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ЗМІСТ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ 
 

1. Витяги з ОКХ, ОПП спеціальності; 

2. Навчальна  програма дисципліни; 

3. Робоча навчальна програма дисципліни; 

4. Засоби діагностики навчальних досягнень студентів; 

5. Навчальні-наочні посібники, технічні засоби навчання тощо; 

6. Конспект лекцій з дисципліни; 

7. Комплекс контрольних робіт (ККР) для визначення залишкових знань з 

дисципліни, завдань для змістовно-модульних контрольних робіт; 

8. Інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних і 

лабораторних занять; 

9. Контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних занять, 

завдання для заліків. 

10. Питання до екзаменаційних білетів, екзаменаційні білети; 

11. Методичні рекомендації та розробки викладача; 

12. Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів; 

13. Методичні матеріали щодо виконання контрольних робіт для заочної 

форми навчання; 

14. Інші матеріали. 
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ВИТЯГИ З ОКХ 

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 
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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 
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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 



 7 

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; 
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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. 
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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:  

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

Державним стандартом початкової загальної освіти. 

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

індивідуальні відмінності в перебігу пізнавальних процесів учнів початкової 

школи. 

10. ПРН 3. Знати закономірності та теорію процесу навчального пізнання, 

сучасні навчальні технології. 

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

освітніх галузей/змістових ліній, визначених Державним стандартом початкової 

загальної освіти. 

12. 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. 

13. ПРН 6. Застосовувати знання, уміння й навички, що становлять 

теоретичну основу освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової 
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загальної освіти, під час розв’язування навчально-пізнавальних і професійно-

зорієнтованих задач. 

14. 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) 
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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 
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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.  
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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. 
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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.  

 

 

 

https://gestaltclub.com/
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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. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 4 

01 

Освіта / Педагогіка 

 
Вибіркова 

 
Спеціальність 

012 «Дошкільна  освіта» 

Освітня програма 

Дошкільна освіта  

Початкова освіта 

Дошкільна освіта Логопедія 

 

Рік підготовки 

3-й 

Семестр 

Загальна кількість годин 

–  120 

6-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2,3 

самостійної роботи 

студента – 4,7 

 

Ступінь  

бакалавра 

 

10 

  

Практичні, семінарські 

30 

  

Самостійна робота 

80 

  

http://moodle.mdu.edu.ua/

my/ 

Вид контролю:  

 залік 

 

 

 

Мова навчання – українська. 

 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 120 год.: 40 год. – аудиторні 

заняття, 80 год. – самостійна робота (33%~67%). 
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Найменування 

показників  

Галузь знань, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

заочна форма навчання 

Кількість кредитів – 4 

01 

Освіта / Педагогіка 

 
Вибіркова 

 
Спеціальність 

012 «Дошкільна  освіта» 

Освітня програма 

Дошкільна освіта  

Початкова освіта 

Дошкільна освіта Логопедія 

 

Рік підготовки 

3-й 

Семестр 

Загальна кількість годин 

–  120 

6-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2,3 

самостійної роботи 

студента – 4,7 

 

Ступінь  

бакалавра 

 

6 

  

Практичні, семінарські 

8 

  

Самостійна робота 

106 

  

http://moodle.mdu.edu.ua/

my/ 

Вид контролю:  

 залік 

 

 

 

Мова навчання – українська. 

 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: для заочної форми навчання – 120 год.: 14 год. – аудиторні 

заняття, 106 год. – самостійна робота (11,66%~88,34%). 
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2. Мета, завдання навчальної дисципліни та результати навчання 

 

Мета курсу: 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 курсу 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, практична психологія. 

Навчальна дисципліна складається з 4-х кредитів. 

Очікувані результати навчання (програмні результати навчання):  
ПР-01. Розуміти і визначати педагогічні умови, закономірності, принципи, мету, 

завдання, зміст, організаційні форми, методи і засоби дошкільної освіти.  

ПР-03.  Вміти демонструвати сучасні уявлення про зміст навчальної компетенції та її 

гностичного, виховного, розвивального, планувального, організаційного, контролюючого та 

діагностичного компонентів; 

ПР – 04. Застосовувати отримані знання при вирішенні педагогічних, навчально -

виховних і науково - методичних завдань з урахуванням вікових й індивідуально -

типологічних, соціально - психологічних особливостей дитячих колективів і конкретних 

педагогічних ситуацій, вивчати, аналізувати та впроваджувати передовий педагогічний досвід 

в практику роботи дошкільних навчальних закладів. 

ПР – 5. Будувати цілісний освітній процес з  використанням новітніх освітніх 

технологій, програмного забезпечення й сучасних технічних засобів навчання, мати навички 

створювати блоги, флеш - анімації, презентації, буклети. 

ПР -7. Уміння використовувати положення і категорії філософської науки для оцінки й 

аналізу різноманітних фактів та явищ, застосовувати загально-філософські методи для 

розробки теоретико-методологічних засад наукового дослідження в галузі дошкільної освіти. 

ПР - 8. Знання особливостей організації освітнього процесу з урахуванням вікових і 

індивідуальних можливостей дітей раннього і дошкільного віку, дітей з особливими 

потребами прогнозування його ефективності. 

ПР - 10. Діагностувати рівень особистісного розвитку дошкільників, встановлювати 

зв’язки між педагогічними впливами та результатами розвитку дітей. 

ПР - 12. Здійснювати самоорганізацію, самостійне та автономне навчання упродовж 

життя. 

ПР-13. Використовувати вміння і навички для збереження та зміцнення 

психологічного, фізичного, соціального здоров’я дітей та власного. 

ПР - 19.  Підсумовувати та в узагальненому вигляді, вербально ілюструвати отримані 

психолого-педагогічні і методичні знання про освіту, дошкільну освіту й на основі їх 

творчого переосмислення експлікувати. 
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1.3.Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями: 

І. Загальнопредметними:  

 ЗК-1 здатність розуміти найважливіші поняття і принципи філософії й вміти їх 

аргументувати з метою виявлення причин та наслідків у професійній діяльності 

ЗК-3 здатність розкривати загальні механізми розвитку людини для творчої діяльності 

у вихованні дітей у дошкільних навчальних закладах 

ЗК-6 здатність володіти українською мовою в усній та писемній формах, 

інтерпретувати таблиці, схеми здатність застосовувати мову, символіку й тексти у 

різноманітних формах та ситуаціях для досягнення цілей, розвитку знань та власних 

можливостей 

ЗК-7 здатність визначати комунікативні стратегії з метою досягнення необхідного 

результату комунікації; завершувати комунікацію і контролювати посткомунікативні ефекти 

ЗК-8 здатність вирішувати суспільні, індивідуальні й професійні проблеми на основі 

науково філософського світогляду й з орієнтацією на особистісний зміст 

ЗК -13 здатність виявляти на рівні понятійного мислення. проблеми людини. для 

розуміння позиції людини іншого світогляду 

ЗК -14 здатність складати практичні рекомендації щодо використання результатів 

наукових досліджень. 

ІІ. Фахові:  

ФК13. Здатність до формування у дітей раннього і дошкільного віку первинних 

уявлень про соціальне довкілля та її місце в соціумі, розвитку самосвідомості дітей, 

виховання у них суспільно визнаних морально-етичних норм і правил поведінки як умови 

попередження і подолання поведінкових відхилень у дошкільників. 

ФК15 Здатність створювати і підтримувати психологічно безпечне і сприятливе освітнє 

середовище закладу освіти, що сприяє навчанню дітей раннього і дошкільного віку незалежно 

від їхнього соціально-культурного та економічного контексту. 

ФК-19 Здатність до забезпечення цілісного психічного розвитку дошкільників, що 

включає зрілість емоційних, когнітивних, вольових процесів, що дозволяє дітям проявити 

власну індивідуальність в різних видах діяльності на якісно новому рівні, усвідомлювати 

самоцінність і унікальність дошкільного періоду дитинства, значення ампліфікації розвитку 

дітей в освіті. Дотримуватися у професійній діяльності міжнародних і вітчизняних актів про 

права дитини; здійснювати і забезпечувати охорону здоров’я кожної дитини у навчально-

виховному процесі; застосовувати сучасні методи діагностики розвитку дітей, оцінювати їхні 

особисті досягнення, здійснювати психолого-педагогічний супровід процесів навчання, 

розвитку, виховання і соціалізації; розробляти індивідуальну програму виховання і розвитку 

дитини. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Загальні засади психотерапії. 

Тема 1. Загальна характеристика психотерапії як складової практичної 

психології.  

Поняття психотерапії, її специфіка, мета та завдання. Психотерапія як галузь 

психологічних знань і специфічна практика. Історія виникнення та розвитку психотерапії. 

Релігійні витоки психотерапії. Історія розвитку  вітчизняної психотерапії. Формування 

наукової психотерапії. 

Тема 2. Загальна характеристика психологічних моделей психотерапії. Групова 

психотерапія. 

Групова психотерапія. Поняття психотерапевтичної групи. Зміст групової 

психотерапії. Етапи проведення групової психотерапії. Умови проведення групової 
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психотерапії. Види груп у психотерапевтичному провесі. Психодрама як метод психотерапії. 

Техніки у груповій психотерапії. 

Кредит 2. Характеристика основних напрямів психотерапії . 

Тема 3. Психодинамічний напрям у психотерапії.  Гуманістичний напрям 

психотерапії.  

Класичний психоаналіз. Психоаналіз З.Фройда.  Характеристика основних технік 

психоаналізу. Аналітична психотерапія Карла Юнга. Індивідуальна психотерапія Альфреда 

Адлера. Біхевіоральна (поведінкова) психотерапія. 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 4. Нові підходи у психотерапії.  Гіпноз у психотерапії. Теорії гіпнозу. 
Постмодерністські ідеї в психотерапії. Емпіричні підходи в сучасній психотерапії. 

Загальний обзор нейролінгвістичного   програмування.  Інструменти НЛП (рефреймінг, 

якоріння і т.д.). НЛП та вирішення проблем та досягнення цілей. НЛП та ефективне навчання. 

НЛП та управління людьми. Використання нейролінгвістичного програмування в житті. 

Критичний аналіз транс персональної психотерапії С. Грофа.  Холотропне дихання. 

Аверсивна терапія О. Довженко.  Застосування методів мультимодальної поведінкової 

терапії. Історія розвитку гіпнозу ( Джеймс Брейд, Фредрік Бйорнстром, Ж.М.Шарко, Гіполіт 

Бернгайм, Зигмунд Фрейд, Отто Георг Веттерштранд, Август Форель, Франц Антон Мезмер). 

Гіпноаналіз. Техніки гіпноаналізу. (вільна асоціація, індукція снів, автоматичне писання, 

гіпнотичне рисування, театральна терапія, регресія, читання кристалу або дзеркала). 

Автогіпноз. Використання автогіпнозу з метою самодопомоги. Техніка поглиблення 

гіпнотичного трансу. 

Кредит  4.  Загальні засади теорії і практики психокорекції 

Тема 5. Поняття психокорекції, її мета та завдання. Корекція пізнавальної 

діяльності, особистісних проблем та поведінки у дитячому віці.  

Способи і прийоми психологічної корекції. Форми психокорекційної роботи. Етапи 

психокорекційної роботи. Принципи організації психокорекційної  роботи. Теоретико-

методологічні засади групової психокорекції. Індивідуальна психотерапія. Корекція розвитку 

дітей  дошкільного віку із вираженими ускладненнями (окремі випадки): сором’язливість, 

брехливість, крадіжки, діти-ізгої, дитина-шульга, гіперактивна дитина, агресивна поведінка. 

Психокорекційні вправи на розвиток особистості. Розвиток дрібної моторики рук і зорово-

рухової координації. Розвиток творчих здібностей у дітей. Корекція особистісних проблем і 

поведінки. Розвиток рис характеру Розвиток емоційно-вольової сфери. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

Усього 

 

у тому числі 

л П лаб кон ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит  1 . Загальні засади психотерапії. 

Тема 1. Загальна характеристика психотерапії як 

складової практичної психології.  

14 2 2 - - 10 

Тема 2. Загальна характеристика психологічних 

моделей психотерапії. Групова психотерапія.  

16 2 4 - - 10 

КРЕДИТ 1  30 4 6 - - 20 

Кредит 2. Характеристика основних напрямів психотерапії 

Тема 3. Психодинамічний напрям у психотерапії.  

Гуманістичний напрям психотерапії. 

30 2 8 - - 20 

КРЕДИТ 2  30 2 8 - - 20 

Кредит 3. Нові підходи у психотерапії 

Тема  4. Нові підходи у психотерапії. Гіпноз у 

психотерапії. Теорії гіпнозу. 

30 2 8 - - 20 

КРЕДИТ 3  
30 2 8 - - 20 

Кредит  4. Загальні засади теорії і практики психокорекції 

Тема 5.  Поняття психокорекції., її мета та 

завдання. Корекція розвитку дітей дошкільного  

віку з вираженими ускладненнями 

30 2 8 - - 20 

КРЕДИТ 4  30 2 8 - - 20 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ГОДИН: 
 

120 

 

10 

 

30 

 

- 

 

- 

 

80 

 

Заочна форма навчання 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

Усього 

 

у тому числі 

л П лаб кон ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит  1 . Загальні засади психотерапії. 

Тема 1. Загальна характеристика психотерапії як 

складової практичної психології.  

17 1 1 - - 15 

Тема 2. Загальна характеристика психологічних 

моделей психотерапії. Групова психотерапія.  

13 1 1 - - 11 

КРЕДИТ 1  30 2 2 - - 26 

Кредит 2. Характеристика основних напрямів психотерапії 

Тема 3. Психодинамічний напрям у психотерапії.  

Гуманістичний напрям психотерапії. 

30 1 2 - - 27 
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КРЕДИТ 2  30 1 2 - - 27 

Кредит 3. Нові підходи у психотерапії 

Тема  4. Нові підходи у психотерапії. Гіпноз у 

психотерапії. Теорії гіпнозу. 

30 1 2 - - 27 

КРЕДИТ 3  
30 1 2 - - 27 

Кредит  4. Загальні засади теорії і практики психокорекції 

Тема 5.  Поняття психокорекції., її мета та 

завдання. Корекція розвитку дітей дошкільного  

віку з вираженими ускладненнями 

30 2 2 - - 26 

КРЕДИТ 4  30 2 2 - - 26 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ГОДИН: 
 

120 

 

6 

 

8 

 

- 

 

- 

 

106 

 

5. Теми лекційних занять 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Загальні засади психотерапії.  

1 
Тема 1. Загальна характеристика психотерапії як складової практичної 

психології.  
2 

2 
Тема 2. Загальна характеристика психологічних моделей психотерапії. 

Групова психотерапія.  
2 

 Кредит  2. Характеристика основних напрямів психотерапії   

3 
Тема 3. Психодинамічний напрям у психотерапії. Гуманістичний напрям 

психотерапії. 
2 

 Кредит  3. Нові підходи у психотерапії  

4 
Тема 4. Нові підходи у психотерапії. Гіпноз у психотерапії. Теорії 

гіпнозу. 
2 

 Кредит  4.  Загальні засади теорії і практики психокорекції  

5 Тема 5. Поняття психокорекції, її мета та завдання.  2 

 Разом: 10 

Заочна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Загальні засади психотерапії.  

1 
Тема 1. Загальна характеристика психотерапії як складової практичної 

психології.  
1 

2 
Тема 2. Загальна характеристика психологічних моделей психотерапії. 

Групова психотерапія.  
1 

 Кредит  2. Характеристика основних напрямів психотерапії   

3 
Тема 3. Психодинамічний напрям у психотерапії. Гуманістичний напрям 

психотерапії. 
1 

 Кредит  3. Нові підходи у психотерапії  

4 
Тема 4. Нові підходи у психотерапії. Гіпноз у психотерапії. Теорії 

гіпнозу. 
2 

 Кредит  4.  Загальні засади теорії і практики психокорекції  

5 Тема 5. Поняття психокорекції., її мета та завдання.  2 
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 Разом: 6 

6. Теми практичних  занять 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Загальні засади психотерапії.  

1 Тема 1.  Історія розвитку психотерапії. 2 

2 Тема  2. Групова психотерапія. 2 

3 Тема 3. Методи психотерапії. 2 

 Кредит  2. Характеристика основних напрямів психотерапії  

4 
Тема  4.   Практичне застосування психодинамічних технік 

психотерапії. 
2 

5 
Тема  5. Поняття про «тріаду Роджерса». Роль психолога у процесі 

гуманістичної психотерапії. 
2 

6 
Тема 6. Гештальттерапія Ф.Перлза та гештальттерапія і їх 

взаємозв’язок.  
2 

7 Тема   7.   Основні напрями гештальттерапії. 2 

 Кредит  3. Нові підходи у психотерапії  

8 
Тема   8.   Загальний обзор нейролінгвістичного   програмування 

 
2 

9 

Тема 9.  Гіпноз у психотерапії. Історія розвитку гіпнозу ( Джеймс 

Брейд, Фредрік Бйорнстром, Ж.М.Шарко, Гіполіт Бернгайм, Зигмунд 

Фрейд, Отто Георг Веттерштранд, Август Форель, Франц Антон 

Мезмер) 

2 

10 Тема 10. Дитяча психотерапія.  2 

11 Тема 11. Принципи дитячої психотерапії. 2 

 Кредит  4.  Загальні засади теорії і практики психокорекції  

12 

Тема 12.  Теоретичні основи і передумови психокорекційної практики. 

