
 





Анотація 

Дисципліна «Психотерапія з психокорекційною роботою» належить до переліку 

нормативних дисциплін. Вона сприяє засвоєнню знань та відпрацюванню вмінь, навичок 

необхідних майбутнім вихователям  для успішної реалізації особистісного підходу у розвитку 

дошкільників. Програма дисципліни сприяє  формуванню у студентів загальних уявлень про 

психотерапевтичну та психокорекційну роботу, оволодінню студентами найважливішими 

теоретичними проблемами з психотерапії та психокорекції; ознайомленню студентів з основними 

напрямками психотерапії, основними представниками цих напрямків. Дисципліна знайомить із 

змістом психотерапевтичної роботи та психокорекційної практики на різних етапах онтогенезу.  

Велика увага приділяється методам психотерапевтичного впливу саме в дошкільному віці. 

Програма включає вивчення особливостей проведення казкотерапії, арттерапії, музикотерапії, 

природотерапії.  

Ключові слова: психотерапія, психокорекція, методи психотерапії, напрями психотерапії, 

методи психокорекції, техніки психотерапії, техніки психокорекції, гіпноз.  

Summary 

The discipline "Psychotherapy with psycho-correctional work" belongs to the list of normative 

disciplines. It contributes to the acquisition of knowledge and skills necessary for future educators for the 

successful implementation of a personal approach to the development of preschoolers. The program of the 

discipline promotes the formation of students 'general ideas about psychotherapeutic and psycho-

correctional work, students' mastery of the most important theoretical problems in psychotherapy and 

psycho-correction; acquaintance of students with the basic directions of psychotherapy, the basic 

representatives of these directions. The discipline acquaints with the content of psychotherapeutic work 

and psychocorrectional practice at different stages of ontogenesis. Much attention is paid to the methods 

of psychotherapeutic influence in preschool age. The program includes the study of the peculiarities of 

fairy tale therapy, art therapy, music therapy, nature therapy. 

Key words:   psychotherapy, psychocorrection, methods of psychotherapy, directions of psychotherapy, 

methods of psychocorrection, techniques of psychotherapy, techniques of psychocorrection, hypnosis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВСТУП 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Психотерапія з психокорекційною роботою» 

складена Михальченко Н.В. відповідно до освітньо-професійної програми підготовки  бакалаврів 

спеціальності 012 «Дошкільна  освіта». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є розвиток та зміст психотерапевтичної 

роботи та психокорекційної практики на різних етапах онтогенезу.  

Міждисциплінарні зв’язки: загальна психологія, практична психологія, дитяча 

психологія, психологічне консультування, педагогічна психологія, психологія управління, 

патопсихологія, дитяча психіатрія,  психологія кризова. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни:  формування у студентів загальних уявлень про 

психотерапевтичну та психокорекційну роботу, оволодіння студентами найважливішими 

теоретичними проблемами з психотерапії та психокорекції; ознайомити студентів з основними 

напрямками психотерапії, основними представниками цих напрямків. 

Завдання навчальної дисципліни полягають у: 

- вивченні основних етапів становлення психотерапії та психокорекції як галузі 

психологічної науки про допомогу людині; 

- ознайомленні з теоріями, що розкривають особливості напрямків психотерапевтичного 

процесу; 

- ознайомленні з новими підходами у психотерапії  та психокорекції; 

- оволодінні всіма психологічними категоріями, поняттями, включеними в програму курсу;  

- оволодінні прийомами всіх форм занять з використанням активних методів навчання, які 

спрямовані на формування у студентів теоретичного професійного мислення психологічного 

складу; 

- формуванні у студентів вміння творчо використовувати психологічні знання у практичній 

діяльності; 

Передумови для вивчення дисципліни: загальна психологія, вікова психологія, дитяча 

психологія, педагогіка, психотерапія з психокорекційною роботою. 

Навчальна дисципліна складається з 4-х кредитів. 

Програмні результати навчання:  

1. ПРН 1. Знати сучасні теоретичні основи освітніх галузей, визначених Державним 

стандартом початкової загальної освіти. 

2. ПРН 2. Знати вікові особливості дітей молодшого шкільного віку, індивідуальні 

відмінності в перебігу пізнавальних процесів учнів початкової школи. 

