
Передмова 

Навчальна дисципліна «Психокорекція» відноситься до навчальних дисциплін 

циклу професійної підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) зі 

спеціальності 053 «Психологія» 

Психокорекція є вибірковою дисципліною навчального плану в підготовці 

фахівців-психологів. Курс поєднує академічну, теоретичну, психологію із практичною, 

дієвою, яка спрямована на надання конкретної допомоги різноманітним групам населення. 

Засвоєння навичок психологічної корекції необхідно психологам, які будуть 

безпосередньо спілкуватися з клієнтами у різних сферах практичної діяльності. Сучасна 

психологічна корекція представлена багатьма напрямами: біхевіоральним, когнітивним, 

психоаналітичним, гуманістичним. Усі вони мають свою теоретико-концептуальну базу, 

методологічні принципи роботи та показання для застосування. Засвоєння цих форм 

психокорекції дасть можливість свідомо функціонально впроваджувати у психологічну 

практику ефективні методики допомоги. Знання, здобуті в результаті вивчення курсу 

«Психокорекція», є основою для подальшого поглиблення фахової спеціалізації 

психологів. 

Мета: ознайомити здобувачів вищої освіти з сучасними теоретичними уявленнями 

та практичними напрацюваннями в галузі психологічної корекції.  

Дана мета реалізується за допомогою наступних завдань: 

вивчити основні принципи, цілі та завдання психокорекційної роботи;  

розглянути особливості індивідуальної та групової форм психокорекції;  

проаналізувати основні напрямки в психокорекційній роботі;  

розвинути навички складання психокорекційних програм  та їх практичного 

використання. 

Об’єкт навчальної дисципліни: психіка, що потребує  корекційного впливу. 

Предмет вивчення навчальної дисципліни: вивчення загальнотеоретичних та 

методологічних основ проведення заходів психологічної корекції. 

Після вивчення курсу «Психокорекція» здобувачі вищої освіти першого 

бакалаврського рівня на базі повної загальної середньої освіти (шифр компоненти 

освітньої програми – ВБ 16) повинні володіти такими компетентностями:  

спеціальні: 

СК4. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та 

узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел. 

СК7. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати 

аргументовані висновки та рекомендації. 

СК8. Здатність організовувати та надавати психологічну допомогу (індивідуальну та 

групову). 

СК10. Здатність дотримуватися норм професійної етики. 

Після вивчення курсу «Психокорекція» здобувачі вищої освіти першого 

бакалаврського рівня на базі на базі ОКР молодший спеціаліст, молодший бакалавр за 

спорідненою (або іншими) спеціальностями (шифр компоненти освітньої програми – ВБ 

10) повинні володіти такими компетентностями: спеціальні: 

СК4. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та 

узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел. 

СК7. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати 

аргументовані висновки та рекомендації. 

СК8. Здатність організовувати та надавати психологічну допомогу (індивідуальну та 

групову). 

СК9. Здатність здійснювати просвітницьку та психопрофілактичну діяльність відповідно 

до запиту. 

СК10. Здатність дотримуватися норм професійної етики. 

СК11. Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання та 



саморозвитку. 

Методи та форми навчання: методи теоретичного та емпіричного дослідження; 

валідні, стандартизовані психодіагностичні методики; методи аналізу даних, технології 

психологічної допомоги; лекційні, семінарські, практичні заняття, індивідуальна й 

самостійна робота; робота в мережі Internet, аналіз й конспектування першоджерел, 

розв’язання психолого-педагогічних ситуацій, складання психологічних характеристик, 

власних проектів, застосування психологічних методик для досліджень та інтерпретація 

отриманих даних. 

Організація поточного та підсумкового контролю знань. Метою поточного 

контролю є перевірка у студентів рівня набутих на лекціях, практичних заняттях та 

шляхом самостійного вивчення програмного матеріалу фахових знань та умінь. Поточний 

контроль здійснюється персоніфікованим оцінюванням роботи кожного студента. 

Структура поточного контролю враховує особливості денної, заочної форм навчання. 

Максимально можлива оцінка за знання програмного матеріалу дисципліни складає 

100 балів.  

У поточному контролі знань студентів із дисципліни «Психологія екстремальних 

ситуацій» оцінюванню підлягають наступні обов’язкові елементи: 

1. Системність і активність роботи на практичних заняттях (у т.ч. і робота в малих 

групах). 

2. Виконання модульних завдань. 

Оцінка системності і активності роботи на семінарських заняттях передбачає контроль: 

1) рівня знань, продемонстрованого студентами у їх виступах чи відповідях на 

семінарських заняттях; 

2) результатів виконання і захисту контрольних робіт чи інших завдань, винесених на 

конкретне семінарське заняття. 

Формою підсумкового контролю знань є екзамен. 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Формулювання результатів навчання для вибіркового компоненту освітньої 

програми професійної підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) зі 

спеціальності 053 «Психологія». «Психологічне консультування» (для здобувачів вищої 

освіти першого бакалаврського рівня на базі повної загальної середньої освіти, шифр 

компоненти освітньої програми – ВБ 16) базується на результатах навчання, визначених 

освітньо-професійною програмою, зокрема:  

ПРН1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми 

та пропонувати шляхи їх розв’язання. 

ПРН3. Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань. 

ПРН9. Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у процесі 

професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення щодо їх розв’язання.  

ПРН13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися до 

осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові відмінності. 

ПРН14. Ефективно виконувати різні ролі у команді у процесі вирішення фахових завдань, 

у тому числі демонструвати лідерські якості. 

ПРН17. Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати 

гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та громадській діяльності.  

«Психокорекція» (для здобувачів вищої освіти першого бакалаврського рівня на 

основі ОКР молодший спеціаліст, молодший бакалавр за спорідненою (або іншими) 

спеціальностями, шифр компоненти освітньої програми – ВБ 10), базується на результатах 

навчання, визначених освітньо-професійною програмою, зокрема: 

ПРН1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми 

та пропонувати шляхи їх розв’язання. 



ПРН2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування психічних явищ 

в контексті професійних завдань. 

ПРН3. Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань. 

ПРН9. Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у процесі 

професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення щодо їх розв’язання. 

ПРН13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися до 

осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові відмінності. 

ПРН14. Ефективно виконувати різні ролі у команді у процесі вирішення фахових завдань, 

у тому числі демонструвати лідерські якості. 

ПРН17. Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати 

гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та громадській діяльності.  
 