Загальні засади теорії і практики психокорекції. Теоретичні основи і 

передумови психокорекційної практики. 

2 

13 Тема  13.  Принципи і методи психокорекційної роботи 2 

14 
Тема 14.   Психокорекція пізнавальної діяльності дітей дошкільного 

віку. Психокорекційні вправи  для дітей  дошкільного  віку. 
2 

15 Тема  15.  Психокорекція розумового розвитку дітей дошкільного віку. 2 

 Разом: 30 

Заочна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Загальні засади психотерапії.  

1 
Тема 1. Загальна характеристика психотерапії як складової 

практичної психології.  
1 

2 
Тема 2. Загальна характеристика психологічних моделей 

психотерапії. Групова психотерапія.  
1 

 Кредит  2. Характеристика основних напрямів психотерапії   

3 
Тема 3. Психодинамічний напрям у психотерапії. Гуманістичний 

напрям психотерапії. 
2 

 Кредит  3. Нові підходи у психотерапії  

4 
Тема 4. Нові підходи у психотерапії. Гіпноз у психотерапії. Теорії 

гіпнозу. 
2 

 Кредит  4.  Загальні засади теорії і практики психокорекції  

5 Тема 5. Поняття психокорекції., її мета та завдання.  2 
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 Разом: 8 

7.Самостійна робота 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Загальні засади психотерапії.  

1 

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. 

Самостійна робота  № 1.  

Повідомлення на тему: «Виникнення і розвиток психотерапії як галузі 

психологічної науки». 

Словник. 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 Кредит  2. Характеристика основних напрямів психотерапії   

2 

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. 

Самостійна робота № 2. 

Презентація на тему «Напрями  психотерапії» 

 

20 

 

 

 

 

 

 Кредит  3. Нові підходи у психотерапії  

3 

Тема 4. Нові підходи у психотерапії. Постмодерністські ідеї в 

психотерапії. Емпіричні підходи в сучасній психотерапії. 

Гіпноз у психотерапії. Теорії гіпнозу. 

Самостійна робота № 3. 

1.   Тестування. Розробка тестів.  

2. Творче есе на тему «Гармонійний розвиток Я-концепції 

особистості» 

20 

 Кредит  4.  Загальні засади теорії і практики психокорекції  

4 

Тема 5. 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. 

Самостійна робота № 4. Індивідуальне завдання. Розробка 

корекційно-розвивальної програми для дітей  дошкільного  віку. 

20 

 Разом: 80 

 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Загальні засади психотерапії.  

1 

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. 

Самостійна робота  № 1.  

Повідомлення на тему: «Виникнення і розвиток психотерапії як галузі 
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психологічної науки». 

Словник. 

26 

 

 

 Кредит  2. Характеристика основних напрямів психотерапії   

2 

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. 

Самостійна робота № 2. 

Презентація на тему «Напрями  психотерапії» 

 

27 

 

 

 

 

 

 Кредит  3. Нові підходи у психотерапії  

3 

Тема 4. Нові підходи у психотерапії. Постмодерністські ідеї в 

психотерапії. Емпіричні підходи в сучасній психотерапії. 

Гіпноз у психотерапії. Теорії гіпнозу. 

Самостійна робота № 3. 

1.   Тестування. Розробка тестів.  

2. Творче есе на тему «Гармонійний розвиток Я-концепції 

особистості» 

27 

 Кредит  4.  Загальні засади теорії і практики психокорекції  

4 

Тема 5. 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. 

Самостійна робота № 4. Індивідуальне завдання. Розробка 

корекційно-розвивальної програми для дітей  дошкільного  віку. 

26 

 Разом: 106 

 

8.Форми роботи та критерії оцінювання 

Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою:  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 3 (задовільно) 

  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно)  Не зараховано 

F* 1-34 2 (незадовільно) Не зараховано 

 

Форми поточного та підсумкового контролю. Комплексна діагностика знань, умінь і 

навичок студентів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення поточного й 

підсумкового контролю знань (КР). Поточне оцінювання (індивідуальне, групове і 

фронтальне опитування, самостійна робота, самоконтроль). Завданням поточного контролю є 

систематична перевірка розуміння та засвоєння програмового матеріалу, виконання 

практичних робіт, уміння самостійно опрацьовувати тексти, складання конспекту 

рекомендованої літератури, здатності публічно чи письмово представляти певний матеріал. 
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Завданням підсумкового контролю (КР, залік) є перевірка глибини засвоєння студентом 

програмового матеріалу кредиту. 

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях: 

Студенту виставляється відмінно,  якщо:  мають глибокі і повні знання з 

дисципліни; вільно використовують термінологічний апарат; на високому рівні володіють 

вміннями й навичками з організації психотерапевтичного  дослідження; здатні до розв’язання 

теоретико-практичних завдань;  володіють вміннями наукового аналізу та синтезу при 

дослідженні особливостей психологічної корекції  особистості; творчо підходять до їх 

інтерпретації та демонструють самостійність і оригінальність суджень;  вміють визначати та 

зіставляти провідні положення наукових праць з педагогіки; чітко формулюють власну думку 

та переконливо аргументувати її, в тому числі в дискусії;  виявляють високий рівень 

мовленнєвої культури;  припускаються кількох несуттєвих помилок, які швидко і самостійно 

виправляють.  

Студенту виставляється дуже добре, якщо мають добрі знання з дисципліни;  

виявляють розуміння основних понять;  на достатньому рівні володіють вміннями й 

навичками цілісного підходу до організації психотерапії та психологічної корекції;  здатні до 

розв’язання теоретико-практичних завдань; вміють добирати докази на підтвердження 

власних думок;  демонструють добрий рівень мовленнєвої культури;  припускаються певної 

кількості суттєвих помилок, які самостійно виправляють.   

Студенту виставляється добре, якщо мають добрі знання з дисципліни;  виявляють 

розуміння основних понять;  на достатньому рівні володіють вміннями й навичками цілісного 

підходу до організації дослідження та психологічної корекції;  здатні до розв’язання 

теоретико-практичних завдань; вміють добирати докази на підтвердження власних думок;  

демонструють добрий рівень мовленнєвої культури;  припускаються певної кількості 

суттєвих помилок, які самостійно виправляють.   

Студенту виставляється достатньо, якщо мають задовільний рівень знань з 

дисципліни;  виявляють розуміння окремих понять;  під керівництвом викладача аналізують і 

наводять приклади з них;  здатні  за  зразком  розв’язувати  теоретико-практичні 

завдання; вміють добирати докази на підтвердження власних думок, використовувати 

словниково-довідкову літературу;  демонструють задовільний рівень мовленнєвої культури; 

припускаються значної кількості помилок, які виправляють під керівництвом викладача.  

Студенту виставляється мінімальний задовільно, якщо частково та поверхово 

відтворюють навчальний матеріал, називаючи окремі факти;   виявляють нерозуміння, 

розв’язання завдань теоретико-практичних завдань; демонструють вкрай низький рівень 

мовленнєвої культури;  припускаються великої кількості помилок та  є здатними виправити їх 

із допомогою викладача.   

Кількість балів у кінці семестру повинна складати до 400 балів (за 4 кредити), тобто 

сума балів за виконання усіх завдань.  

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 4 кредити. Оцінювання  4 

кредитів = 400 балів 

Поточне тестування та самостійна робота Контрольна 

робота 

Накопичу 

вальні 

бали/ 

Сума 

Кредит 

1 

 

Кредит 

2 

 

Кредит 

3 

 

Кредит 

4 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

400 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 

 

50 50 100 100 80 

380   
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9. Засоби діагностики 

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: завдання 

до практичних занять, завдання для самостійної роботи (есе, творчі завдання, 

термінологічний словник),  контрольні роботи, поточне опитування, тестування, перевірка 

лекційних зошитів,  перевірка зошитів з практичних робіт. 

Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних, семінарських та 

індивідуальних занять; має на меті перевірку рівня підготовки студентів до виконання 

конкретної роботи. Види поточного контролю: усне та письмове опитування, тестування, 

самоконтроль, складання схем, таблиць, опорних конспектів, дидактичних тестів.  

Підсумковий контроль здійснюється з метою оцінки результатів навчання студента. 

Види підсумкового контролю: модульна контрольна робота, іспит. 

Контрольна робота - вид підсумковою контролю, що полягає в оцінюванні засвоєння 

студентом навчального матеріалу за модулем. Передбачає оцінювання знань студентів за 

трьома рівнями: тестовим, понятійним та продуктивним. 

Залік - вид підсумкового контролю, що полягає в оцінюванні засвоєння студентом 

навчального матеріалу на підставі виконання ним певних типів робіт на практичних, 

семінарських та індивідуальних заняттях, модульних контрольних робіт та індивідуального 

навчально-дослідного завдання. 

10. Методи навчання 

1.Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод лекції, метод бесіди (вступної бесіди, 

бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, репродуктивної бесіди, 

евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод демонстрування, самостійне 

спостереження; 

3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод навчальної дискусії, метод 

забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних ігор, метод створення ситуації інтересу в 

процесі викладання навчального матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального 

матеріалу. 

3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 

11. Рекомендована література 

Базова 

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

академія», вид-во «Кондор», 2014. 530 с. 

5. Каліна Н.Ф. Психотерапії. К.: Академвидав, 2018. 288 с.  

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

2016. 416 с. 
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ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ З 

ДИСЦИПЛІНИ 

«Психотерапія з психокорекційною роботою» 

Провідною формою активізації пізнавальної діяльності студентів 

лишається лекція, в ході якої викладач орієнтує студентів на творче оволодіння 

матеріалом, дає настанови для наступної самостійної роботи над книгою. На 

лекції викладаються лише узагальнені, вузлові питання навчальної дисципліни, 

методи й алгоритми розв’язання основних завдань. 

Робота (реферати, доповіді, статті, тощо) наукового спрямування має на 

меті дослідження нових напрямків розвитку, а також нових концепції та нових 

матеріалів. Наукова робота виконується самостійно під керівництвом викладача. 

Обов’язковим видом навчальної діяльності студентів є самостійна робота, 

яка виконується в позааудиторний час. 

Методи контролю 

за способом організації 

індивідуальний груповий фронтальний диференційований 

за способом надходження інформації 

усний письмовий експериментальний програмованний 

Види контролю: попередній; поточний; тематичний; заключний. 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Кредит (залікова одиниця) – це уніфікована одиниця виміру виконаної 

студентом аудиторної та самостійної навчальної роботи (навчального 

навантаження), що відповідає 30 годинам робочого часу. 
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Навчальний модуль – це логічно завершена, відносно самостійна, цілісна 

частина навчального курсу, сукупність теоретичних та практичних завдань 

відповідного змісту та структури з розробленою системою навчально-

методичного та індивідуально-технологічного забезпечення, необхідним 

компонентом якого є відповідні форми рейтингового контролю. 

Змістовний навчальний модуль – це логічно завершена, відносно 

самостійна, цілісна частина навчального модуля, сукупність теоретичних та 

практичних завдань відповідного змісту та структури з розробленою системою 

навчально-методичного та індивідуально-технологічного забезпечення, 

необхідним компонентом якого є відповідні форми рейтингового контролю. 

Семестровий контроль – це форма підсумкового контролю засвоєння 

студентом теоретичного та практичного матеріалу з навчальної дисципліни за 

семестр. 

З метою забезпечення об’єктивності оцінок та прозорості контролю 

набутих студентами знань та вмінь, семестровий контроль здійснюються в 

університеті в письмовій формі шляхом написання контрольно-екзаменаційних 

робіт. 

Рейтингова система оцінювання – це система визначення якості 

виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та 

рівня набутих ним знань та вмінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї 

роботи під час поточного, змістовно-модульного (проміжного) та семестрового 

(підсумкового) контролю, з наступним переведенням оцінки в балах у оцінки за 

традиційною національною шкалою та шкалою ECTS. 

Поточний контроль спрямований на перевірку систематичної роботи 

студентів, рівня засвоєння матеріалу протягом викладання курсу. Здійснюється 

під час проведення аудиторних занять. Поточна змістовна модульна 

рейтингова оцінка складається з балів, які студент отримує за певну навчальну 
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діяльність протягом засвоєння відповідного змістовного модуля – виконання та 

захист теоретичних завдань, тестових та розрахункових завдань, лабораторних 

робіт, виступи на семінарських та практичних заняттях тощо. 

Змістовний модульний контроль – загальний підсумок робот студента 

протягом вивчення окремого змістовного модуля за результатами теоретичного 

та практичного матеріалу, передбаченого змістовним модулем, який 

завершується обов’язковим написанням змістовної модульної рейтингової 

контрольної роботи (ЗМРКР). 

Організація та проведення змістовного модульно-рейтингового 

контролю 

1. Змістовний модульно-рейтинговий контроль обов’язково проводиться з 

тих навчальних дисциплін, для яких робочим навчальним планом передбачений 

залік та екзамен. 

2. Поділ навчального матеріалу на змістовні модулі, максимальну 

кількість балів для оцінювання ЗМРКР з конкретного змістовного модуля 

встановлює лектор. 

3. Розподіл балів у сумарній змістовно модульній оцінці для оцінювання 

результатів поточного та підсумкового контролю, встановлюються відповідно 

до критеріїв оцінювання теоретичної та практичної підготовки студента. 

Інформацію про розподіл балів та кількість змістовних модулів викладач 

зобов’язаний довести до відома студентів на початку вивчення навчальної 

дисципліни. 

4. Студент, який навчається за індивідуальним навчальним планом, 

складає модульний контроль у терміни, передбачені індивідуальним планом. 

5. Письмова компонента підсумкового змістовного модульного контролю 

(ЗМРКР) обов’язкова та проводиться шляхом виконання контрольних завдань 
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для перевірки фактичного матеріалу відповідних змістовних модулів та 

розв’язування задач. Письмово-усна форма змістовного модульного контролю 

(ЗМРКР) вводиться на підставі рішення кафедри з подання викладача. 

Для проведення ЗМРКР лектор готує варіанти контрольних завдань. 

Завдання ЗМРКР повинні бути однаковими або рівноважкими. Критерії 

оцінювання результатів виконання контрольних завдань доводяться до відома 

студентів перед проведенням ЗМРКР. 

Пам’ятка для студентів 

До підсумкового змістовно-модульного контролю допускаються студенти, 

які виконали всі види робіт, передбачені змістовним модулем. ЗМРКР 

проводиться для студентів групи за розкладом. Тривалість письмової 

компоненти становить одну академічну годину. Якщо запланована письмово-

усна форма проведення ЗМРКР, то усну компоненту лектор проводить після 

перевірки письмових завдань в час та місці, визначеному розкладом. 

Проведення та перевірку виконаних ЗМРКР організують лектори, залучаючи 

викладачів, які проводять практичні, лабораторні та семінарські заняття. 

Студент, який з’явився на ЗМРКР та отримав контрольне завдання, 

вважається атестованим, незалежно від результатів написання ЗМРКР. 

Контрольні завдання видаються кожному студентові. 

Студент може звернутися до викладача за роз’ясненням змісту завдання. 

При виконанні ЗМРКР студент може користуватися лише тим допоміжним 

матеріалом або засобами, які дозволені викладачем. Під час проведення ЗМРКР 

студентам забороняється в будь-якій формі обмінюватися інформацією з 

іншими студентами або використовувати матеріали чи засоби, крім дозволених. 

Викладач зобов’язаний контролювати самостійність виконання студентом свого 

завдання та дотримання встановленого порядку проведення контрольного 

заходу. 
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При виявленні викладачем порушення студентом встановленого порядку 

проведення ЗМРКР, викладач усуває цього студента від проведення контролю, 

не перевіряє його письмову відповідь, робить на ній відповідний запис та 

оцінює ЗМРКР нулем балів без права повторної атестації. 

ЗМРКР студента, який не з’явився на контрольний захід, 

оцінюється нулем балів. 

Студент, який набрав менше 50% балів за виконану ЗМРКР, має право 

написати її повторно (інший варіант), але при цьому сума балів за написану 

роботу зменшується на 1/3 від загальної кількості балів при виконанні тієї ж 

самої кількості завдань. Якщо студент не з’явився на перше написання 

контрольної роботи з поважної причини і має підтверджуючий документ, то 

штрафні бали не знімаються. 

Результати перевірки ЗМРКР доводяться до відома студентів не пізніше 

ніж за два робочі дні після дати проведення контролю. 