3. ПРН 3. Знати закономірності та теорію процесу навчального пізнання, сучасні навчальні 

технології. 

4. ПРН 4. Знати суть методичних систем навчання учнів початкової школи освітніх 

галузей/змістових ліній, визначених Державним стандартом початкової загальної освіти. 



5. ПРН 5. Знати зміст нормативних документів, що реґламентують початкову освіту: 

Державного стандарту початкової освіти, навчальних програм предметів, які вивчаються в 

початковій школі, критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи. 

6. ПРН 6. Застосовувати знання, уміння й навички, що становлять теоретичну основу 

освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової загальної освіти, під час 

розв’язування навчально-пізнавальних і професійно-зорієнтованих задач. 

7. ПРН 6. Володіти методиками вивчення індивідуальних особливостей перебігу 

пізнавальних процесів учнів початкової школи та стратегії їх урахування в процесі навчання, 

розвитку й виховання учнів. Складати психолого-педагогічну характеристику на учня  та клас. 

 

Мова навчання – українська. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

КЗ-1 Загальнонавчальна. Здатність навчатися й оволодівати сучасними знаннями, 

зокрема, інноваційними методичними підходами, сучасними системами, 

методиками, технологіями навчання, розвитку й виховання учнів 

початкової школи; чинним нормативним забезпеченням початковоїосвіти 

тощо. 

КЗ-2 Інформаційно-аналітична. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу, 

систематизації й узагальнення інформації, зокрема професійно-

педагогічної, з різних джерел та формулювання логічних висновків. 

КЗ-3 Дослідницько-праксеологічна. Здатність виявляти, ставити та вирішувати 

проблеми, зокрема, в процесі професійно-педагогічної діяльності. 

Здатність приймати обґрунтовані рішення, працювати автономно 

КЗ-4 Комунікативна. Здатність спілкуватися державною мовою на офіційно- 

діловому рівні; володіти навичками нормативного літературного мовлення 

(його усною та писемною формою) в різних сферах комунікації. Здатність 

до розуміння чужих і продукування власних програм комунікативної 

поведінки, адекватних цілям, сферам, ситуаціям спілкування, активній 

взаємодії з іншими мовленнєвими суб’єктами. Уміння володіти 

різновидами стилів мовленнєвого спілкування в ситуаціях запобігання та 

вреґулювання конфліктів 

КЗ-5 Громадянська компетентність. Здатність активно, відповідально та 

ефективно реалізовувати громадянські права й обов’язки з метою розвитку 

демократичного суспільства. Здатність орієнтуватися у проблемах 

сучасного суспільно-політичного життя в Україні, застосовувати процедури 

й технології захисту власних інтересів, прав і свобод своїх та інших 

громадян, зокрема учнів початкової школи; використовувати способи 

діяльності й моделі поведінки, що відповідають чинномузаконодавству 

України 



КЗ-6 Етична. Здатність діяти на основі принципів і норм етики, правил  культури 

поведінки у стосунках із дорослими й дітьми на основі загальнолюдських та 

національних цінностей, норм суспільної моралі; дотримуватися принципів 

педагогічної етики (професійної етики вчителяпочаткової школи) 

КЗ-7 Соціокультурна. Здатність застосовувати знання, пов’язані із соціальною 

структурою та національною специфікою суспільства, з особливостями 

соціальних ролей; здатність до орієнтування у соціальних ситуаціях, 

розуміння соціального контексту художніх творів Здатність діяти соціально 

відповідально та свідомо; спроможність ідентифікувати себе з цінностями 

професійного середовища; наявність професійної позиції вчителя. Здатність 

до цінування та повага до різноманітності і мультикультурності; надання 

рівних можливостей учням різних національностей та різних розумових 

здібностей, толерантне ставлення до 

їхньої культурної спадщини, індивідуальних особливостей 

КЗ-8 Міжособистісної взаємодії. Здатність до ефективної міжособистісної 

взаємодії; зокрема, здатність успішно взаємодіяти з керівництвом, 

колегами, учнями та їхніми батьками; володіння алгоритмами 

конструктивного вирішення педагогічних конфліктів. Здатність працювати 

в команді, здатність до співпраці, групової та кооперативної діяльності. 

