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ВСТУП 

Робочу програму навчальної дисципліни «Корекційна психологія» укладено згідно з 

вимогами кредитно-модульної системи організації навчання на основі освітньо-професійної 

програми підготовки бакалаврів відповідно до навчального плану для спеціальності 053 

«Психологія» денної/заочної форми навчання. 

Курс «Корекційна психологія» є одним із базових у вивченні дисциплін психологічного 

циклу, який забезпечує цілісність професійної підготовки майбутніх психологів. Глибокі знання 
«Корекційної психології» дозволять майбутнім спеціалістам адекватно впливати на особистість а 

різних етапах її життєвого шляху, створювати умови для забезпечення її самореалізації. 

Міждисциплінарні зв’язки: «Корекційна психологія» є складовою частиною дисциплін 

психологічного циклу нормативного блоку. Її вивчення передбачає розв'язання низки завдань 

професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації, зокрема: опанування системою знань та вмінь 

щодо закономірностей процесу функціонування психічних процесів людського організму. 

Вивчення курсу передбачає наявність систематичних та ґрунтовних знань із суміжних курсів: 

«Загальна психологія», «Вступ до спеціальності», «Практикум з психології», «Психологія 

конфлікту» тощо.  

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами вищої освіти України.  
 

Анотація 

Робоча програма навчальної дисципліни «Корекційна психологія» є нормативним 
документом Національного університету водного господарства та природокористування, який 

розроблено кафедрою суспільних дисциплін на основі освітньо-професійної програми підготовки 

бакалаврів відповідно до навчального плану для спеціальності 053 «Психологія» денної/заочної 
форми навчання.  

Робочу програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації 

навчання. Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати бакалавр відповідно до вимог 

освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення матеріалу навчальної дисципліни 

«Корекційна психологія», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання 

навчальних досягнень студентів.  

«Корекційна психологія» є складовою частиною дисциплін психологічного циклу 
нормативного блоку. Її вивчення передбачає розв'язання низки завдань професійної підготовки 

фахівців вищої кваліфікації, зокрема: опанування системою знань та вмінь щодо закономірностей 

процесу функціонування психічних процесів людського організму. 

Ключові слова: корекційний психолог, особистість, діагностичні методи, 

спілкування, зворотній зв’язок, методики, психокорекція. 
 

 

 

 



 

 
Аbstract 

Curriculum Psychology Curriculum is a normative document of the National University 

of Water Management and Nature Management, developed by the Department of Public 

Disciplines on the basis of a bachelor's educational program in accordance with the curriculum 

for the specialty 053 "Psychology" full-time / correspondence form.  

The work program is concluded in accordance with the requirements of the credit-

modular system of training organization. The program determines the amount of knowledge that 

the bachelor must acquire in accordance with the requirements of educational qualification 

characteristics, algorithm for studying the educational material of the discipline "Correction 

psychology", the necessary methodological support, components and technology of evaluation of 

students' educational achievements.  

"Correctional psychology" is an integral part of the disciplines of the psychological cycle 

of the regulatory block. Her study involves solving a number of tasks of professional training of 

specialists of higher qualification, in particular: mastering the system of knowledge and skills 

regarding the regularities of the process of functioning of the mental processes of the human 

body. 

Key words: korean psychologist, special practitioner, diagnostic methodology, 

communication, best-sounding technique, psycho-correction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, спеціальність, 
спеціалізація, рівень вищої 

освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань  

05 «Соціальні та поведінкові 

науки» Нормативна  

Спеціальність  
053 «Психологія» 

Модулів - 2  

Спеціалізація:  
Психологія 

 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів - 2 2-й 2-й 

 Семестр 

Загальна кількість годин - 

120 

 

Рівень вищої освіти: 

бакалавр 

 

 

 

 

4-й 4-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання:  

 

аудиторних - 4 

 

самостійної роботи 

 студента - 2 

22 год. 2 год. 

Практичні, семінарські 

24 год. 10 год. 

 

Самостійна робота 

74 год. 108 год. 

 

Вид контролю: екзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Корекційна психологія» є формування 

знань, вмінь і навичок, розвиток здібностей, що дають змогу формувати у студентів 

професійні компетенції в області психологічних технологій, обстеження та корекційно-

компенсуючого навчання осіб з особливими освітніми потребами.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення загальнотеоретичних та 

методологічних основ проведення заходів психологічної корекції.  