Студент, який не погоджується з отриманою оцінкою з письмового 

контрольного завдання, має право звернутися до лектора і отримати 

обґрунтоване пояснення. У випадку незгоди студента з рішенням лектора, він 

може звернутися з письмовою апеляцією до завідувача кафедри не пізніше, ніж 

на наступний робочий день після оголошення результатів перевірки цього 

завдання. Лектор з даної навчальної дисципліни та завідувач кафедри або 

визначений ним викладач зобов’язані розглянути апеляцію в присутності 

студента протягом двох робочих днів і прийняти остаточне рішення щодо 

оцінки контрольного завдання. 

У результаті апеляції оцінка контрольної роботи студента не може бути 

зменшена, а тільки залишена без змін чи збільшена. Результат розгляду апеляції 

фіксується на тексті виконаного завдання і підтверджується підписами 

відповідних викладачів. Якщо студент не звернувся з апеляцією у встановлений 
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термін, то оцінка, виставлена викладачем при перевірці контрольного завдання, 

є остаточною. 

Форми контролю, умови рейтингової оцінки, критерії оцінювання 

іспит 

Поточний контроль, самостійна робота та виконання ЗМРКР 

Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Сам.р 
ЗМРКР 

№1 
сума Т5 Т6 Т7 Сам.р 

ЗМРКР 

№2 
сума 

10/10 
10/10 

10/10 20 20 100 10/10 
10/10 

10/10 20 20 100 

 

Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів; 10/10 – теоретичні знання/практичні навички 

10 семестр – екзамен 

Поточний контроль, самостійна робота та виконання ЗМРКР 

Змістовий модуль № 3  

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Сам.р 
ЗМРКР 

№3 
сума    

10 10 10 10 10 10 20 20 100    

Всього 300 балів 

Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів; 10/10 – теоретичні знання/практичні навички 

Критерії оцінювання теоретичних знань та практичних навичок 

Теоретичні: 

Бали рівень Критерії 

10 відмінно 

Студент виявляє творчі здібності, на основі глибоких і 

міцних знань за власним бажанням розвиває свої 

обдарування і нахили, уміє самостійно здобувати і 

використовувати інформацію у нестандартних ситуаціях, 

аналізувати її, виявляє власне ставлення до неї 

9 дуже добре Студент з незначними помилками виявляє гнучкі здібності, 
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на основі глибоких і міцних знань за власним бажанням 

розвиває свої обдарування і нахили, уміє самостійно 

здобувати і використовувати інформацію у нестандартних 

ситуаціях, аналізувати її, виявляє власне ставлення до неї. 

8 

добре Студент самостійно і логічно відтворює навчальний 

матеріал і застосовує знання в нестандартних ситуаціях, 

уміє узагальнювати й систематизувати надану інформацію, 

виявляє розуміння основоположних теорій і фактів, уміє 

наводити приклади на підтвердження цього і робити 

висновки 

6 – 7 задовільно 

Студент відтворює навчальний матеріал за допомогою 

викладача й уміє описувати деякі об’єкти за певними 

ознаками 

5 достатньо 
Студент має фрагментарні уявлення з предмету самостійно 

частково відтворює навчальний матеріал. 

1 – 4 незадовільно 
Студент розрізняє деякі об’єкти і може розпізнати їх серед 

інших за зовнішніми ознаками (на побутовому рівні) 

0 – 1 неприйнятно Відсутні теоретичні знання і практичні навички 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

ОцінкаECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно зараховано 

80 – 89 В дуже добре 

65 – 79 С добре 

55 – 64 D задовільно 

50 – 54 Е достатньо 

35 – 49 FX 

незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0 – 34 F 

Неприйнятно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

 



 43 

Методи контролю 

Контрольна  робота (КР), поточне опитування, індивідуальне опитування, 

комбіноване опитування, метод письмового контролю, тестування, реферат, 

доповідь, презентація, перевірка зошитів, іспит. 

Психотерапія з психокорекційною роботою 

Оцінювання  5 кредитів = 500 балів 

(  300 – аудиторна, самостійна  та контрольна робота; 200 - іспит) 

 

Поточне тестування та самостійна робота Контроль

на 

робота 

Іспит Накопичу 

вальні бали/ 

Сума 

Кредит 

1 

Кредит 

2 

Кредит 

3 

Кредит 

4 

Кредит 

5 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

200 

 

 

 

 

500 

60 40 60 40 40 

240 

 

Розподіл балів за кредитами 

 
кредит 

вид  
контролю 

Кредит 1. 
(100 балів) 

Кредит 2. 
(100 балів) 

Кредит 3. 
(100 балів) 

Кредит 4. 
(100 балів) 

Кредит 5. 
(100 балів) 

 

 

 

Аудиторна робота 

(100 балів) 

 

 

Аудиторні (20 б) 
П.1 (10) 
П.2 (5) 

П. 3 (5) 

 

Аудиторні 

 (20 б) 
П.4 (10) 

П.5 (5) 
П.6 (5) 

 

Аудиторні  

(20 б) 
П.7 (10) 

П. 8 (5) 
П.9 (5) 

 

Аудиторні  

(20 б) 
П.10 (5) 

П.11 (5) 
П.12 (5) 
П. 13  (5) 

 

Аудиторні 

 (20 б) 
П.14 (5) 

П.15 (5) 
П. 16  (5) 
П.17 (5) 

 

 

 

Самостійна робота 

(200 балів) 

 

 

 

Сам.  робота 

 (40 б.) 
 

 
 
Реферат (20) 
Словник (20) 

Сам. робота 

 (40 б.) 
Контрольна  

робота 1 (20) 
 
Презентація 
(20) 

 

 

Сам. робота  

(40 б.) 
 

 
 
Тестування (20) 
Творче есе (20) 

 

Сам. робота 

 (40 б) 
Контрольна  

робота 2 (20) 
 
Індивідуальне 
науково-
дослідне  
завдання.  (20) 

Сам. робота 

 (40 б.) 
Контрольна  

робота 3 (20) 
 
 Конспект 
першоджерела(10) 
Творче завдання 
(10) 

 

Іспит 

(200 балів) 

 

 

 

Іспит (40 балів) 

 

 

 

Іспит (40 балів) 

 

 

Іспит (40 балів  
 

Іспит (40 балів) 

 

 

Іспит (40 балів) 

 

Накопичувальні 

бали/ сума 

100 100 100 100 100 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 3 (задовільно) 

  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно) 

  
Не зараховано 
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КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ 

«Психотерапія з психокорекційною роботою» 

 

План лекційного заняття №1 

Кредит 1. Загальні засади психотерапії. 

Лекція 1. Загальна характеристика психотерапії як складової практичної 

психології. Поняття психотерапії, її специфіка, мета та завдання. 

Мета:  

- оволодіти знаннями щодо змісту психотерапії як складової 

практичної психології; усвідомити специфіку розвитку психотерапії; засвоїти 

мету та завдання психотерапії. 

- розвивати професійне мислення, рефлексію, творчу уяву, мовлення, 

стійкий   інтерес  до  психологічних  знань та  вміння  їх  застосовувати  у  

повсякденній  практичній  діяльності;  

- виховувати самостійність, організованість, зосередженість, 

активність, пізнавальний інтерес, відповідальність за майбутню професію.  

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод бесіди (вступної 

бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, 

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод демонстрування, 

самостійне спостереження; 

3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних 

ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання навчального 

матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального матеріалу. 

3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 
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Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча навчальна 

програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс дисципліни, програмні 

матеріали з дисципліни для студентів, термінологічний словник, підручники, 

фахові видання, проектор, робочі лекційні зошити.   

Література:  

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.  

4. Когнитивная психология. Учебник для вузов / Под ред. В.Н.Дружинина, 

Д.В.Ушакова. - М.: ПЕРСЕ, 2002. - 480 с.  

5. Коробко С.Л., Коробко О.І.  Робота психолога з молодшими школярами. 

К.:Літера, ЛТД, 2006. – 416с. 

6. 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. 

7. Костюк Г.С.Психологія: Підручник для пед-х вузів. - К.:Радянська школа, 

1968. - 571 с. 

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

9. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій):Навчальний 

посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 128с. 

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

2004. - 487 с. 

11. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник.. – 2-е вид., 

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

12. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Посібник. – К.: Академвидав, 

2003. – 448 с. 

13. Основи практичної психології / В.Панок, Т.Титаренко, Н. Чепелєва та ін.: 

Підручник. – К.: Либідь, 2001. – 536 с. 
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14. Основи психології: Підручник // За заг. ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. – 

К.: Либідь, 1997. - 632 с. 

15. Психологический словарь // А.Т.Айрапетянц, А.Я. Альтман, П.К.Анохин и 

др. - М.: Педагогика, 1983. – 447 с. 

Запитання для самоперевірки 

Структура лекційного заняття №1 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

3. Актуалізація опорних знань студентіві контроль актуального рівня знань. 4. 

Мотивація навчальної діяльності студента. 

Мотивація навчальної діяльності студента. Міжпредметні зв’язки.  

Ознайомлення з планом лекційного заняття.  

Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний ескіз 

навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети, їх зміст і послідовність.  

Реалізація тез лекції з підведенням підсумків кожного питання.  

6. Підведення підсумків заняття 

Закріплення пройденого матеріалу. 

Підведення підсумків лекційного  заняття. Відповіді на питання. Тестування. 

7.Самостійна робота. 

Настанови щодо самостійної роботи під час підготовки до практичного заняття. 

Повідомлення теми наступного заняття. 
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План лекційного заняття №2 

Кредит 1. Загальні засади психотерапії. 

Лекція 2. Загальна характеристика психологічних моделей психотерапії. 

Групова психотерапія. Поняття психотерапевтичної групи. 

Мета:  

- оволодіти знаннями щодо змісту  психологічних моделей  

психотерапії як складової практичної психології; усвідомити специфіку 

розвитку групової  психотерапії; засвоїти поняття психотерапевтичної групи. 

- розвивати професійне мислення, рефлексію, творчу уяву, мовлення, 

стійкий   інтерес  до  психологічних  знань та  вміння  їх  застосовувати  у  

повсякденній  практичній  діяльності;  

- виховувати самостійність, організованість, зосередженість, 

активність, пізнавальний інтерес, відповідальність за майбутню професію.  

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод бесіди (вступної 

бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, 

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод демонстрування, 

самостійне спостереження; 

3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних 

ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання навчального 

матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального матеріалу. 

3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча навчальна 

програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс дисципліни, програмні 

матеріали з дисципліни для студентів, термінологічний словник, підручники, 

фахові видання, проектор, робочі лекційні зошити.   
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Література:  

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.  

4. Когнитивная психология. Учебник для вузов / Под ред. В.Н.Дружинина, 

Д.В.Ушакова. - М.: ПЕРСЕ, 2002. - 480 с.  

5. Коробко С.Л., Коробко О.І.  Робота психолога з молодшими школярами. 

К.:Літера, ЛТД, 2006. – 416с. 

6. 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. 

7. Костюк Г.С.Психологія: Підручник для пед-х вузів. - К.:Радянська школа, 

1968. - 571 с. 

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

9. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій):Навчальний 

посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 128с. 

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

2004. - 487 с. 

11. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник.. – 2-е вид., 

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

12. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Посібник. – К.: Академвидав, 

2003. – 448 с. 

13. Основи практичної психології / В.Панок, Т.Титаренко, Н. Чепелєва та ін.: 

Підручник. – К.: Либідь, 2001. – 536 с. 

14. Основи психології: Підручник // За заг. ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. – 

К.: Либідь, 1997. - 632 с. 

15. Психологический словарь // А.Т.Айрапетянц, А.Я. Альтман, П.К.Анохин и 

др. - М.: Педагогика, 1983. – 447 с. 
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16. Психология развития: Хрестоматия. / Гл. ред. Е.Строганова. - СПб.: Питер, 

2001. - 504 с.  

17. 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. 

Запитання для самоперевірки 

Структура лекційного заняття №2 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

3. Актуалізація опорних знань студентіві контроль актуального рівня знань. 4. 

Мотивація навчальної діяльності студента. 

Мотивація навчальної діяльності студента. Міжпредметні зв’язки.  

Ознайомлення з планом лекційного заняття.  

Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний ескіз 

навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети, їх зміст і послідовність.  

Реалізація тез лекції з підведенням підсумків кожного питання.  

6. Підведення підсумків заняття 

Закріплення пройденого матеріалу. 

Підведення підсумків лекційного  заняття. Відповіді на питання. Тестування. 

7.Самостійна робота. 

Настанови щодо самостійної роботи під час підготовки до практичного заняття. 

Повідомлення теми наступного заняття. 
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План лекційного заняття №3 

Кредит 2. Характеристика основних напрямів психотерапії 

Лекція 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.психотерапії.  

Мета:  

- оволодіти знаннями щодо змісту основних напрямів психотерапії; 

усвідомити специфіку психодинамічного напряму, аналітичної психотерапії, 

індивідуальної психотерапії, біхевіоральної психотерапії; засвоїти поняття 

різних напрямів психотерапії. 

- розвивати професійне мислення, рефлексію, творчу уяву, мовлення, 

стійкий   інтерес  до  психологічних  знань та  вміння  їх  застосовувати  у  

повсякденній  практичній  діяльності;  

- виховувати самостійність, організованість, зосередженість, 

активність, пізнавальний інтерес, відповідальність за майбутню професію.  

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод бесіди (вступної 

бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, 

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод демонстрування, 

самостійне спостереження; 

3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних 

ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання навчального 

матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального матеріалу. 

3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 
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Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча навчальна 

програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс дисципліни, програмні 

матеріали з дисципліни для студентів, термінологічний словник, підручники, 

фахові видання, проектор, робочі лекційні зошити.   

Література:  

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.  

4. Когнитивная психология. Учебник для вузов / Под ред. В.Н.Дружинина, 

Д.В.Ушакова. - М.: ПЕРСЕ, 2002. - 480 с.  

5. Коробко С.Л., Коробко О.І.  Робота психолога з молодшими школярами. 

К.:Літера, ЛТД, 2006. – 416с. 

6. 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. 

7. Костюк Г.С.Психологія: Підручник для пед-х вузів. - К.:Радянська школа, 

1968. - 571 с. 

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

9. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій):Навчальний 

посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 128с. 

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

2004. - 487 с. 

11. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник.. – 2-е вид., 

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

12. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Посібник. – К.: Академвидав, 

2003. – 448 с. 

13. Основи практичної психології / В.Панок, Т.Титаренко, Н. Чепелєва та ін.: 

Підручник. – К.: Либідь, 2001. – 536 с. 
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14. Основи психології: Підручник // За заг. ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. – 

К.: Либідь, 1997. - 632 с. 

15. Психологический словарь // А.Т.Айрапетянц, А.Я. Альтман, П.К.Анохин и 

др. - М.: Педагогика, 1983. – 447 с. 

Запитання для самоперевірки 

Структура лекційного заняття №3 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

3. Актуалізація опорних знань студентіві контроль актуального рівня знань. 4. 

Мотивація навчальної діяльності студента. 

Мотивація навчальної діяльності студента. Міжпредметні зв’язки.  

Ознайомлення з планом лекційного заняття.  

Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний ескіз 

навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети, їх зміст і послідовність.  

Реалізація тез лекції з підведенням підсумків кожного питання.  

6. Підведення підсумків заняття 

Закріплення пройденого матеріалу. 

Підведення підсумків лекційного  заняття. Відповіді на питання. Тестування. 

7.Самостійна робота. 

Настанови щодо самостійної роботи під час підготовки до практичного заняття. 

Повідомлення теми наступного заняття 

 



 56 

План лекційного заняття №4 

Кредит 2. Характеристика основних напрямів психотерапії 

Лекція 4. Гуманістичний напрям психотерапії. Процес та завдання 

гуманістичної психотерапії. Гештальттерапія. 

Мета:  

- оволодіти знаннями щодо змісту гуманістичного напряму 

психотерапії; усвідомити процес та завдання гуманічтиного напряму; засвоїти 

зміст гештальттерапії. 

- розвивати професійне мислення, рефлексію, творчу уяву, мовлення, 

стійкий   інтерес  до  психологічних  знань та  вміння  їх  застосовувати  у  

повсякденній  практичній  діяльності;  

- виховувати самостійність, організованість, зосередженість, 

активність, пізнавальний інтерес, відповідальність за майбутню професію.  

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод бесіди (вступної 

бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, 

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод демонстрування, 

самостійне спостереження; 

3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних 

ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання навчального 

матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального матеріалу. 

3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча навчальна 

програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс дисципліни, програмні 

матеріали з дисципліни для студентів, термінологічний словник, підручники, 

фахові видання, проектор, робочі лекційні зошити.   
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Література:  

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.  

4. Когнитивная психология. Учебник для вузов / Под ред. В.Н.Дружинина, 

Д.В.Ушакова. - М.: ПЕРСЕ, 2002. - 480 с.  

5. Коробко С.Л., Коробко О.І.  Робота психолога з молодшими школярами. 

К.:Літера, ЛТД, 2006. – 416с. 