Здатність бути критичним і самокритичним, наполегливим щодо 

поставлених завдань і взятих зобов’язань 

КЗ-9 Адаптивна. Здатність до адаптації в професійно-педагогічному середовищі 

та дії в нових ситуаціях, зокрема тих, що передбачають навчання, розвиток і 

виховання молодших школярів, спілкування з їхніми батьками,комунікації з 

адміністрацією школи й колегами 

КЗ-10 Рефлексивна. Здатність ефективно та адекватно здійснювати рефлексивні 

процеси, що сприяє розвитку й саморозвитку учнів, творчому підходові до 

навчально-виховного процесу початкової школи. Здатність оцінювати 

результати педагогічних впливів та забезпечувати якість діяльності 

навчання, розвитку й виховання учнів початкової школи; здатність до 

педагогічної рефлексії 

КЗ- 11 Здоров’язбережувальна компетентність. Здатність ефективно вирішувати 

завдання щодо збереження і зміцнення здоров’я (фізичного, психічного, 

соціального та духовного) як власного, так і оточуючих. Здатність 

застосовувати знання, вміння, цінності і досвід практичної діяльності з 

питань культури здоров’я та здорового способу життя, готовність до 

здоров’язбережувальної діяльності в освітньому середовищі початкової 

школи та створення психолого-педагогічних умов для формування 

здорового способу життя учнів 

КЗ- 12 Інформаційно-комунікаційна. Здатність до застосування сучасних засобів 

інформаційних і комп’ютерних технологій для розв’язання комунікативних 

задач у професійній діяльності вчителя початкових класів й у 

повсякденному житті 

  



 

ІІ. Фахові:  

СК-1 Предметна компетентність. Здатність до застосування знань, умінь і навичок 

із циклу професійно-наукових дисциплін, що є теоретичною основою 

побудови змісту освітніх галузей, визначених Держстандартом, задля 

усвідомлення їхньої реалізації в освітній галузі загалом, та  окремих змістових 

лініях зокрема.  

СК-

1.1. 

Філологічна компетентність. Здатність до застосування професійно 

профільованих лінгвістичних і літературознавчих знань, умінь та навичок, 

що становлять теоретичну основу початкового курсу мови навчання, мови 

вивчення, іноземної мови, літературного читання та їхніх окремих змістових 

ліній. Складниками філологічної компетентності є лінгвістична, мовленнєва, 

літературознавча. 

СК –2. Психологічна компетентність. Здатність до розвитку учнів початкової школи 

як суб’єктів освітнього процесу на основі знань та умінь про їхні вікові, 

індивідуальні особливості та соціальні чинники розвитку. Складниками 

психологічної компетентності є диференціально-психологічна, соціально-

психологічна, аутопсихологічна. 

СК – 2.1. Диференціально-психологічна. Здатність до застосування знань про 

особливості засвоєння навчального матеріалу учнями початкової школи у 

відповідності з їхніми індивідуальними та віковими характеристиками 

сприймання, уваги, уяви, пам’яті, мислення; вміння застосовувати ці знання 

при моделюванні ситуацій навчання, виховання й розвитку молодших 

школярів; спроможність ураховувати у професійній діяльності тип 

темпераменту, вік, стать, антропологічні ознаки учнів; володіння 

психологічними методиками вивчення індивідуальних особливостей перебігу 

пізнавальних процесів дітей і спроможність їх урахування  у проектуванні 

педагогічного процесу. 

СК –2.2. Соціально-психологічна. Здатність до застосування знань про особливості 

комунікативної діяльності учнів класу /учня початкової школи, 

взаємостосунки вчителя та учнів, закономірності педагогічного спілкування, 

соціальної ситуації, ситуацій міжособистісної взаємодії; вміння 

застосовувати ці знання у моделюванні навчально-виховного процесу в 

початковій школі. 

СК – 2.3. Аутопсихологічна. Здатність до адекватного усвідомлення особистісно-

професійних якостей, самопізнання, самооцінки як підґрунтя формування 

критичного, гуманістично орієнтованого мислення вчителя початкової 

школи, емоційної усталеності, екстраверсії, розвитку проникливості; 

інтелектуальна здатність до бачення, постановки й розв’язання проблем 

особистісного зростання учня; сформованість психологічного мислення 

вчителя початкової школи; його готовність до природовідповідних дій у 

процесі навчання (чуття самого себе й міри власних дій як першого вчителя); 

здатність до самоусвідомлення, саморозвитку, вдосконалення педагогічної 

діяльності з високим рівнем автономності.  