Завдання курсу є:  
 Розкриття психологічних особливостей психокорекційної роботи, її категоріального 

апарату, мети, об’єкта і предмета, методів психокорекційної практики; 

 Виявлення системи поглядів та концептуальних підходів в галузі психокорекційної 

роботи з метою формування особливого світогляду, центром якого є цілісна 

особистість, що самоактуалізується і розвивається у соціальному середовищі; 

 Вивчення впливу психологічних теорій на оформлення моделей психокорекційної 

роботи; 

 Вивчення процесу психологічної взаємодії з особистістю і групою, характеристика 

його сутності, змісту, мети, завдань, закономірностей, протиріч, принципів, форм та 

результатів; 

 Знання організацій, змісту та методики проведення психокорекційної 

консультативної роботи з особистістю та групою, оволодіння елементарними 

навичками психологічної допомоги. 

Вивчення навчальної дисципліни «Корекційна психологія» спрямовано на 

формування таких компетенцій: 

 Інтегральна: здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері освіти та 

соціальної допомоги, що передбачає надання психологічної допомоги на різних вікових 

етапах методами психотерапевтичного впливу. 

 Загальні компетентності: здатність до абстрактного та логічного мислення; 

здатність діяти на основі етичних суджень; здатність до здійснення комунікативної 

взаємодії; здатність навчатися, навчати та самонавчатися. 

 Фахові (спеціальні) компетентності спеціальності: здатність до професійної 

діяльності у відповідності з віковими та індивідуальним особливостями людей, здатність 

до встановлення контакту, партнерської взаємодії, візуальної психодіагностики, 

конструктивного підходу у вирішенні проблем соціальної взаємодії, покращення, 

корекції та розвитку власної комунікативної компетентності. 

 



У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:  

знати:  
 зміст психологічної корекції: основні підходи до визначення поняття; 

 сучасні погляди на психокорекцію; 

 принципи та форми корекційної роботи;  

 теоретико-методологічні основи використання заходів психологічної корекції, які 

використовують під час формування та корекції дітей дошкільного та шкільного 

віку; 

 етичні засади проведення заходів психокорекції з дітьми з особливими освітніми 

потребами. 

вміти:  
 орієнтуватися в сучасних напрямах психокорекційної роботи; 

  проводити заходи психологічної корекції для формування та корекції дітей 

дошкільного та шкільного віку; 

 орієнтуватися в основних теоретичних питаннях корекційної психології; 

 організовувати простір кабінету корекційного психолога та логопеда;  

 складати програми арт-терапетичної корекції дітей з особливими освітніми 

потребами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Програма навчальної дисципліни  

МОДУЛЬ І 

Змістовий модуль 1. «Теоретичні основи корекційної психології». 

Тема 1. Поняття про корекційну психологію.  

Психологічна корекція: основні підходи до визначення поняття. Сучасний погляд на 

психорекцію. Принципи та форми корекційної роботи. Теоретико-методологічні основи 

використання заходів психологічної корекції, які використовують під час формування та 

корекції мовлення дітей дошкільного та шкільного віку. 

Тема 2. Особливості побудови психокорекційної роботи.  

Види психокорекційної взаємодії. Терміни проведення психокорекційної взаємодії. 

Види психокорекційних впливів у роботі. Характеристика елементів  психокорекційної 

ситуації.  

Тема 3. Форми та види психологічної корекції. 

Форми організації корекційної роботи. Види психокорекції в залежності від різних 

чинників. Взаємодія форм організації  і видів психокорекційної роботи. Застосування 

різних форм та видів психокорекції у практичній діяльності.  

Тема 4. Індивідуальна психологічна корекція. 

Поняття про індивідуальну психологічну корекцію. Засади та принципи проведення 

індивідуальної психокорекції.  

Тема 5. Групова психологічна корекція.  

Поняття про групову психологічну корекцію. Засади та принципи проведення 

групової психокорекції. 

 

Змістовий модуль 2. «Методи та методики психокорекції». 

 

Тема 6. Активні методи психокорекційної роботи. 

 Поняття про активні методи психокорекційної роботи. Основні принципи та 

особливості застосування активних методів психокорекційної роботи з дітьми з 

особливими освітніми потребами. Організація простору кабінету корекційного психолога 

та логопеда 

Тема 7. Ігрова психокорекція, її види та особливості.  