6. 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. 

7. Костюк Г.С.Психологія: Підручник для пед-х вузів. - К.:Радянська школа, 

1968. - 571 с. 

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

9. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій):Навчальний 

посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 128с. 

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

2004. - 487 с. 

11. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник.. – 2-е вид., 

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

12. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Посібник. – К.: Академвидав, 

2003. – 448 с. 

13. Основи практичної психології / В.Панок, Т.Титаренко, Н. Чепелєва та ін.: 

Підручник. – К.: Либідь, 2001. – 536 с. 

14. Основи психології: Підручник // За заг. ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. – 

К.: Либідь, 1997. - 632 с. 

15. Психологический словарь // А.Т.Айрапетянц, А.Я. Альтман, П.К.Анохин и 

др. - М.: Педагогика, 1983. – 447 с. 
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16. Психология развития: Хрестоматия. / Гл. ред. Е.Строганова. - СПб.: Питер, 

2001. - 504 с.  

17. 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. 

Запитання для самоперевірки 

Структура лекційного заняття №4 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

3. Актуалізація опорних знань студентіві контроль актуального рівня знань. 4. 

Мотивація навчальної діяльності студента. 

Мотивація навчальної діяльності студента. Міжпредметні зв’язки.  

Ознайомлення з планом лекційного заняття.  

Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний ескіз 

навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети, їх зміст і послідовність.  

Реалізація тез лекції з підведенням підсумків кожного питання.  

6. Підведення підсумків заняття 

Закріплення пройденого матеріалу. 

Підведення підсумків лекційного  заняття. Відповіді на питання. Тестування. 

7.Самостійна робота. 

Настанови щодо самостійної роботи під час підготовки до практичного заняття. 

Повідомлення теми наступного заняття. 
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План лекційного заняття №5 

Кредит 2. Характеристика основних напрямів психотерапії 

Лекція 5. Когнітивний напрям психотерапії: раціонально-емотивна 

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

Мета:  

- оволодіти знаннями щодо змісту когнітивного напряму 

психотерапії; усвідомити процес раціонально-емотивної терапії А.Елліса; 

засвоїти зміст когнітивної терапії А.Бека та реалістичної терапії У Глассера. 

- розвивати професійне мислення, рефлексію, творчу уяву, мовлення, 

стійкий   інтерес  до  психологічних  знань та  вміння  їх  застосовувати  у  

повсякденній  практичній  діяльності;  

- виховувати самостійність, організованість, зосередженість, 

активність, пізнавальний інтерес, відповідальність за майбутню професію.  

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод бесіди (вступної 

бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, 

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод демонстрування, 

самостійне спостереження; 

3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних 

ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання навчального 

матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального матеріалу. 

3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча навчальна 

програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс дисципліни, програмні 

матеріали з дисципліни для студентів, термінологічний словник, підручники, 

фахові видання, проектор, робочі лекційні зошити.   
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Література:  

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.  

4. Когнитивная психология. Учебник для вузов / Под ред. В.Н.Дружинина, 

Д.В.Ушакова. - М.: ПЕРСЕ, 2002. - 480 с.  

5. Коробко С.Л., Коробко О.І.  Робота психолога з молодшими школярами. 

К.:Літера, ЛТД, 2006. – 416с. 

6. 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. 

7. Костюк Г.С.Психологія: Підручник для пед-х вузів. - К.:Радянська школа, 

1968. - 571 с. 

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

9. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій):Навчальний 

посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 128с. 

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

2004. - 487 с. 

11. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник.. – 2-е вид., 

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

12. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Посібник. – К.: Академвидав, 

2003. – 448 с. 

13. Основи практичної психології / В.Панок, Т.Титаренко, Н. Чепелєва та ін.: 

Підручник. – К.: Либідь, 2001. – 536 с. 

14. Основи психології: Підручник // За заг. ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. – 

К.: Либідь, 1997. - 632 с. 

15. Психологический словарь // А.Т.Айрапетянц, А.Я. Альтман, П.К.Анохин и 

др. - М.: Педагогика, 1983. – 447 с. 
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16. Психология развития: Хрестоматия. / Гл. ред. Е.Строганова. - СПб.: Питер, 

2001. - 504 с.  

17. 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. 

Запитання для самоперевірки 

Структура лекційного заняття №5 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

3. Актуалізація опорних знань студентіві контроль актуального рівня знань. 4. 

Мотивація навчальної діяльності студента. 

Мотивація навчальної діяльності студента. Міжпредметні зв’язки.  

Ознайомлення з планом лекційного заняття.  

Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний ескіз 

навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети, їх зміст і послідовність.  

Реалізація тез лекції з підведенням підсумків кожного питання.  

6. Підведення підсумків заняття 

Закріплення пройденого матеріалу. 

Підведення підсумків лекційного  заняття. Відповіді на питання. Тестування. 

7.Самостійна робота. 

Настанови щодо самостійної роботи під час підготовки до практичного заняття. 

Повідомлення теми наступного заняття. 
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План лекційного заняття №6 

Кредит 3. Нові підходи у психотерапії  

Лекція 6. Нові підходи у психотерапії. Постмодерністські ідеї в 

психотерапії. Емпіричні підходи в сучасній психотерапії. 

Мета:  

- оволодіти знаннями щодо змісту нових підходів у психотерапії; 

усвідомити зміст емпіричних підходів у психотерапії; засвоїти зміст 

постмодерністських ідей в психотерапії; 

- розвивати професійне мислення, рефлексію, творчу уяву, мовлення, 

стійкий   інтерес  до  психологічних  знань та  вміння  їх  застосовувати  у  

повсякденній  практичній  діяльності;  

- виховувати самостійність, організованість, зосередженість, 

активність, пізнавальний інтерес, відповідальність за майбутню професію.  

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод бесіди (вступної 

бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, 

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод демонстрування, 

самостійне спостереження; 

3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних 

ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання навчального 

матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального матеріалу. 

3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча навчальна 

програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс дисципліни, програмні 

матеріали з дисципліни для студентів, термінологічний словник, підручники, 

фахові видання, проектор, робочі лекційні зошити.   
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Література:  

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.  

4. Когнитивная психология. Учебник для вузов / Под ред. В.Н.Дружинина, 

Д.В.Ушакова. - М.: ПЕРСЕ, 2002. - 480 с.  

5. Коробко С.Л., Коробко О.І.  Робота психолога з молодшими школярами. 

К.:Літера, ЛТД, 2006. – 416с. 

6. 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. 

7. Костюк Г.С.Психологія: Підручник для пед-х вузів. - К.:Радянська школа, 

1968. - 571 с. 

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

9. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій):Навчальний 

посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 128с. 

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

2004. - 487 с. 

11. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник.. – 2-е вид., 

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

12. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Посібник. – К.: Академвидав, 

2003. – 448 с. 

13. Основи практичної психології / В.Панок, Т.Титаренко, Н. Чепелєва та ін.: 

Підручник. – К.: Либідь, 2001. – 536 с. 

14. Основи психології: Підручник // За заг. ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. – 

К.: Либідь, 1997. - 632 с. 

15. Психологический словарь // А.Т.Айрапетянц, А.Я. Альтман, П.К.Анохин и 

др. - М.: Педагогика, 1983. – 447 с. 



 64 

16. Психология развития: Хрестоматия. / Гл. ред. Е.Строганова. - СПб.: Питер, 

2001. - 504 с.  

17. 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. 

Запитання для самоперевірки 

Структура лекційного заняття №6 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

3. Актуалізація опорних знань студентіві контроль актуального рівня знань. 4. 

Мотивація навчальної діяльності студента. 

Мотивація навчальної діяльності студента. Міжпредметні зв’язки.  

Ознайомлення з планом лекційного заняття.  

Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний ескіз 

навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети, їх зміст і послідовність.  

Реалізація тез лекції з підведенням підсумків кожного питання.  

6. Підведення підсумків заняття 

Закріплення пройденого матеріалу. 

Підведення підсумків лекційного  заняття. Відповіді на питання. Тестування. 

7.Самостійна робота. 

Настанови щодо самостійної роботи під час підготовки до практичного заняття. 

Повідомлення теми наступного заняття. 
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План лекційного заняття №7 

Кредит 3. Нові підходи у психотерапії  

Лекція 7. Гіпноз у психотерапії. Теорії гіпнозу. 

Мета:  

- оволодіти знаннями щодо змісту гіпнозу у психотерапії; засвоїти 

теорії гіпнозу у психотерапії; 

- розвивати професійне мислення, рефлексію, творчу уяву, мовлення, 

стійкий   інтерес  до  психологічних  знань та  вміння  їх  застосовувати  у  

повсякденній  практичній  діяльності;  

- виховувати самостійність, організованість, зосередженість, 

активність, пізнавальний інтерес, відповідальність за майбутню професію.  

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод бесіди (вступної 

бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, 

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод демонстрування, 

самостійне спостереження; 

3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних 

ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання навчального 

матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального матеріалу. 

3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча навчальна 

програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс дисципліни, програмні 

матеріали з дисципліни для студентів, термінологічний словник, підручники, 

фахові видання, проектор, робочі лекційні зошити.   

Література:  
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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.  

4. Когнитивная психология. Учебник для вузов / Под ред. В.Н.Дружинина, 

Д.В.Ушакова. - М.: ПЕРСЕ, 2002. - 480 с.  

5. Коробко С.Л., Коробко О.І.  Робота психолога з молодшими школярами. 

К.:Літера, ЛТД, 2006. – 416с. 

6. 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. 

7. Костюк Г.С.Психологія: Підручник для пед-х вузів. - К.:Радянська школа, 

1968. - 571 с. 

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

9. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій):Навчальний 

посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 128с. 

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

2004. - 487 с. 

11. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник.. – 2-е вид., 

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

12. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Посібник. – К.: Академвидав, 

2003. – 448 с. 

13. Основи практичної психології / В.Панок, Т.Титаренко, Н. Чепелєва та ін.: 

Підручник. – К.: Либідь, 2001. – 536 с. 

14. Основи психології: Підручник // За заг. ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. – 

К.: Либідь, 1997. - 632 с. 

15. Психологический словарь // А.Т.Айрапетянц, А.Я. Альтман, П.К.Анохин и 

др. - М.: Педагогика, 1983. – 447 с. 
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16. Психология развития: Хрестоматия. / Гл. ред. Е.Строганова. - СПб.: Питер, 

2001. - 504 с.  

17. 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. 

Запитання для самоперевірки 

Структура лекційного заняття №7 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

3. Актуалізація опорних знань студентіві контроль актуального рівня знань. 4. 

Мотивація навчальної діяльності студента. 

Мотивація навчальної діяльності студента. Міжпредметні зв’язки.  

Ознайомлення з планом лекційного заняття.  

Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний ескіз 

навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети, їх зміст і послідовність.  

Реалізація тез лекції з підведенням підсумків кожного питання.  

6. Підведення підсумків заняття 

Закріплення пройденого матеріалу. 

Підведення підсумків лекційного  заняття. Відповіді на питання. Тестування. 

7.Самостійна робота. 

Настанови щодо самостійної роботи під час підготовки до практичного заняття. 

Повідомлення теми наступного заняття. 
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План лекційного заняття №8 

Кредит 4. Загальні засади теорії і практики психокорекції  

Лекція 8. Поняття психокорекції, її мета та завдання. Способи і прийоми 

психологічної корекції.  Форми психокорекційної роботи. 

Мета:  

- оволодіти знаннями щодо змісту психокорекції; визначити мету та 

завдання психокорекційної роботи; засвоїти способи, прийоми та форми 

психокорекційної роботи; 

- розвивати професійне мислення, рефлексію, творчу уяву, мовлення, 

стійкий   інтерес  до  психологічних  знань та  вміння  їх  застосовувати  у  

повсякденній  практичній  діяльності;  

- виховувати самостійність, організованість, зосередженість, 

активність, пізнавальний інтерес, відповідальність за майбутню професію.  

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод бесіди (вступної 

бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, 

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод демонстрування, 

самостійне спостереження; 

3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних 

ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання навчального 

матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального матеріалу. 

3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча навчальна 

програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс дисципліни, програмні 

матеріали з дисципліни для студентів, термінологічний словник, підручники, 

фахові видання, проектор, робочі лекційні зошити.   
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Література:  

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.  

4. Когнитивная психология. Учебник для вузов / Под ред. В.Н.Дружинина, 

Д.В.Ушакова. - М.: ПЕРСЕ, 2002. - 480 с.  

5. Коробко С.Л., Коробко О.І.  Робота психолога з молодшими школярами. 

К.:Літера, ЛТД, 2006. – 416с. 

6. 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. 

7. Костюк Г.С.Психологія: Підручник для пед-х вузів. - К.:Радянська школа, 

1968. - 571 с. 

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

9. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій):Навчальний 

посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 128с. 

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

2004. - 487 с. 

11. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник.. – 2-е вид., 

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

12. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Посібник. – К.: Академвидав, 

2003. – 448 с. 

13. Основи практичної психології / В.Панок, Т.Титаренко, Н. Чепелєва та ін.: 

Підручник. – К.: Либідь, 2001. – 536 с. 

14. Основи психології: Підручник // За заг. ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. – 

К.: Либідь, 1997. - 632 с. 

15. Психологический словарь // А.Т.Айрапетянц, А.Я. Альтман, П.К.Анохин и 

др. - М.: Педагогика, 1983. – 447 с. 
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16. Психология развития: Хрестоматия. / Гл. ред. Е.Строганова. - СПб.: Питер, 

2001. - 504 с.  

17. 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. 

Запитання для самоперевірки 

Структура лекційного заняття №8 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

3. Актуалізація опорних знань студентіві контроль актуального рівня знань. 4. 

Мотивація навчальної діяльності студента. 

Мотивація навчальної діяльності студента. Міжпредметні зв’язки.  

Ознайомлення з планом лекційного заняття.  

Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний ескіз 

навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети, їх зміст і послідовність.  

Реалізація тез лекції з підведенням підсумків кожного питання.  

6. Підведення підсумків заняття 

Закріплення пройденого матеріалу. 

Підведення підсумків лекційного  заняття. Відповіді на питання. Тестування. 

7.Самостійна робота. 

Настанови щодо самостійної роботи під час підготовки до практичного заняття. 

Повідомлення теми наступного заняття. 
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План лекційного заняття №9 

Кредит 4. Загальні засади теорії і практики психокорекції  

Лекція 9. Етапи психокорекційної роботи. Принципи організації 

психокорекційної  роботи.  

Мета:  

- оволодіти принципами організації психокорекційної роботи; 

визначити етапи психкорекційної роботи; засвоїти етапность проведення 

психокорекційної роботи з дітьми; 

- розвивати професійне мислення, рефлексію, творчу уяву, мовлення, 

стійкий   інтерес  до  психологічних  знань та  вміння  їх  застосовувати  у  

повсякденній  практичній  діяльності;  

- виховувати самостійність, організованість, зосередженість, 

активність, пізнавальний інтерес, відповідальність за майбутню професію.  

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод бесіди (вступної 

бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, 

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод демонстрування, 

самостійне спостереження; 

3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних 

ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання навчального 

матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального матеріалу. 

3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча навчальна 

програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс дисципліни, програмні 

матеріали з дисципліни для студентів, термінологічний словник, підручники, 

фахові видання, проектор, робочі лекційні зошити.   
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Література:  

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.  

4. Когнитивная психология. Учебник для вузов / Под ред. В.Н.Дружинина, 

Д.В.Ушакова. - М.: ПЕРСЕ, 2002. - 480 с.  

5. Коробко С.Л., Коробко О.І.  Робота психолога з молодшими школярами. 

К.:Літера, ЛТД, 2006. – 416с. 

6. 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. 

7. Костюк Г.С.Психологія: Підручник для пед-х вузів. - К.:Радянська школа, 

1968. - 571 с. 

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

9. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій):Навчальний 

посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 128с. 

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

2004. - 487 с. 

11. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник.. – 2-е вид., 

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

12. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Посібник. – К.: Академвидав, 

2003. – 448 с. 

13. Основи практичної психології / В.Панок, Т.Титаренко, Н. Чепелєва та ін.: 

Підручник. – К.: Либідь, 2001. – 536 с. 

14. Основи психології: Підручник // За заг. ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. – 

К.: Либідь, 1997. - 632 с. 

15. Психологический словарь // А.Т.Айрапетянц, А.Я. Альтман, П.К.Анохин и 

др. - М.: Педагогика, 1983. – 447 с. 
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16. 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. 

17. Роджерс К. Взгляд на психотерапію. Становление человека. – М.: Прогресс, 

1994. – 480с. 

Запитання для самоперевірки 

Структура лекційного заняття №9 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

3. Актуалізація опорних знань студентіві контроль актуального рівня знань. 4. 

Мотивація навчальної діяльності студента. 

Мотивація навчальної діяльності студента. Міжпредметні зв’язки.  