СК –5. Професійно-комунікативна компетентність (ПКК). Здатність актуалізовувати 
та застосовувати комунікативні знання, навички, вміння, настанови, стратегії 
й тактики комунікативної поведінки, здобутий досвід комунікативної 
діяльності, а також індивідуально-психологічні якості особистості задля 
успішного здійснення в конкретних умовах педагогічної комунікативної 
діяльності з молодшими школярами, батьками, колегами. Складники 
професійно-комунікативної компетентності вчителя початкової школи. 

СК – 5.1. Емоційна. Здатність педагога усвідомлювати та визнавати власні почуття, а 
також почуття інших суб’єктів навчально-виховного середовища; здатність до 
самомотивації та керування власними емоціями у стосунках із вихованцями, 
колегами, батьками.  

СК-5.2. Вербально-логічна. Здатність педагога володіти доцільними формами 
вербального професійного спілкування в колективі, сприймати, осмислювати 
й відтворювати зміст і основну думку усних і письмових висловлювань, 
коригувати власне й чуже мовлення; здатність опрацьовувати, групувати 
навчальну інформацію, адекватно усвідомлювати комунікативний сенс 
повідомлень, запам’ятовувати й у разі необхідності актуалізовувати в пам’яті 
професійні знання, фактичні дані, навчальну інформацію.  

СК-5.3. Інтерактивна. Здатність педагога організовувати ефективну спільну 
навчально-виховну діяльність і педагогічне спілкування; здатність 
співпрацювати для досягнення поставленої мети, знаходячи при цьому шляхи 
взаємодії зі всіма суб’єктами навчально-виховного середовища.  

СК – 5.4. Соціально-комунікативна. Здатність учителя в будь-якій педагогічній ситуації 
орієнтуватися на всіх учасників навчально-виховного середовища, приймати 
правильні рішення і, як наслідок, досягати поставленої мети навчання й 
виховання.  

СК – 5.5. Технічна. Здатність викладача забезпечити процесуальний бік педагогічного 
спілкування; володіння технікою педагогічного спілкування з суб’єктами 
навчально-виховного середовища. 

СК – 5.6. Предметно-змістова. Володіння змістовим аспектом комунікації, 
термінологією, мовленнєвими конструкціями, що притаманні всім предметам, 
визначеним навчальним планом початкової школи та здатність до розв’язання 
певного кола питань у конкретній ситуації педагогічної діяльності вчителя 
початкових класів. 

СК- 6 Здатність усвідомлювати соціальну значущість своєї майбутньої професії 

– вихователь, володіти високою мотивацією до виконання професійної 

діяльності в ЗДО 

СК- 6.1. Здатність аналізувати програмно-методичні матеріали для дошкільних 

навчальних закладів; 

СК- 6.2 Здатність організовувати предметно-ігрове середовище в різних вікових 

групах закладу дошкільної освіти; 

СК- 6.3 Здатність створювати сприятливу комунікативну атмосферу, розвивальне 

мовленнєве середовище для дітей різних вікових груп; досвід мовленнєвої 

взаємодії з дорослими й однолітками; 



На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Кредит 1. Загальні засади психотерапії. 

Тема 1. Загальна характеристика психотерапії як складової практичної психології. Поняття 

психотерапії, її специфіка, мета та завдання.  

Тема 2. Загальна характеристика психологічних моделей психотерапії. Групова 

психотерапія. Поняття психотерапевтичної групи.  

Кредит  2. Характеристика основних напрямів психотерапії . 

Тема 3. Психодинамічний напрям у психотерапії. Класичний психоаналіз. Психоаналіз 

З.Фройда.  Характеристика основних технік психоаналізу. Аналітична психотерапія Карла Юнга. 

Індивідуальна психотерапія Альфреда Адлера. Біхевіоральна  (поведінкова) психотерапія. 