Поняття про вік у психологічних науках. Вікові особливості та закономірності 

розвитку психіки дитини. Поняття про «ігрову психокорекцію». Форми та види ігрової  

психокорекції.  

 



Тема 8. Арт-терапія та її особливості. 

 Основи застосування арт-терапії у роботі з дітьми з особливими освітніми 

потребами. Поняття про арт-терапію та арт-педагогіку. Корекційний потенціал методів 

арт-терапії. Основи складання програм арт-терапетичної корекції дітей з особливими 

освітніми потребами. 

Тема 9. Психокорекційна робота з особами з особливими освітніми потребами.  

Поняття про «психотехнічні засоби психокорекційної роботи». Специфіка 

психокорекційної роботи за напрямом розвивально-пізнавальної психокорекції осіб з 

особливими освітніми потребами. Форми та методи розвивально-пізнавальної 

психокорекції осіб з особливими освітніми потребами. 

Тема 10. Основні теоретичні підходи до проблематики психосоматичних захворювань.   

Теорія психосоматичних розладів. Психосоматичні захворювання, їх причини. 

Характеристика видів психосоматичних захворювань. Хвороба як наслідок незавершеної 

травмуючої ситуації. Проблема посттравматичних розладів. 

Тема 11. Основні теоретичні підходи до проблематики психотерапії. 

Мета, основні завдання психотерапії. Система психотерапевтичних методів. 

Класифікація методів психотерапії. Форми реалізації методів психотерапії. 

Концептуальних моделей психотерапії, їх категорії та особливості. Шляхи реалізації 

медичної моделі психотерапії. Шляхи реалізації психологічної моделі психотерапії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

 

 

Денна форма Заочна форма 

 

 

Усьо 

го 

у тому числі Усього у тому числі 

 

 

 

 

л п лаб інд ср  

 

л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

МОДУЛЬ І 

 

Змістовий модуль 1. «Теоретичні основи корекційної психології» 

 

Тема 1. Поняття про 

корекційну 

психологію.   

10 2 2   6 10 1    9 

Тема 2. Особливості 

побудови 

психокорекційної 

роботи.  

10 2 2   6 10  1   9 

Тема 3. Форми та види 

психологічної корекції. 

10 2 2   6 12 1 1   10 

Тема 4. Індивідуальна 

психологічна корекція. 

11 2 2   7 11  1   10 

Тема 5. Групова 

психологічна корекція. 

11 2 2   7 11  1   10 

Разом за змістовим 

модулем 1 

52 10 10   32 54 2 4   48 

 

Змістовий модуль 2. «Методи та методики психокорекції» 

 

Тема 6. Активні методи 

психокорекційної 

11 2 2   7 11  1   10 



роботи. 

Тема 7. Ігрова 

психокорекція, її види 

та особливості. 

11 2 2   7 11  1   10 

Тема 8. Арт-терапія та 

її особливості.  

11 2 2   7 11  1   10 

Тема9. 

Психокорекційна 

робота з особами з 

особливими освітніми 

потребами.  

11 2 2   7 11  1   10 

Тема 10. Основні 

теоретичні підходи до 

проблематики 

психосоматичних 

захворювань. 

11 2 2   7 11  1   10 

Тема 11. Основні 

теоретичні підходи до 

проблематики 

психотерапії. 

13 2 4   7 11  1   10 

Разом за змістовим 

модулем 2 

68 12 14   42 66  6   60 

Усього разом 1

120 22 24 74 

 

120 2 10 108 



5. Теми практичних робіт 

 

№ 

з/

п 

 

 

Назва теми 

Кількість 

годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

МОДУЛЬ І 

Змістовий модуль 2. «Теоретичні основи корекційної психології» 

1 Тема. Поняття про корекційну 

психологію. 
2  

2 Тема. Особливості побудови 

психокорекційної роботи. 
2 1 

3 Тема. Форми та види психологічної 

корекції. 
2 1 

4 Тема. Індивідуальна психологічна 

корекція. 
2 1 

5 Тема. Групова психологічна корекція. 2 1 

Змістовий модуль 2. «Методи та методики психокорекції» 

6 Тема. Активні методи психокорекційної 

роботи. 
2 1 

7 Тема. Ігрова психокорекція, її види та 

особливості. 
2 1 

8 Тема. Арт-терапія та її особливості. 2 1 

9 Тема. Психокорекційна робота з 

особами з особливими освітніми 

потребами. 

2 1 

10 Тема. Основні теоретичні підходи до 

проблематики психосоматичних 

захворювань. 