Ознайомлення з планом лекційного заняття.  

Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний ескіз 

навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети, їх зміст і послідовність.  

Реалізація тез лекції з підведенням підсумків кожного питання.  

6. Підведення підсумків заняття 

Закріплення пройденого матеріалу. 

Підведення підсумків лекційного  заняття. Відповіді на питання. Тестування. 

7.Самостійна робота. 

Настанови щодо самостійної роботи під час підготовки до практичного заняття. 

Повідомлення теми наступного заняття. 
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План лекційного заняття №10 

Кредит 4. Загальні засади теорії і практики психокорекції  

Лекція 10. Теоретико-методологічні засади групової психокорекції. 

Індивідуальна психотерапія. 

Мета:  

- оволодіти теоретико-методологічними засадами групової 

психокорекційної роботи; визначити особливості індивідуальної  

психкорекційної роботи; засвоїти етапность проведення індивідуальної 

психокорекційної роботи з дітьми; 

- розвивати професійне мислення, рефлексію, творчу уяву, мовлення, 

стійкий   інтерес  до  психологічних  знань та  вміння  їх  застосовувати  у  

повсякденній  практичній  діяльності;  

- виховувати самостійність, організованість, зосередженість, 

активність, пізнавальний інтерес, відповідальність за майбутню професію.  

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод бесіди (вступної 

бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, 

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод демонстрування, 

самостійне спостереження; 

3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних 

ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання навчального 

матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального матеріалу. 

3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча навчальна 

програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс дисципліни, програмні 
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матеріали з дисципліни для студентів, термінологічний словник, підручники, 

фахові видання, проектор, робочі лекційні зошити.   

Література:  

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.  

4. Когнитивная психология. Учебник для вузов / Под ред. В.Н.Дружинина, 

Д.В.Ушакова. - М.: ПЕРСЕ, 2002. - 480 с.  

5. Коробко С.Л., Коробко О.І.  Робота психолога з молодшими школярами. 

К.:Літера, ЛТД, 2006. – 416с. 

6. 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. 

7. Костюк Г.С.Психологія: Підручник для пед-х вузів. - К.:Радянська школа, 

1968. - 571 с. 

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

9. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій):Навчальний 

посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 128с. 

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

2004. - 487 с. 

11. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник.. – 2-е вид., 

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

12. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Посібник. – К.: Академвидав, 

2003. – 448 с. 

13. Основи практичної психології / В.Панок, Т.Титаренко, Н. Чепелєва та ін.: 

Підручник. – К.: Либідь, 2001. – 536 с. 

14. Психологический словарь // А.Т.Айрапетянц, А.Я. Альтман, П.К.Анохин и 

др. - М.: Педагогика, 1983. – 447 с. 
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15. 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. 

16. Роджерс К. Взгляд на психотерапію. Становление человека. – М.: Прогресс, 

1994. – 480с. 

Запитання для самоперевірки 

Структура лекційного заняття №10 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

3. Актуалізація опорних знань студентіві контроль актуального рівня знань. 4. 

Мотивація навчальної діяльності студента. 

Мотивація навчальної діяльності студента. Міжпредметні зв’язки.  

Ознайомлення з планом лекційного заняття.  

Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний ескіз 

навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети, їх зміст і послідовність.  

Реалізація тез лекції з підведенням підсумків кожного питання.  

6. Підведення підсумків заняття 

Закріплення пройденого матеріалу. 

Підведення підсумків лекційного  заняття. Відповіді на питання. Тестування. 

7.Самостійна робота. 

Настанови щодо самостійної роботи під час підготовки до практичного заняття. 

Повідомлення теми наступного заняття. 
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План лекційного заняття №11 

Кредит 5. Корекційно-розвивальна діяльність психолога 

Лекція 11. Корекція пізнавальної діяльності, особистісних проблем та 

поведінки  в дитячо-юнацькому віці 

Мета:  

- оволодіти особливостями проведення корекції пізнавальної 

діяльності; визначити особливості проведення корекції особистісних проблем; 

засвоїти етапность проведення корекції поведінки; 

- розвивати професійне мислення, рефлексію, творчу уяву, мовлення, 

стійкий   інтерес  до  психологічних  знань та  вміння  їх  застосовувати  у  

повсякденній  практичній  діяльності;  

- виховувати самостійність, організованість, зосередженість, 

активність, пізнавальний інтерес, відповідальність за майбутню професію.  

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод бесіди (вступної 

бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, 

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод демонстрування, 

самостійне спостереження; 

3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних 

ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання навчального 

матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального матеріалу. 

3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча навчальна 

програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс дисципліни, програмні 

матеріали з дисципліни для студентів, термінологічний словник, підручники, 

фахові видання, проектор, робочі лекційні зошити.   
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Література:  

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.  

4. Когнитивная психология. Учебник для вузов / Под ред. В.Н.Дружинина, 

Д.В.Ушакова. - М.: ПЕРСЕ, 2002. - 480 с.  

5. Коробко С.Л., Коробко О.І.  Робота психолога з молодшими школярами. 

К.:Літера, ЛТД, 2006. – 416с. 

6. 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. 

7. Костюк Г.С.Психологія: Підручник для пед-х вузів. - К.:Радянська школа, 

1968. - 571 с. 

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

9. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій):Навчальний 

посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 128с. 

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

2004. - 487 с. 

11. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник.. – 2-е вид., 

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

12. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Посібник. – К.: Академвидав, 

2003. – 448 с. 

13. Основи практичної психології / В.Панок, Т.Титаренко, Н. Чепелєва та ін.: 

Підручник. – К.: Либідь, 2001. – 536 с. 

14. Основи психології: Підручник // За заг. ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. – 

К.: Либідь, 1997. - 632 с. 

15. Психологический словарь // А.Т.Айрапетянц, А.Я. Альтман, П.К.Анохин и 

др. - М.: Педагогика, 1983. – 447 с. 
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16. Психология развития: Хрестоматия. / Гл. ред. Е.Строганова. - СПб.: Питер, 

2001. - 504 с.  

17. 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. 

Запитання для самоперевірки 

Структура лекційного заняття №11 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

3. Актуалізація опорних знань студентіві контроль актуального рівня знань. 4. 

Мотивація навчальної діяльності студента. 

Мотивація навчальної діяльності студента. Міжпредметні зв’язки.  

Ознайомлення з планом лекційного заняття.  

Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний ескіз 

навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети, їх зміст і послідовність.  

Реалізація тез лекції з підведенням підсумків кожного питання.  

6. Підведення підсумків заняття 

Закріплення пройденого матеріалу. 

Підведення підсумків лекційного  заняття. Відповіді на питання. Тестування. 

7.Самостійна робота. 

Настанови щодо самостійної роботи під час підготовки до практичного заняття. 

Повідомлення теми наступного заняття. 
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План лекційного заняття №12 

Кредит 5. Корекційно-розвивальна діяльність психолога 

Лекція 12. Корекція розвитку дітей дошкільного віку з вираженими 

ускладненнями (окремі випадки):  сором’язливість, брехливість, крадіжки, діти-

ізгої, дитина-шульга, гіперактивна дитина, агресивна поведінка. 

Мета:  

- оволодіти особливостями проведення корекції розвитку дітей 

дошкільного віку з вираженими ускладненнями; визначити особливості 

проведення корекції брехливості, агресивної поведінки; засвоїти особливості 

корекції поведінки у гіперактивних дітей; 

- розвивати професійне мислення, рефлексію, творчу уяву, мовлення, 

стійкий   інтерес  до  психологічних  знань та  вміння  їх  застосовувати  у  

повсякденній  практичній  діяльності;  

- виховувати самостійність, організованість, зосередженість, 

активність, пізнавальний інтерес, відповідальність за майбутню професію.  

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод бесіди (вступної 

бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, 

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод демонстрування, 

самостійне спостереження; 

3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних 

ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання навчального 

матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального матеріалу. 

3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча навчальна 

програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс дисципліни, програмні 
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матеріали з дисципліни для студентів, термінологічний словник, підручники, 

фахові видання, проектор, робочі лекційні зошити.   

Література:  

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.  

4. Когнитивная психология. Учебник для вузов / Под ред. В.Н.Дружинина, 

Д.В.Ушакова. - М.: ПЕРСЕ, 2002. - 480 с.  

5. Коробко С.Л., Коробко О.І.  Робота психолога з молодшими школярами. 

К.:Літера, ЛТД, 2006. – 416с. 

6. 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. 

7. Костюк Г.С.Психологія: Підручник для пед-х вузів. - К.:Радянська школа, 

1968. - 571 с. 

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

9. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій):Навчальний 

посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 128с. 

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

2004. - 487 с. 

11. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник.. – 2-е вид., 

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

12. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Посібник. – К.: Академвидав, 

2003. – 448 с. 

13. Психологический словарь // А.Т.Айрапетянц, А.Я. Альтман, П.К.Анохин и 

др. - М.: Педагогика, 1983. – 447 с. 

14. Психология развития: Хрестоматия. / Гл. ред. Е.Строганова. - СПб.: Питер, 

2001. - 504 с.  
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15. 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. 

16. Роджерс К. Взгляд на психотерапію. Становление человека. – М.: Прогресс, 

1994. – 480с. 

Запитання для самоперевірки 

Структура лекційного заняття №12 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

3. Актуалізація опорних знань студентіві контроль актуального рівня знань. 4. 

Мотивація навчальної діяльності студента. 

Мотивація навчальної діяльності студента. Міжпредметні зв’язки.  

Ознайомлення з планом лекційного заняття.  

Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний ескіз 

навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети, їх зміст і послідовність.  

Реалізація тез лекції з підведенням підсумків кожного питання.  

6. Підведення підсумків заняття 

Закріплення пройденого матеріалу. 

Підведення підсумків лекційного  заняття. Відповіді на питання. Тестування. 

7.Самостійна робота. 

Настанови щодо самостійної роботи під час підготовки до практичного заняття. 

Повідомлення теми наступного заняття. 
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Питання до контрольної  роботи 

 з дисципліни «Психотерапія з психокорекційною роботою» 

1. Поняття психотерапії. Її специфіка, мета та завдання. 

2. Індивідуальна психотерапія, її характеристика. 

3. Групова психотерапія, її характеристика. Поняття психотерапевтичної 

групи. 

4. Загальна характеристика психологічних  моделей психотерапії. 

5. Характеристика психодинамічного напряму психотерапії. 

6. Основні техніки психодинамічної психотерапії. 

7. Зміст особистісно-центрованої  психотерапії.  

8. Основні стратегії і техніки  особистісно-центрованої психотерапії.  

9. Характеристика аналітичної психотерапії  Карла Юнга. 

10. Біхевіоральна (поведінкова) психотерапія, її характеристика.  

11. Індивідуальна психотерапія Альфреда Адлера, її характеристика. 

12. Когнітивний напрям психотерапії, раціонально-емотивна терапія А.Елліса. 

13. Когнітивний напрям психотерапії, когнітивна терапія А.Бека. 

14. Когнітивний напрям психотерапії,  реалістична терапія У. Глассера. 

15. Якості ефективного психотерапевта. 

16. Риси ефективного психотерапевта. 

 

Контрольна робота № 1 

1. Поняття психотерапії. Її специфіка, мета та завдання. 

2. Характеристика психодинамічного напряму психотерапії. 

3. Когнітивний напрям психотерапії, когнітивна терапія А.Бека. 

4. Якості ефективного психотерапевта. 

Контрольна робота №  2 

1. Загальна характеристика психологічних  моделей психотерапії. 

2. Характеристика аналітичної психотерапії  Карла Юнга. 

3. Зміст особистісно-центрованої  психотерапії.  
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4. Основні техніки психодинамічної психотерапії 

Контрольна робота № 3 

1. Індивідуальна психотерапія, її характеристика. 

2. Біхевіоральна (поведінкова) психотерапія, її характеристика.  

3. Когнітивний напрям психотерапії, раціонально-емотивна терапія А.Елліса. 

4. Риси ефективного психотерапевта. 

Контрольна робота № 4 

1. Групова психотерапія, її характеристика. Поняття психотерапевтичної 

групи. 

2. Індивідуальна психотерапія Альфреда Адлера, її характеристика. 

3. Когнітивний напрям психотерапії,  реалістична терапія У. Глассера. 

4. Основні стратегії і техніки  особистісно-центрованої психотерапії.  

 

 

Контрольна  робота 

 з дисципліни «Психотерапія з психокорекційною роботою» 

для студентів спеціальності 012. Дошкільна освіта 

1. Загальна характеристика психотерапії як складової практичної психології.  

2. Історія виникнення та розвитку психотерапії. 

3. Релігійні витоки психотерапії. 

4. Формування наукової психотерапії. 

5. Поняття психотерапії, її специфіка, мета та завдання. 

6. Загальна характеристика психологічних моделей психотерапії.  

7. Групова психотерапія. Зміст групової психотерапії. 

8. Поняття психотерапевтичної групи. 

9. Етапи проведення групової психотерапії. 

10. Умови проведення групової психотерапії. 

11. Види груп у психотерапевтичному процесі. 

12. Техніки у груповій психотерапії. 

13. Психодинамічний напрям у психотерапії.  

14. Аналітична психотерапія Карла Юнга.  
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15. Індивідуальна психотерапія Альфреда Адлера.  

16. Біхевіоральна  (поведінкова) психотерапія. 

17. Гуманістичний напрям психотерапії.  

18. Когнітивний напрям психотерапії: раціонально-емотивна терапія 

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

19. Психодрама як метод психотерапії. 

20. Казкотерапія. 

21. Музикотерапія. 

22. Арттерапія. 

23. Бібліотерапія. 

24. Природотерапія. 

25. Драмотерапія. 

Варіанти ректорської  контрольної  роботи 

 з дисципліни «Психотерапія з психокорекційною роботою» 

Варіант 1 

1. Поняття психотерапії. Її специфіка, мета та завдання. Історія виникнення 

та розвитку психотерапії. 

2. Характеристика психодинамічного напряму психотерапії. Біхевіоральна  

(поведінкова) психотерапія. 

3. Практичне застосування методу психодрами та особливості використання. 

Варіант 2 

1. Загальна характеристика психотерапії як складової практичної психології. 

Релігійні витоки психотерапії. 

2. Особливості аналітичної  психотерапія Карла Юнга. Індивідуальна 

психотерапія Альфреда Адлера. 

3. Практичне застосування методу казкотерапії та особливості використання 

в дошкільному віці. 
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Варіант 3 

1. Групова психотерапія. Поняття психотерапевтичної групи. Етапи 

проведення групової психотерапії. Умови проведення групової 

психотерапії. Види груп у психотерапевтичному процесі. 

2. Гуманістичний напрям психотерапії, її течії. 

3. Практичне застосування методу музикотерапії  та особливості 

використання в дошкільному віці. 

Варіант 4 

1. Загальна характеристика психологічних моделей психотерапії. 

Формування наукової психотерапії. 

2. Когнітивний напрям психотерапії: раціонально-емотивна терапія 

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

3. Практичне застосування методу арттерапії  та особливості використання в 

дошкільному віці. 
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Тест з дисципліни  

ЗРАЗОК 

1. Хто був розробником аналітичної психології? 

А) К. Хорні 

Б) З. Фрейд 

В) К. Юнг 

Г) Ф. Брейер 

2. У психотерапії зміни відбуваються: 

А) на початку терапії 

Б) в ході терапії 

В) після закінчення терапії 

Г) в ході аналізу варіанта рішень 

3.  Засновником трансактного аналізу є: 

А) Е. Берн 

Б) К. Роджерс 

В) А. Маслоу 

Г) Скіннер 

4. Найбільш істотним показанням до психотерапевтичної роботи є роль фактора: 

А) біологічного 

Б) соціального 

В) мотиваційного 

Г) психологічного 

5. Психотерапія виконує функцію: 



 89 

А) лікування та реабілітації 

Б) профілактики і частково розвитку 

В) лікування та частково реабілітації 

Г) профілактики 

6. У найменшій мірі сутність психотерапії розкриває таке поняття: 

А) навіювання 

Б) психологічна інтервенція 

В) клініко - психологічне втручання 

Г) психологічна корекція 

7. У рамках, якої теорії дано визначення психотерапії: «Псіхотерапія- це процес 

взаємодії між двома або більше людьми, один з яких спеціалізувався в області 

корекції людських відносин?» 

А) динамічної 

Б) гуманістичної 

В) когнітивної 

Г) поведінкової 

8. Основоположником гуманістичного напрямку в психології є: 

А) Лазарус 

Б) Адлер 

В) Маслоу 

Г) Айзенк 

9. Хто є основоположником психоаналізу? 