Тема 4. Гуманістичний напрям психотерапії. Процес та завдання гуманістичної 

психотерапії. Гештальттерапія. Когнітивний напрям психотерапії: раціонально-емотивна терапія 

А.Елліса, когнітивна терапія А.Бека, реалістична терапія У.Глассера. 

Кредит  3. Нові підходи у психотерапії  

Тема 5. Нові підходи у психотерапії. Постмодерністські ідеї в психотерапії. Емпіричні 

підходи в сучасній психотерапії. 

Тема 6. Гіпноз у психотерапії. Теорії гіпнозу. 

Кредит  4.  Загальні засади теорії і практики психокорекції 

Тема 7. Поняття психокорекції., її мета та завдання. Способи і прийоми психологічної 

корекції.  Форми психокорекційної роботи.  Етапи психокорекційної роботи. Принципи організації 

психокорекційної  роботи. Теоретико-методологічні засади групової психокорекції. Індивідуальна 

психотерапія. 

3. Рекомендована література 

Базова 

1. Глива Є. Вступ до психотерапії: Навчальний посібник. – Острог – Київ: Вид-во «Острозька 

академія», вид-во «Кондор», 2004. – 530 с. 

2. Каліна Н.Ф. Психотерапія. [підручник з грифом МОНУ– / Н.Ф. Каліна. – К.: Академвидав, 2010. – 

288 с. – (Альма-матер). 

3. Кузікова С.Б. Основи психокорекції. –К: Академвидав, 2012. – 320с.  
 

Допоміжна 

1. Когнитивная психология. Учебник для вузов / Под ред. В.Н.Дружинина, Д.В.Ушакова. - М.: 

ПЕРСЕ, 2002. - 480 с.  



2. Коробко С.Л., Коробко О.І.  Робота психолога з молодшими школярами. К.:Літера, ЛТД, 2006. – 

416с. 

3. Корольчук М.С., Осьодло В.І. Психодіагностика: навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів / За заг. ред. М.С. Корольчука. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2004. – 400 с. 

4. Костюк Г.С.Психологія: Підручник для пед-х вузів. - К.:Радянська школа, 1968. - 571 с. 

5. Крайг  Г.  Психология  развития.  -  СПб.:  Питер,  2002.  -  992с. 

6. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій):Навчальний посібник. - Київ: 

Центр навчальної літератури, 2005. – 128с. 

7. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. - 3-є вид. – К.: Вища школа, 2004. - 487 с. 

8. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник.. – 2-е вид., перероблене та 

доповнене. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 272 с. 

9. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Посібник. – К.: Академвидав, 2003. – 448 с. 

10. Основи практичної психології / В.Панок, Т.Титаренко, Н. Чепелєва та ін.: Підручник. – К.: Либідь, 

2001. – 536 с. 

11. Основи психології: Підручник // За заг. ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. – К.: Либідь, 1997. - 632 

с. 

12. Психологический словарь // А.Т.Айрапетянц, А.Я. Альтман, П.К.Анохин и др. - М.: Педагогика, 

1983. – 447 с. 

13. Психология развития: Хрестоматия. / Гл. ред. Е.Строганова. - СПб.: Питер, 2001. - 504 с.  

14. Психологія: Підручник / Ю.Л. Трофімов, В.В. Рибалка, П.А.Гончарук та ін.; за ред. Ю.Л. 

Трофімова - 3-є вид., стереотип.-К.: Либідь, 2001.- 560 с. 

15. Роджерс К. Взгляд на психотерапію. Становление человека. – М.: Прогресс, 1994. – 480с. 

Інформаційні ресурси 

1. medbib.in.ua/psihoterapiya.html 

2. pidruchniki.com/.../zagalna_harakteristika_psihoterapiyi_skladovoyi_praktichnoyi 

3. grinvald.com/stati/chto-takoe-psihoterapiya.html 

4. psychologis.com.ua 

5. https://gestaltclub.com 

6. positum.org.ua/bazovij-kurs 

7. ekhnuir.univer.kharkov.ua 
 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік. 

5. Засоби діагностики успішності навчання: контрольна  робота, поточне опитування, 

тестування, реферат, доповідь, презентація, конспект першоджерел, словникова робота, 

індивідуально-дослідне завдання, есе.  
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