2 1 

11 Тема. Основні теоретичні підходи до 

проблематики психотерапії. 
2 1 

12 Тема. Основні теоретичні підходи до 

проблематики психотерапії. 
2  

Разом 24 10 

 

 



 

 

6. Самостійна робота 
 

№ з/п Назва теми Кількість 

годин 

Ден 

на 

Заоч 

на 

1 Тема. Поняття про корекційну психологію.   6 9 

2 Тема. Особливості побудови психокорекційної роботи. 6 9 

3 Тема. Форми та види психологічної корекції. 6 10 

4 Тема. Індивідуальна психологічна корекція. 7 10 

5 Тема. Групова психологічна корекція. 7 10 

6 Тема. Активні методи психокорекційної роботи. 7 10 

7 Тема. Ігрова психокорекція, її види та особливості. 7 10 

8 Тема. Арт-терапія та її особливості. 7 10 

9 

Тема. Психокорекційна робота з особами з особливими освітніми 

потребами. 7 10 

10 

Тема. Основні теоретичні підходи до проблематики 

психосоматичних захворювань. 7 10 

11 Тема. Основні теоретичні підходи до проблематики психотерапії. 7 10 

Усього разом 74 108 

 

 За виконання самостійної роботи, студент звітується написанням рефератів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Індивідуальні завдання 

Згідно навчальних планів – не передбачено. 

8. Методи навчання 

Під час викладання курсу використовують наступні методи навчання:  

 індуктивний метод – для вивчення явищ від одиничного до загального; 

 дедуктивний метод – для вивчення навчального матеріалу від загального до 

окремого, одиничного; 

 аналітичний метод – мисленнєвого або практичного розкладу цілого на 

частини з метою вивчення їх суттєвих ознак; 

 проблемний виклад матеріалу – для створення проблемної ситуації; 

 пояснювально-ілюстративний метод – для отримання знань студентами на 

лекціях, з навчальної або методичної літератури, сприймання та осмислення фактів, 

оцінки, висновків;  

 репродуктивний метод – при виконанні індивідуальних завдань діяльність 

студентів, певною мірою, носить алгоритмічний характер, завдання виконуються за 

інструкціями, згідно зразків та прикладів.  

9. Методи контролю 

Для студентів денної форми навчання: усне опитування на практичних заняттях, 

захист індивідуальних домашніх завдань, реферування наукової літератури, розв’язання 

психологічних задач, модульні тестування.  

Для студентів заочної форми навчання: захист контрольної роботи,  захист 

індивідуальних завдань, реферування наукової літератури, тестування. 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота 

 

 

 

 

Екзамен 

 

 

Сума 

Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2 40  

Т 

1 

Т 

2 

Т 

3 

Т 

4 

Т 

5 

 

Т 

6 

Т 

7 

Т 

8 

Т 

9 

 

Т 

10 

 

Т 

11 

 

МК 

1 

МК 

2 

 

5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 20 20 100 

 

 

 

 

 



Шкала оцінювання 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності  

Оцінка за національною шкалою 

 

 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 відмінно зараховано 

82-89 

добре  

 

74-81  

 

 

 

64-73 задовільно  

 

60-63  

 

 

 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 

11. Методичне забезпечення 

1. Опорні конспекти лекцій. 

2. Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни 

(ІКНМЗД). 

3. Нормативні документи МОН України. 

4. Наочні посібники та відеофільми. 

5. Матеріальні засоби навчання, комп’ютерне забезпечення. 

 

 

 

 

 



12. Рекомендована література 

Базова 

 

1. Беррі Д. В. Крос-культурна психологія / Д. В. Беррі, А. X. Пуртинга, М. X. Сігал, П. Р. 

Дасен. Харків: Гуманітарний центр, 2007. 560 с. 

2. Каліна Н. Ф. Психотерапія: підручник / Н. Ф. Каліна. К.: Академвидав, 2010. 288 с. 

3. Кузікова С. Б. Основи психокорекції: навчальний посібник / С. Б. Кузікова. К.: 

Академвидав, 2012. 320 с. 

4. Сандомирский М. Е. Психосоматика и телесная психотерапия: Практическое 

руководство. М.: Независимая фирма «Класс», 2007. 592 с. 

5. Хухлаєва О. В. Терапевтичні казки в корекційній роботі з дітьми / О. В. Хухлаєва, О. Е. 