А) В. Бехтерєв 

Б) З. Фрейд 

В) А. Адлер 

http://litcey.in.ua/sistema-reabilitaciyi-narkozalejnih-v-rf.html
http://litcey.in.ua/osnovni-principi-i-ponyattya-povedinkovoyi-psihoterapiyi.html
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Г) Куртіс 

10. Основоположником гештальт-терапії є: 

А) Боуен 

Б) Елліс 

В) Кернберг 

Г) Перлз 

11. Яку терапію відрізняє великий обсяг роботи, яка виконується пацієнтом в 

якості домашніх завдань, поза терапевтичних сеансів, а потім перевіряється 

спільно з терапевтом? 

А) когнітивну 

Б) поведінкову 

В) системну 

Г) психотерапію особистісних розладів 

12. Одним з представників логотерапія є: 

А) Р. Мей 

Б) І. Ялом 

В) В. Франкл 

Г) Р.Санфорд 

13. Термін «навчання» має найбільше значення для: 

А) психоаналізу 

Б) гештальт-терапії 

В) психодрами 

Г) когнітивної психотерапії 

14. Процес навіювання, адресований самому собі - це 

А) плацебо - терапія 

http://litcey.in.ua/vivchennya-vplivu-simvoldramaticheskih-seansiv-na-psihichnij-s-v4.html
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Б) Аутосуггестія 

В) гіпноз 

Г) аутогенне терапія 

15. Оцінка ефективності психотерапії здійснюється з урахуванням наступних 

аспектів терапевтичної динаміки: 

А) соціальної 

Б) соматичної 

В) психологічної 

Г) всіх вище зазначених 

16. Що  є ключовим поняттям психоаналізу як психотерапевтичної системи: 

А) вільні асоціації 

Б) перенесення 

В) опір 

Г) емпатія 

17. Основним напрямком в психотерапії не є: 

А) когнітивно-поведінковий 

Б) динамічне 

В) психосоціальний 

Г) екзистенційно- гуманістичне 

18. Термін «гіпноз» ввів в медичну практику: 

А) Льебо 

Б) Месмер 

В) Брейд 

Г) Шарко 

19.  Згідно Адлеру, істотною характеристикою особистості є: 

http://litcey.in.ua/klinichna-psihologiya-4.html
http://litcey.in.ua/konspekt-zanyattya-v-serednij-grupi-z-zpr-po-sensornomu-rozvit.html
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А) почуття спільності 

Б) орієнтація інтересів на зовнішній або внутрішній світ 

В) організмічний процес оцінки 

Г) захисний панцир 

20. Який тип неврозів не входить в класичну теорію? 

А) нарцістичний 

Б) травматичний 

В) актуальний 

Г) несвідомий 

21.  Хто є основоположником біхевіоризму? 

А) Павлов 

Б) Уотсон 

В) Поттер 

Г) Толмен 

22.Основним поняттям трансактного аналізу не є: 

А) стан Его 

Б) ігри 

В) сценарії 

Г) тема 

23. Один з варіантів психотерапії за допомогою непрямого навіювання або 

процесу навчання - це 

А) плацебо - терапія 

Б) аутогенне терапія 

В) гіпнотерапія 

Г) наркопсихотерапія 

http://litcey.in.ua/sutniste-procesu-navchannya.html
http://litcey.in.ua/sutniste-procesu-navchannya.html
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24. Хто є засновником теорії психодрами? 

А) Д. Астон 

Б) Лоуен 

В) Я. Морено 

Г) В. Шютц 

25. Найбільш істотним поняттям в теоpии особистості К.Pоджеpса є: 

А) Стpемление до успіху 

Б)  Пpоцесс индивидуации 

В)  Актуалізація "Я" 

Г) Екстеpнальность і інтеpнальность 

26. Поняття про інтроверсії і екстраверсії ввів:  

А) З.Фpейд 

Б) К.Юнг 

В) А.Адлер 

Г) Е.Фромм 

27.  Основною хаpактеpистикою емпатичних відносини психотеpапевта до 

пацієнта є: 

А)  Висловлювання, які відображують співчуття. 

Б) Здатність співпереживати у внутpішній  світ пацієнта 

В) кpитична оцінка проявів негативних емоцій у пацієнта 

Г) Вказівка слідувати конкpетній поведінці в життєвій ситуації 

28.  Завданнями гештальт терапії є все, крім: 

А) розширення усвідомлення і просування до зрілості. 

Б) прийняття відповідальності за самого себе. 

В)посилення уваги до почуттів, аналіз снів і фантазій. 
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Г)формування захисних функцій. 

29. Терапія переживання - це метод: 

А) гештальт - терапії 

Б) сімейної терапії 

В) когнітивної терапії 

Г) психоаналізу 

30. У клієнт - центрованої психотерапії Роджерса однією з найважливіших 

завдань є: 

А) подолання особистісних конфліктів 

Б) рішення емоційних проблем 

В) особистісний ріст 

Г) поведінкові особливості 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://litcey.in.ua/geshtalet-terapiya-fperlsa.html
http://litcey.in.ua/formuvannya-osobistisnih-yakostej-zvidki-i-yak-zyavlyayutesya.html
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ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ, 

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ 

«Психотерапія з психокорекційною роботою» 

 

1. Загальні положення 

У ході опрацювання змістових кредитів  курсу «Психотерапія з 

психокорекційною роботою» рекомендуємо використовувати такі види робіт: 

 конспектування змісту тем кредиту або підготовка розгорнутого 

тематичного плану відповіді по кожному із запропонованих питань із 

наступним їх самостійним вивченням; 

 самостійне опрацювання тем змістовних кредитів  курсу: анотація 

прочитаної наукової літератури з курсу, складання бібліографічного 

опису, виконання тестів, конспектування першоджерел; 

 виконання завдань для самоконтролю. 

2. Загальні вимоги підготовки до практичних занять 

Практичні заняття з дисципліни «Психолого-педагогічна підготовка дітей до 

школи»  дають можливість студенту самостійно опрацювати зміст матеріалу 

навчальної дисципліни, з яким він частково ознайомлюється у процесі 

лекційних занять. У цьому аспекті практичні та лабораторні заняття є тим 

додатковим комплексом, який розширює та збагачує арсенал знань студентів з 

навчальної дисципліни й активує його навчальну та пізнавальну діяльність. 

Якісна підготовка до практичних занять передбачає готовність студентів до 

обговорення пропонованих питань і вільне володіння матеріалом в межах теми 

практичного (лабораторного) заняття. 
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Підготовку до практичних (лабораторних) занять доцільно починати з 

ознайомлення з питаннями для обговорення та рекомендованої літератури. 

Для кращого засвоєння матеріалу рекомендується підготовка конспекту або 

розгорнутого тематичного плану відповіді по кожному із запропонованих 

питань, оскільки таке опрацювання матеріалу полегшує його засвоєння й може 

бути використано в подальшому для підготовки до підсумкового заняття та 

іспиту. При виконанні конспектів необхідно фіксувати джерело, звідки взято 

матеріал (бажано з посиланнями на сторінки). 

Використання ксерокопій підручників або іншої рекомендованої літератури 

доцільно лише у процесі попередньої самостійної підготовки, оскільки в такій 

формі навчальний матеріал мінімально структурується, а, отже, гірше 

запам’ятовується й відтворюється студентом. 

2. Вимоги підготовки до практичних занять 

Практичні заняття передбачають опрацювання та засвоєння отриманої 

теоретичної інформації. Вони сприяють закріпленню знань з певних тем, 

активізації роботи студентів, виявленню їхніх індивідуальних здібностей, 

забезпечують розвиток професійного творчого мислення, пізнавальної мотивації 

і професійного використання знань майбутніх практичних психологів у 

реальних навчальних умовах, а також вільне володіння мовою психологічної 

науки. Практичні заняття складаються з двох взаємопов’язаних ланок – 

самостійного вивчення студентом програмного матеріалу, обговорення на 

заняттях результатів пізнавальної діяльності та поглиблення отриманих 

тематичних знань у процесі виконання практичних вправ. 

Основна мета практичних занять – організація роботи студента з навчальною 

та науковою літературою, яка стосується найважливіших складних питань теми 

або таких, які недостатньо висвітлювалися на лекційних заняттях. При 

обговоренні таких питань студенти мають засвоїти навички узагальнення 
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опрацьованого матеріалу, його доцільного аргументування, опонування точок 

зору співрозмовника, здійснення наукової дискусії. 

Алгоритм підготовки до практичних  занять 

Підготовка студентів до практичних занять передбачає таку послідовність 

роботи: 

1. Ознайомлення з проблемними питаннями для обговорення на 

практичному занятті. 

2. Опрацювання опорного конспекту відповідної лекції. 

3. Самостійне ознайомлення з науковою літературою, дослідницькими 

матеріалами, Інтернет-ресурсами з питань відповідної теми практичного 

заняття. 

4. Визначення сутності незнайомих термінів. Для їх опанування варто 

скористатися психологічними словниками або відповідним розділом 

підручника зі списку рекомендованої літератури. 

5. Виконання завдань для самостійної роботи за відповідною темою 

практичного заняття. 

6. Відповідь на питання самоконтролю. 

7. Здійснення самодослідження за визначеною методикою і створення 

рекомендацій за результатами дослідження (для лабораторних занять). 

8. Підсумком роботи студента є вільне орієнтування у питаннях практичного 

заняття та наукових статтях, рекомендованих до опрацювання, здатність 

висловити власну думку та відстояти її у навчальному діалозі під час 

практичного заняття. 

3. Перелік форм контролю за навчальною діяльністю студентів 

В процесі вивчення дисципліни використовуються такі види контролю. 

Поточний контроль спрямований на перевірку систематичності роботи 

студентів, рівня засвоєння матеріалу протягом викладання курсу. Здійснюється 
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під час викладання аудиторних і позааудиторних занять. Форми проведення 

поточного контролю визначаються викладачем. 

Кредитний контроль здійснюється як підсумок роботи студента протягом 

вивчення окремого кредиту за результатами теоретичного і практичного 

матеріалу, передбаченого кредитом. Форми проведення контролю обираються 

викладачем. Контроль за кредитом  може бути проведений під час лекцій, 

практичних занять або в позааудиторний час. До контролю допускаються 

студенти, які виконали всі види робіт, що є складовими кредиту. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі іспиту. 
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Структура навчальної дисципліни 

«Психотерапія з психокорекційною роботою» 

Денна форма навчання 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

Усього 

 

у тому числі 

л П лаб кон ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит  1 . Загальні засади психотерапії. 

Тема 1. Загальна характеристика психотерапії як 

складової практичної психології.  

14 2 2 - - 10 

Тема 2. Загальна характеристика психологічних 

моделей психотерапії. Групова психотерапія.  

16 2 4 - - 10 

КРЕДИТ 1  30 4 6 - - 20 

Кредит 2. Характеристика основних напрямів психотерапії 

Тема 3. Психодинамічний напрям у психотерапії.  

Гуманістичний напрям психотерапії. 

30 2 8 - - 20 

КРЕДИТ 2  30 2 8 - - 20 

Кредит 3. Нові підходи у психотерапії 

Тема  4. Нові підходи у психотерапії. Гіпноз у 

психотерапії. Теорії гіпнозу. 

30 2 8 - - 20 

КРЕДИТ 3  
30 2 8 - - 20 

Кредит  4. Загальні засади теорії і практики психокорекції 

Тема 5.  Поняття психокорекції., її мета та 

завдання. Корекція розвитку дітей дошкільного  

віку з вираженими ускладненнями 

30 2 8 - - 20 

КРЕДИТ 4  30 2 8 - - 20 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ГОДИН: 
 

120 

 

10 

 

30 

 

- 

 

- 

 

80 

 

Заочна форма навчання 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

Усього 

 

у тому числі 

л П лаб кон ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит  1 . Загальні засади психотерапії. 

Тема 1. Загальна характеристика психотерапії як 

складової практичної психології.  

17 1 1 - - 15 

Тема 2. Загальна характеристика психологічних 

моделей психотерапії. Групова психотерапія.  

13 1 1 - - 11 

КРЕДИТ 1  30 2 2 - - 26 

Кредит 2. Характеристика основних напрямів психотерапії 

Тема 3. Психодинамічний напрям у психотерапії.  

Гуманістичний напрям психотерапії. 

30 1 2 - - 27 
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КРЕДИТ 2  30 1 2 - - 27 

Кредит 3. Нові підходи у психотерапії 

Тема  4. Нові підходи у психотерапії. Гіпноз у 

психотерапії. Теорії гіпнозу. 

30 1 2 - - 27 

КРЕДИТ 3  
30 1 2 - - 27 

Кредит  4. Загальні засади теорії і практики психокорекції 

Тема 5.  Поняття психокорекції., її мета та 

завдання. Корекція розвитку дітей дошкільного  

віку з вираженими ускладненнями 

30 2 2 - - 26 

КРЕДИТ 4  30 2 2 - - 26 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ГОДИН: 
 

120 

 

6 

 

8 

 

- 

 

- 

 

106 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ  ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Кредит  1 . Загальні засади психотерапії. 

Практична робота  1.  Історія розвитку психотерапії. 

1. Психотерапія як галузь психологічних знань і специфічна практика. 

2. Історія виникнення та розвитку психотерапії. 

3. Релігійні витоки психотерапії. 

4. Історія розвитку  вітчизняної психотерапії. 

5. Формування наукової психотерапії. 

Практична робота 2. Групова психотерапія. 

1. Зміст групової психотерапії. 

2. Етапи проведення групової психотерапії. 

3. Умови проведення групової психотерапії. 

4. Види груп у психотерапевтичному провесі. 

5. Психодрама як метод психотерапії. 

6. Техніки у груповій психотерапії. 

Практична робота 3. Методи психотерапії. 

1. Казкотерапія. 

2. Музикотерапія. 

3. Арттерапія. 

4. Бібліотерапія. 
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5. Природотерапія. 

6. Драмотерапія. 

Кредит 2. Характеристика основних напрямів психотерапії 

Практична робота  4.   

1. Практичне застосування психодинамічних технік психотерапії. 

2.  Постфройдистські школи і напрями. 

3.  Пост’юнгіанство. 

4.  Тілесноорієнтована психотерапія. 

5. Психотерапевтична концепція К. Хорні. 

6.  Психотерапевтичний процес у руслі транзактного аналізу Е.Берна. 

7.  Етапи та техніки психотерапевтичного процесу в рамках теорії 

біхевіоризму. 

8. Практичне застосування елементів поведінкової психотерапії. 

Практична робота 5. 

1. Поняття про «тріаду Роджерса». 

2. Роль психолога у процесі гуманістичної психотерапії. 

3.  Психотерапевтичні погляди А.Маслоу. 

4.  Сутність логотерапії В.Франкла. 

5.  Практичне застосування елементів гуманістичної психотерапії. 

6.  Гештальттерапія Ф.Перлза та гештальттерапія і їх взаємозв’язок. 

7.  Основні поняття гештальттерапії. Психотерапевтичний процес у рамках 

гештальттерапії. Застосування психотехнік гештальттерапії. 

8. Екзистенціальна психотерапія. 

9. Практичне застосування психотехнік когнітивної психотерапії. 

Кредит 3. Нові підходи у психотерапії 

Практична робота  6.   

1. Загальний обзор нейролінгвістичного   програмування 

2.  Інструменти НЛП (рефреймінг, якоріння і т.д.) 

3. НЛП та вирішення проблем та досягнення цілей. 

4. НЛП та ефективне навчання. 
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5. НЛП та управління людьми. 

6. Використання нейролінгвістичного програмування в житті. 

7. Критичний аналіз транс персональної психотерапії С. Грофа.  Холотропне 

дихання. 

8. Аверсивна терапія О. Довженко.  

9. Застосування методів мультимодальної поведінкової терапії. 

Практична робота 7.  Гіпноз у психотерапії 

1. Історія розвитку гіпнозу ( Джеймс Брейд, Фредрік Бйорнстром, 

Ж.М.Шарко, Гіполіт Бернгайм, Зигмунд Фрейд, Отто Георг 

Веттерштранд, Август Форель, Франц Антон Мезмер) 

2. Гіпноаналіз. Техніки гіпноаналізу. (вільна асоціація, індукція снів, 

автоматичне писання, гіпнотичне рисування, театральна терапія, регресія, 

читання кристалу або дзеркала) 

3. Автогіпноз. Використання автогіпнозу з метою самодопомоги. 

4. Техніка поглиблення гіпнотичного трансу. 

Практична робота 8. Дитяча психотерапія.  

1. Основні поняття і принципи дитячої психотерапії. 

2. Теорія об’єктних відносин М.Кляйн і її розвиток. 

3. Школа Его-психології А.Фрейд 

4. Гештальт-терапія з дітьми. 

5. Символдрама: кататимно-імагінативна психотерапія дітей. 

6. Ігрова терапія. 

7. Пісочна терапія. 

Кредит  4. Загальні засади теорії і практики психокорекції 

Практична робота  9.  Теоретичні основи і передумови психокорекційної 

практики 

1. Загальні засади теорії і практики психокорекції. Теоретичні основи і 

передумови психокорекційної практики. 

2. Психокорекційна ситуація і мета психологічної корекції. 

3. Форми психокорекції. 
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4. Психокорекційна ситуація і мета психологічної корекції. 

Практична робота 10.  Принципи і методи психокорекційної роботи 

1. Принципи психологічної корекції. 

2. Методи психологічного дослідження. 

3. Етапи психокорекційної роботи. 

4. Психологічні чинники ускладнень особистісного розвитку. 

5. Психологічні ускладнення розвитку особистості дитини. 

Кредит  5. Корекційно-розвивальна діяльність психолога 

Практична робота 11.  Корекційно-розвивальні програми  і комплекси вправ, 

які використовуються в роботі з дітьми дошкільного віку.  

1. Зміст  корекційної роботи з дошкільниками 

2. Основи організації  і проведення корекції пізнавальної діяльності в 

дошкільному  віці: 

- Корекція розвитку сприймання. 

- Корекція розвитку мовлення;  

- Корекція розвитку мислення; 

- Корекція розвитку уваги; 

- Корекція розвитку памяті; 

- Корекція розвитку уяви. 

3. Використання методів ігрової терапії з корекційною метою. 

Практична робота 12. Комплексне використання методів психокорекції 

1. Використання сугестивних методів із корекційною метою 

2. Використання методів тілесної терапії з корекційною метою 

3. Використання методів ігрової терапії з корекційною метою 

4. Використання методів зображувальної терапії з корекційною метою 

5. Використання музики з корекційною метою 

6. Використання танцю, ритміки, психогімнастики з корекційною метою 

7. Використання методів поведінкової терапії з корекційною метою. 

Практична робота 13. Психокорекційні вправи на розвиток особистості дитини 

1. Розвиток дрібної моторики рук і зорово-рухової координації. 
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2. Розвиток творчих здібностей у дітей дошкільного  віку 

3. Корекція особистісних проблем і поведінки в дошкільному  віці 

4. Розвиток рис характеру 

5. Розвиток емоційно-вольвої сфери. 
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Перелік питань до іспиту 

з дисципліни «Психотерапія з психокорекційною роботою» 

 

1. Загальні засади психотерапії. 

2. Психотерапія як галузь психологічних знань і специфічна практика. 

3. Історія виникнення та розвитку психотерапії. 

4. Релігійні витоки психотерапії. 

5. Історія розвитку  вітчизняної психотерапії. 

6. Формування наукової психотерапії. 

7. Сутність, об’єкт і предмет психотерапії. 

8. Основні методи психотерапії. 

9. Загальні принципи та підходи до психотерапевтичної практики. 

10. Основні моделі психотерапевтичної допомоги.  

11. Мета, завдання і принципи діяльності психотерапевта. 

12. Базові принципи психотерапії.  

13. Особистість психотерапевта. Вимоги до психотерапевта. 

14. Категорія клієнтів, що отримують психотерапевтичну допомогу 

15. Феномени психотерапевтичного процесу. 

16. Методологічні основи психотерапевтичного впливу. 

17.  Універсальні психотерапевтичні процедури. 

18. Індивідуальна довгострокова психотерапія. 

19. Терапевтичні техніки: вільні асоціації, прояснення, відображення, 

інтерпретація, конфронтація і т.ін. 

20. Проблеми, що виникають у психотерапевтів під час терапії. 

21. Короткострокова прицільна психотерапія та її стадії і проблеми. 

22. Підтримуюча психотерапія: її компоненти, цілі та показання до 

застосування. 

23.  Класичний психоаналіз. Психоаналіз З.Фройда. 

24.  Характеристика основних технік психоаналізу. 

25.  Практичне застосування психодинамічних технік психотерапії. 
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26.  Постфройдистські школи і напрями. 

27. Аналітична психологія і психотерапія. Пост’юнгіанство. 

28.  Тілесноорієнтована психотерапія. 

29.  Застосування психотерапії за А.Адлером. 

30.  Психотерапевтична концепція К. Хорні. 

31.  Психотерапевтичний процес у руслі транзактного аналізу Е.Берна. 

32.  Поведінковий напрямок у психотерапії. 

33.  Основні поняття біхевіоральної психотерапії. 

34.  Етапи та техніки психотерапевтичного процесу в рамках теорії 

біхевіоризму. 

35.  Практичне застосування елементів поведінкової психотерапії. 

36.  Когнітивні напрями психотерапії.  

37.  Екзистенціальна психотерапія. 

38.  Гуманістична психотерапія. Процес та завдання гуманістичної 

психотерапії. 

39.  Історія виникнення гуманістичного напрямку у психотерапії. 

40.  Поняття про «тріаду Роджерса». 

41. Роль психолога у процесі гуманістичної психотерапії. 

42.  Психотерапевтичні погляди А.Маслоу. 

43.  Сутність логотерапії В.Франкла. 

44.  Практичне застосування елементів гуманістичної психотерапії. 

45.  Гештальттерапія 

46.  Гештальттерапія Ф.Перлза та гештальттерапія і їх взаємозв’язок. 

47.  Основні поняття гештальттерапії. 

48.  Психотерапевтичний процес у рамках гештальттерапії. 

49.  Застосування психотехнік гештальттерапії. 

50.  Психотехніки когнітивної психотерапії А Бека. 

51.  Застосування АВС-терапії А. Елліса. 

52.  Терапія реальністю У. Глассера. 

53.  Практичне застосування психотехнік когнітивної психотерапії. 
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54.  Загальний обзор нейролінгвістичного   програмування. Використання 

нейролінгвістичного програмування в житті. 

55. Психодрама, як метод групової психокорекції. 

56.  Форми та види психодрами. Методики психодрами. 

57.  Критичний аналіз транс персональної психотерапії С. Грофа.  Холотропне 

дихання. 

58.  Аверсивна терапія О. Довженко.  

59. Застосування методів мультимодальної поведінкової терапії.  

60.  Основи дитячої  психотерапії. 

61. Загальні засади теорії і практики психокорекції 

62. Психокорекційна ситуація і мета психологічної корекції. 

63. Принципи психологічної корекції. 

64. Методи психологічного дослідження. 

65. Форми психокорекції. 

66. Етапи психокорекційної роботи. 

67. Теоретичні основи і передумови психокорекційної практики. 

68. Психологічні чинники ускладнень особистісного розвитку. 

69. Психологічні ускладнення розвитку особистості дитини. 

70. Зміст  корекційної роботи з дошкільниками. 

71. Корекція пізнавальної діяльності в дошкільному віці. Основи організації  і 

проведення корекції пізнавальної діяльності. 

72. Використання методів психодрами з корекційною метою. 

73. Використання сугестивних методів із корекційною метою. 

74. Використання методів ігрової терапії з корекційною метою. 

75. Використання танцю, ритміки, психогімнастики з корекційною метою. 
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Інструктивно-методичні рекомендації для студентів 

з дисципліни «Психотерапія з психокорекційною роботою» 

 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

Усього 

(дата) 

у тому числі 

л П лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит  1 . Загальні засади психотерапії. 

Лекція 1. Загальна характеристика психотерапії як 

складової практичної психології. Поняття 

психотерапії, її специфіка, мета та завдання.  

 2  - -  

Лекція 2. Загальна характеристика психологічних 

моделей психотерапії. Групова психотерапія. 

Поняття психотерапевтичної групи.  

 2  - -  

Практична робота  1.  Історія розвитку 

психотерапії. 

4. Психотерапія як галузь психологічних знань і 

специфічна практика. 

5. Історія виникнення та розвитку психотерапії. 

6. Релігійні витоки психотерапії. 

7. Історія розвитку  вітчизняної психотерапії. 

8. Формування наукової психотерапії. 

  2 - -  

Практична робота 2. Групова психотерапія. 

1. Зміст групової психотерапії. 

2. Етапи проведення групової психотерапії. 

3. Умови проведення групової психотерапії. 

4. Види груп у психотерапевтичному провесі. 

5. Психодрама як метод психотерапії. 

6. Техніки у груповій психотерапії. 

  2 - -  

Практична робота 3. Методи психотерапії. 

1. Казкотерапія. 

2. Музикотерапія. 

3. Арттерапія. 

4. Бібліотерапія. 

5. Природотерапія. 

6. Драмотерапія. 

  2    

Самостійна робота  № 1.  

1. Реферат на тему: «Виникнення і розвиток 

психотерапії як галузі психологічної науки». 

Теми для реферату: 

1. Сутність, об’єкт і предмет психотерапії. 

2. Основні методи психотерапії. 

3. Загальні принципи та підходи до 

психотерапевтичної практики. 

4. Основні моделі психотерапевтичної допомоги.  

5. Мета, завдання і принципи діяльності 

психотерапевта. 

6. Дитяча психотерапія. 

   - - 20 
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7. Особистість психотерапевта. Вимоги до 

психотерапевта. 

8. Категорія клієнтів, що отримують 

психотерапевтичну допомогу 

9. Феномени психотерапевтичного процесу. 

10. Методологічні основи психотерапевтичного 

впливу. 

11.  Універсальні психотерапевтичні процедури. 

12. Індивідуальна довгострокова психотерапія. 

13. Терапевтичні техніки: вільні асоціації, 

прояснення, відображення, інтерпретація, 

конфронтація і т.ін. 

14. Проблеми, що виникають у психотерапевтів 

під час терапії. 

15. Короткострокова прицільна психотерапія та її 

стадії і проблеми. 

16. Підтримуюча психотерапія: її компоненти, 

цілі та показання до застосування. 

17. Загальні засади психотерапії. 

18. Психотерапія як галузь психологічних знань і 

специфічна практика. 

19. Історія виникнення та розвитку психотерапії. 

20. Релігійні витоки психотерапії. 

21. Історія розвитку  вітчизняної психотерапії. 

Формування наукової психотерапії. 

2. Словник. 

 

КРЕДИТ 1 (загалом) 30 4 6 - - 20 

Кредит 2. Характеристика основних напрямів психотерапії 

Лекція 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. 

 2  - -  

Лекція 4.  Гуманістичний напрям психотерапії. 

Процес та завдання гуманістичної психотерапії. 

Гештальттерапія. 

 2     

Лекція 5. Когнітивний напрям психотерапії: 

раціонально-емотивна терапія А.Елліса, когнітивна 

терапія А.Бека, реалістична терапія У.Глассера. 

 2     

Практична робота  4.   

1. Практичне застосування психодинамічних 

технік психотерапії. 

2.  Постфройдистські школи і напрями. 

3.  Пост’юнгіанство. 

4.  Тілесноорієнтована психотерапія. 

5. Психотерапевтична концепція К. Хорні. 

  2    
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6.  Психотерапевтичний процес у руслі 

транзактного аналізу Е.Берна. 

7.  Етапи та техніки психотерапевтичного 

процесу в рамках теорії біхевіоризму. 

Практичне застосування елементів 

поведінкової психотерапії. 

Практична робота 5. 

1. Поняття про «тріаду Роджерса». 

2. Роль психолога у процесі гуманістичної 

психотерапії. 

3.  Психотерапевтичні погляди А.Маслоу. 

4.  Сутність логотерапії В.Франкла. 

5.  Практичне застосування елементів 

гуманістичної психотерапії. 

6.  Гештальттерапія Ф.Перлза та гештальттерапія 

і їх взаємозв’язок. 

7.  Основні поняття гештальттерапії. 

Психотерапевтичний процес у рамках 

гештальттерапії. Застосування психотехнік 

гештальттерапії. 

8. Екзистенціальна психотерапія. 

9. Практичне застосування психотехнік 

когнітивної психотерапії. 

  2    

Самостійна робота № 2. 

Презентація на тему «Характеристика напрямків 

психотерапії» 

1. Психодинамічний напрям психотерапії. 

2.  Аналітична психотерапія К.Юнга. 

3.  Тілесноорієнтована психотерапія. 

4.  Індивідуальна психотерапія А.Адлера. 

5.  Психотерапевтична концепція К. Хорні. 

6.  Психотерапевтичний процес у руслі 

транзактного аналізу Е.Берна. 

7.  Поведінковий напрямок у психотерапії. 

8.  Когнітивні напрями психотерапії.  

9.  Екзистенціальна психотерапія. 

10.  Гуманістична психотерапія.  

11.  Психотерапевтичні погляди А.Маслоу. 

12.  Сутність логотерапії В.Франкла. 

13.  Гештальттерапія. 

14.  Психотехніки когнітивної психотерапії А 

Бека. 

15.  Застосування АВС-терапії А. Елліса. 

16.  Терапія реальністю У. Глассера. 

17. Психодрама, як метод групової психокорекції. 

18.  Критичний аналіз транс персональної 

психотерапії С. Грофа.  Холотропне дихання. 

19.  Аверсивна терапія О. Довженко. 

     20 

Контрольна робота 1.  

Перелік питань: 

4. Загальна характеристика психотерапії як 
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складової практичної психології. Поняття 

психотерапії, її специфіка, мета та завдання. 

5. Загальна характеристика психологічних 

моделей психотерапії. Групова психотерапія. 

Поняття психотерапевтичної групи. 

6. Психодинамічний напрям у психотерапії. 

Аналітична психотерапія Карла Юнга. 

Індивідуальна психотерапія Альфреда Адлера. 

Біхевіоральна  (поведінкова) психотерапія. 

7. Гуманістичний напрям психотерапії. Процес 

та завдання гуманістичної психотерапії. 

Гештальттерапія. 

8. Когнітивний напрям психотерапії: 

раціонально-емотивна терапія А.Елліса, 

когнітивна терапія А.Бека, реалістична терапія 

У.Глассера. 

КРЕДИТ 2 (загалом) 30 6 4 - - 20 

Кредит 3. Нові підходи у психотерапії 

Лекція 6. Нові підходи у психотерапії. 

Постмодерністські ідеї в психотерапії. Емпіричні 

підходи в сучасній психотерапії. 

 2  - -  

Лекція 7. Гіпноз у психотерапії. Теорії гіпнозу.  2     

Практична робота  6.   
1. Загальний обзор нейролінгвістичного   

програмування 

2.  Інструменти НЛП (рефреймінг, якоріння і 

т.д.) 

3. НЛП та вирішення проблем та досягнення 

цілей. 

4. НЛП та ефективне навчання. 

5. НЛП та управління людьми. 

6. Використання нейролінгвістичного 

програмування в житті. 

7. Критичний аналіз транс персональної 

психотерапії С. Грофа.  Холотропне дихання. 

8. Аверсивна терапія О. Довженко.  

9. Застосування методів мультимодальної 

поведінкової терапії.  

  2    

Практична робота 7.  Гіпноз у психотерапії 

1. Історія розвитку гіпнозу ( Джеймс Брейд, 

Фредрік Бйорнстром, Ж.М.Шарко, Гіполіт 

Бернгайм, Зигмунд Фрейд, Отто Георг 

Веттерштранд, Август Форель, Франц Антон 

Мезмер) 

2. Гіпноаналіз. Техніки гіпноаналізу. (вільна 

асоціація, індукція снів, автоматичне писання, 

гіпнотичне рисування, театральна терапія, 

регресія, читання кристалу або дзеркала) 

3. Автогіпноз. Використання автогіпнозу з 

метою самодопомоги. 

  2    
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4. Техніка поглиблення гіпнотичного трансу.  

Практична робота 8. Дитяча психотерапія.  

1. Основні поняття і принципи дитячої 

психотерапії. 

2. Теорія об’єктних відносин М.Кляйн і її 

розвиток. 

3. Школа Его-психології А.Фрейд 

4. Гештальт-терапія з дітьми. 

5. Символдрама: кататимно-імагінативна 

психотерапія дітей. 

6. Ігрова терапія. 

7. Пісочна терапія. 

  2    

Самостійна робота № 3. 

1.   Тестування. Розробка тестів. ( Розробити 30 

питань, чотири варіанти відповіді) 

2. Творче есе на тему «Гармонійний розвиток Я-

концепції особистості» 

     20 

КРЕДИТ 3 (загалом) 
30 4 6 - - 20 

Кредит  4. Загальні засади теорії і практики психокорекції 

Лекція 8.  Поняття психокорекції., її мета та 

завдання. Способи і прийоми психологічної корекції.  

Форми психокорекційної роботи. 

 2  - -  

Лекція 9. Етапи психокорекційної роботи. Принципи 

організації психокорекційної  роботи.  

 2     

Лекція 10. Теоретико-методологічні засади групової 

психокорекції. Індивідуальна психотерапія. 

 2     

Практична робота  9.  Теоретичні основи і 

передумови психокорекційної практики 

1. Загальні засади теорії і практики 

психокорекції. Теоретичні основи і 

передумови психокорекційної практики. 

2. Психокорекційна ситуація і мета 

психологічної корекції. 

3. Форми психокорекції. 

4. Психокорекційна ситуація і мета 

психологічної корекції. 

  2    

Практична робота 10.  Принципи і методи 

психокорекційної роботи 

1. Принципи психологічної корекції. 

2. Методи психологічного дослідження. 

3. Етапи психокорекційної роботи. 

4. Психологічні чинники ускладнень 

особистісного розвитку. 

5. Психологічні ускладнення розвитку 

особистості дитини. 