Хухлаєв. М.: Форум, 2012. 152 с. 

Допоміжна 

1.  Абрамова Г.С. Практическая психология. М., 2000. 512 с. 

2. Айви А.Е., Айви М. Б., Саймж-Даунинг Л. Психологическое консультирование 

и психотерапия. М., 2000. 487 с. 

3. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. СПб.: Питер, 2001. 272 с.  

4.  Анастази А. Дифференциальная психология. Индивидуальные и групповые различия в 

поведении: Пер. с англ. М.: ЭКСМО-Пресс, 2001. 752 с. 

5.  Батаршев А. Б. Тестирование: Основной инструментарий практического психолога. М., 

2001. 240 с 

6.  Болотова А. К., Макарова И. В. Прикладная психология: Учебник для вузов. М, 2001. 

383 с. 

7. Бондаренко О. Ф. Психологічна допомога особистості. Харків: Фоліо, 1996. 337 с.  

8. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика личности. К.: Здоров’я, 2001. 

9. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь – справочник по психодиагностике. 2-е изд., доп. 

и перераб. СПб.: Питер, 2001. 528 с. 

10. Иващенко А. В. Теории личности в зарубежной психологии: Учеб. пособ. / А.В. 

Иващенко, Ж.П. Семинега. М.: Изд-во МНЭПУ, 2001. 120 с. 

11. Козубовська А. В., Керецман В. Ю. Товканець Г. В. Роль i функції соціально-

психологічної служби в роботі з сім’єю. Ужгород., 1998. 173 с. 

12. Мадди С. Р. Теории личности: сравнительный анализ: Пер. с англ. СПб.: Речь, 2002. 

539 с. 

6. Осипова А.А. Общая психокоррекция: Учебное пособие для студентов вузов. М.; ТЦ 

«Сфера», 2000. 349 с.  



13. Основи практичної психології: Підручник / В. Панок, Т. Титаренко, Н.  Чепелєва. 2-е 

вид., стер. К.: Либідь, 2001. 536 с. 

14.    Основы социальной работы: Учебник / Отв. Ред. П.Д. Павленок. 2-е изд. испр. и доп. 

М: ИНФРА-М, 2004. – 395 с. 

15.    Практическая психология / Под ред. М.К. Тутушкиной. 3-е изд., перераб., доп. СПб.: 

Изд-во «Дидактика Плюс», 2000. 336 с. 

16.    Практическая психология образования: Учебное пособие 4-е издание / Под 

ред. И.В. Дубровиной. СПб.: Питер, 2004. 592 с. 

17.    Практична психологія та психодіагностика: посібник для лабораторних занять / Укл. 

Карагодіна О.Г., Шинкаренко О.Д. К., 2002. 123с. 

18.    Пряжников Н. С., Пряжникова Е. Ю. Психология труда и человеческого 

достоинства: Учеб. Пособие для студ. высш. учебн. заведений. М.: Изд. центр 

«Академия», 2001. 480 с. 

19.    Психоаналіз: історія, теорія, мистецька практика: Навч. посіб. К.: Либідь, 2002. 255 с.  

20.    Психологія особистості: Словник-довідник / За ред. П.П. Горностая, Т.М. Титаренко. 

К.: Рута, 2001. 320 с. 

13. Інформаційні ресурси 

 

1. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни 

«Корекційна психологія» для здобувачів вищої освіти І (бакалаврського) рівня, які 

навчаються за ОПП «Психологія» спеціальності 053 «Психологія» денної та заочної 

форми навчання / Примачок Л. Л. Рівне: НУВГП, 2020. 40 с.  

2. Національна бібліотека ім. В.І.Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua/ 

3. Обласна наукова бібліотека (м.Рівне, майдан Короленка,6). URL: http://www.libr.rv.ua/ 

4. Рівненська централізована бібліотечна система ( м.Рівне, вул. Київська,44). URL: 

http://www.cbc.rv.ua/ 

5. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75). URL: 

http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka (інформаційні ресурси у цифровому репозиторії) 

6. Психологічний сайт. URL: http://www.syntone-

spb.ru/library/books/content/1068.html?current_book_page=all 

 

 

 

 

 

 

http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.libr.rv.ua/
http://www.cbc.rv.ua/
http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka
http://www.syntone-spb.ru/library/books/content/1068.html?current_book_page=all
http://www.syntone-spb.ru/library/books/content/1068.html?current_book_page=all


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