  2    

Самостійна робота № 4. 

Індивідуальне науково-дослідне  завдання. 

     20 
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Розробка корекційно-розвивальної програми для 

дітей дошкільного віку. 

1. Психокорекційне заняття для дітей 

дошкільного віку  з розвитку мовлення. 

2. Психокорекційне заняття для дітей 

дошкільного віку з розвитку мислення 

3. Психокорекційне заняття для дітей 

дошкільного віку з розвитку уваги 

4. Психокорекційне заняття для дітей 

дошкільного віку з розвитку пам’яті 

5. Психокорекційне заняття для дітей 

дошкільного віку з розвитку уяви 

6. Психокорекційне заняття для дітей 

дошкільного віку з розвитку сприймання 

7. Психокорекційне заняття для дітей 

дошкільного віку з розвитку творчих 

здібностей. 

8. Психокорекційне заняття для дітей 

дошкільного віку з розвитку дрібної 

моторики рук і зорово-рухової координації. 

9. Психокорекційне заняття для дітей 

дошкільного віку з розвитку емоційно-

вольвої сфери. 

10. Психокорекційне заняття для дітей 

дошкільного віку з подолання страхів. 

Контрольна робота 2. 

Питання: 

1. Нові підходи у психотерапії. 

Постмодерністські ідеї в психотерапії. 

Емпіричні підходи в сучасній психотерапії. 

2. Гіпноз у психотерапії. 

3. Поняття психокорекції., її мета та завдання. 

Способи і прийоми психологічної корекції.  

Форми психокорекційної роботи. 

4. Етапи психокорекційної роботи. Принципи 

організації психокорекційної  роботи. 

5. Теоретико-методологічні засади групової 

психокорекції. 

      

КРЕДИТ 4 (загалом) 30 6 4 - - 20 

Кредит  5. Корекційно-розвивальна діяльність психолога 

Лекція 11. Корекція пізнавальної діяльності, 

особистісних проблем та поведінки  в дитячо-

юнацькому віці 

 2  - -  

Лекція 12. Корекція розвитку дітей дошкільного віку 

з вираженими ускладненнями (окремі випадки):  

сором’язливість, брехливість, крадіжки, діти-ізгої, 

дитина-шульга, гіперактивна дитина, агресивна 

поведінка. 

 2     
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Практична робота 11.  Корекційно-розвивальні 

програми  і комплекси вправ, які використовуються в 

роботі з дітьми дошкільного віку.  

1. Зміст  корекційної роботи з дошкільниками 

2. Основи організації  і проведення корекції 

пізнавальної діяльності в дошкільному  віці: 

- Корекція розвитку сприймання. 

- Корекція розвитку мовлення;  

- Корекція розвитку мислення; 

- Корекція розвитку уваги; 

- Корекція розвитку памяті; 

- Корекція розвитку уяви. 

3. Використання методів ігрової терапії з 

корекційною метою. 

  2    

Практична робота 12. Комплексне використання 

методів психокорекції 

1. Використання сугестивних методів із 

корекційною метою 

2. Використання методів тілесної терапії з 

корекційною метою 

3. Використання методів ігрової терапії з 

корекційною метою 

4. Використання методів зображувальної терапії 

з корекційною метою 

5. Використання музики з корекційною метою 

6. Використання танцю, ритміки, 

психогімнастики з корекційною метою 

7. Використання методів поведінкової терапії з 

корекційною метою. 

  2    

Практична робота 13. Психокорекційні вправи на 

розвиток особистості дитини 

1. Розвиток дрібної моторики рук і зорово-

рухової координації. 

2. Розвиток творчих здібностей у дітей 

дошкільного  віку 

3. Корекція особистісних проблем і поведінки в 

дошкільному  віці 

4. Розвиток рис характеру 

5. Розвиток емоційно-вольвої сфери. 

  2    

Самостійна робота № 5. 

Конспект першоджерела. «Психодрама як 

метод психотерапевтичної та 

психокорекційної роботи» 

     20 

Контрольна робота 3. 

Питання: 

1. Корекція пізнавальної діяльності, 

особистісних проблем та поведінки  в 

дитячо-юнацькому віці 

2. Корекція розвитку дітей дошкільного віку з 

вираженими ускладненнями (окремі 

випадки):  сором’язливість, брехливість, 

крадіжки, діти-ізгої, дитина-шульга, 
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гіперактивна дитина, агресивна поведінка. 

3. Корекційно-розвивальні програми  і 

комплекси вправ, які використовуються в 

роботі з дітьми дошкільного віку.  

4. Комплексне використання методів 

психокорекції 

5. Психокорекційні вправи на розвиток 

особистості дитини 

КРЕДИТ 5 (загалом) 30 4 6 - - 20 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ГОДИН: 
 

150 

 

24 

 

26 

 

- 

 

- 

 

100 

 

 

Психотерапія з психокорекційною роботою 

Оцінювання 5 кредитів = 500балів 

(200 - іспит; 100-аудиторна; 200- самостійна робота) 
  

 
Кредит 1. 

(100 балів) 
Кредит 2. 

(100 балів) 
Кредит 3. 

(100 балів) 
Кредит 4. 

(100 балів) 
Кредит 5. 

(100 балів) 

 

Аудиторні (20 б) 

П.1 (10) 
П.2 (5) 

П. 3 (5) 

 

Аудиторні (20 б) 

П.4 (10) 
П.5 (10) 

 

Аудиторні (20 б) 

П.6 (10) 
П.7 (5) 

П. 8 (5) 

Аудиторні (20 б) 

П.9 (10) 
П.10 (10) 

 

Аудиторні (20 б) 

П.11 (10) 
П.12 (5) 

П. 13  (5) 

 

Сам. робота (40 б.) 

 

 

 

Реферат (20) 

Словник (20) 

 

Сам. робота (40 б.) 

Контрольна  

робота 1 (20) 

 

Презентація (20) 

 

 

 

Сам. робота (40 б.) 

 

 

 

Тестування (20) 

Творче есе (20) 

 

 

Сам. робота (40 б) 

Контрольна  

робота 2 (20) 

 

Індивідуальне 

науково-дослідне  

завдання.  (20) 

 

 

Сам. робота (40 б.) 

Контрольна  

Робота 3 (20) 

 

 Конспект 

першоджерела(20) 

 

 

Іспит (40 балів) 
 

 

 

 

Іспит (40 балів) 
 

 

 

Іспит (40 балів  

 

Іспит (40 балів) 

 

 

Іспит (40 балів) 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 3 (задовільно) 

  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно) Не зараховано 
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Перелік контрольних питань  

з дисципліни «Психотерапія з психокорекційною роботою» 

 

1. Загальні засади психотерапії. 

2. Психотерапія як галузь психологічних знань і специфічна практика. 

3. Історія виникнення та розвитку психотерапії. 

4. Релігійні витоки психотерапії. 

5. Історія розвитку  вітчизняної психотерапії. 

6. Формування наукової психотерапії. 

7. Сутність, об’єкт і предмет психотерапії. 

8. Основні методи психотерапії. 

9. Загальні принципи та підходи до психотерапевтичної практики. 

10. Основні моделі психотерапевтичної допомоги.  

11. Мета, завдання і принципи діяльності психотерапевта. 

12. Базові принципи психотерапії.  

13. Особистість психотерапевта. Вимоги до психотерапевта. 

14. Категорія клієнтів, що отримують психотерапевтичну допомогу 

15. Феномени психотерапевтичного процесу. 

16. Методологічні основи психотерапевтичного впливу. 

17.  Універсальні психотерапевтичні процедури. 

18. Індивідуальна довгострокова психотерапія. 

19. Терапевтичні техніки: вільні асоціації, прояснення, відображення, 

інтерпретація, конфронтація і т.ін. 

20. Проблеми, що виникають у психотерапевтів під час терапії. 

21. Короткострокова прицільна психотерапія та її стадії і проблеми. 

22. Підтримуюча психотерапія: її компоненти, цілі та показання до 

застосування. 

23.  Класичний психоаналіз. Психоаналіз З.Фройда. 
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24.  Характеристика основних технік психоаналізу. 

25.  Практичне застосування психодинамічних технік психотерапії. 

26.  Постфройдистські школи і напрями. 

27. Аналітична психологія і психотерапія. Пост’юнгіанство. 

28.  Тілесноорієнтована психотерапія. 

29.  Застосування психотерапії за А.Адлером. 

30.  Психотерапевтична концепція К. Хорні. 

31.  Психотерапевтичний процес у руслі транзактного аналізу Е.Берна. 

32.  Поведінковий напрямок у психотерапії. 

33.  Основні поняття біхевіоральної психотерапії. 

34.  Етапи та техніки психотерапевтичного процесу в рамках теорії 

біхевіоризму. 

35.  Практичне застосування елементів поведінкової психотерапії. 

36.  Когнітивні напрями психотерапії.  

37.  Екзистенціальна психотерапія. 

38.  Гуманістична психотерапія. Процес та завдання гуманістичної 

психотерапії. 

39.  Історія виникнення гуманістичного напрямку у психотерапії. 

40.  Поняття про «тріаду Роджерса». 

41. Роль психолога у процесі гуманістичної психотерапії. 

42.  Психотерапевтичні погляди А.Маслоу. 

43.  Сутність логотерапії В.Франкла. 

44.  Практичне застосування елементів гуманістичної психотерапії. 

45.  Гештальттерапія 

46.  Гештальттерапія Ф.Перлза та гештальттерапія і їх взаємозв’язок. 

47.  Основні поняття гештальттерапії. 

48.  Психотерапевтичний процес у рамках гештальттерапії. 

49.  Застосування психотехнік гештальттерапії. 

50.  Психотехніки когнітивної психотерапії А Бека. 

51.  Застосування АВС-терапії А. Елліса. 
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52.  Терапія реальністю У. Глассера. 

53.  Практичне застосування психотехнік когнітивної психотерапії. 

54.  Загальний обзор нейролінгвістичного   програмування. Використання 

нейролінгвістичного програмування в житті. 

55. Психодрама, як метод групової психокорекції. 

56.  Форми та види психодрами. Методики психодрами. 

57.  Критичний аналіз транс персональної психотерапії С. Грофа.  Холотропне 

дихання. 

58.  Аверсивна терапія О. Довженко.  

59. Застосування методів мультимодальної поведінкової терапії.  

60.  Основи дитячої  психотерапії. 

61. Загальні засади теорії і практики психокорекції 

62. Психокорекційна ситуація і мета психологічної корекції. 

63. Принципи психологічної корекції. 

64. Методи психологічного дослідження. 

65. Форми психокорекції. 

66. Етапи психокорекційної роботи. 

67. Теоретичні основи і передумови психокорекційної практики. 

68. Психологічні чинники ускладнень особистісного розвитку. 

69. Психологічні ускладнення розвитку особистості дитини. 

70. Зміст  корекційної роботи з дошкільниками. 

71. Корекція пізнавальної діяльності в дошкільному віці. Основи організації  і 

проведення корекції пізнавальної діяльності. 

72. Використання методів психодрами з корекційною метою. 

73. Використання сугестивних методів із корекційною метою. 

74. Використання методів ігрової терапії з корекційною метою. 

75. Використання танцю, ритміки, психогімнастики з корекційною метою. 
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ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 

Аб'юз - нестерпні умови життя дитини (постійне жорстоке биття, 

сексуальне насильство, голод, відсутність елементарного догляду, турботи і 

медичної допомоги). 

Ад'єкт - об'єкт, який утворився в результаті відокремлення від 

материнського цілого. 

Активна уява - техніка роботи з образами, запропонована в юнгіанстві, що 

полягає в інтерактивній взаємодії з образами і символами, які продукуються 

несвідомим. 

Ампліфікація (лет. amplificatio - збільшення, розширення) - у психотерапії 

- збагачення змісту образів, символів або інших продуктів мислення і уяви 

людини за рахунок міфологічної, релігійної, літературно-художньої традиції. 

Аніма (лат. anima - душа) - архетип структури особистості, уособлення 

жіночого начала в чоловічій психіці; відповідає за емоційне і чуттєве життя 

чоловіка, його кохання, пристрасті, відіграє важливу роль у подружніх 

стосунках. 

Анімус - архетип чоловіка у психіці жінки, який формується на основі 

досвіду спілкування з чоловіками і регулює інтелектуальну активність жінки, її 

кар'єру, впливає на мислення і абстрагування. 

Архетип (грец. archйtypes - першообраз) - універсальна структура, що 

акумулює досвід колективного несвідомого, об'єднаний навколо важливих 

образів чи ідей (Тінь, Персона, Божественне Дитя, Велика Мати), і через яку 

несвідоме впливає на поведінку та психіку. 
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Архетипічна психологія - заснований Дж. Хілманом пост'юнгіанський 

напрям, що грунтується на визнанні незалежної цінності архетипів іпропонує як 

основний терапевтичний метод інтерактивну взаємодію з їх проявами та 

уособленнями. 

Відреагування - дії, адресовані психотерапевту, які клієнт із різних причин 

(страх, повага, несміливість, трансферентна закоханість) спрямовує на своє 

оточення. 

Гештальт (нім. Gestalt - образ, структура, цілісна форма) - цілісна 

структура, що описує єдність і взаємозалежність потреб особи, її власної 

активності і навколишнього середовища. 

 

Грубий опір - поведінка клієнта, яка проявляється у порушеннях графіка 

(сетингу) терапевтичної роботи (спізненнях, пропусках сеансів тощо) або 

впертому мовчанні. 

Депресивна стадія (позиція) - друга стадія розвитку об'єктних відносин, 

що визначається спробами дитини перебороти відчай і тривогу від того, що мати 

залишає її на деякий час. 

Дефлексія (лат. de - префікс, що означає відміну, видалення, і flexio - 

згинання) - намагання людини уникнути спілкування з іншими тут-і-тепер. 

Децентрація (лат. de - префікс, що означає відміну, і centmm - центр, 

осередок) - подолання егоцентричності особистості завдяки зміні її поглядів, 

позицій при зіставленні їх із поглядами і позиціями інших людей. 

Дискурс (лат. dicursus - міркування) - мовлення в контексті життєвого 

світу людини, "мовлення, занурене в життя". 
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Дискурсивна практика - специфічна форма використання мови для 

мовлення, яке структурує окремий психотерапевтичний напрям або школу. 

Дистанціювання (лат. distantia - відстань) - здатність до об'єктивного 

розгляду автоматизмів (дій, які відбуваються без участі свідомості). 

Довільно плаваюча увага - модус професійної активності пси-хоаналітика, 

який допомагає йому виокремлювати головне та другорядне в дискурсі пацієнта 

і визначається несвідомими інтенціями психотерапевта та його досвідом 

аналітичної роботи. 

Екзистенційний (лат. existentia - існування) вакуум (лат. vacuum - пустота) 

- специфічний психічний стан, що переживає людина у зв'язку з втратою сенсу 

життя; супроводжується відчуттями нудьги і порожнечі. 

Злиття - недостатнє відокремлення людиною себе від навколишнього 

світу. 

Значущий дотик - форма терапевтичного контакту, вибудувано-го на 

автентичному досвіді близькості, розуміння і прийняття клієнта при 

безпосередній тактильній взаємодії. 

Ізоляція (франц. Isoles - відділяти, відокремлювати) - відокремлення 

суб'єкта від звичних умов життя, спілкування і власного внутрішнього світу. 

Імагінативна (лат. imago - образ) активність - творча уява, організована за 

певними приписами, що продукує образи і символи, які потім стають об'єктом 

психотерапевтичної інтерпретації. 

Індивідуація (лат. individuo - неподільний) - відновлення та розгортання 

первинної цілісності і єдності індивіда, максимальна реалізація його сутності. 
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Інтенціональність (лат. intentio - намір, прагнення, спрямованість) - базова 

сенсоугвірна спрямованість свідомості до світу, що полягає у формувальному 

ставленні до предмета і прагненні особистості реалізувати власні наміри. 

Інтерпретація (лат. interpretado - пояснення) - у психотерапії - тлумачення 

певних аспектів життя, ідей, образів, довільних асоціацій. 

Інтроекція (лат. intro - всередину і jectio - вкидання) - поглинання і 

привласнення будь-яких норм, стандартів поведінки, поглядів, думок і 

цінностей без спроби розібратися в них і критично переосмислити. 

Інцест (лат. incestum - непристойний) - сексуальні стосунки з близькими 

родичами. 

Інший - об'єкт, завдяки якому індивід усвідомлює фундаментальні 

відмінності власних якостей, екзистенції, бажань та ін. 

Катексис - спрямування сексуальної енергії лібідо на певні об'єкти, 

образи, форми активності та ін 

Кларифікація - в когнітивній психотерапії - процедура прояснення, за 

допомогою якого клієнт вчиться розпізнавати свої ірраціональні установки, 

узагальнювальні судження, алогічні умовиводи та інші огріхи когнітивного 

функціонування, що призводять до психологічних проблем. 

Клієнт-центрована психотерапія - метод, орієнтований на актуалізацію за 

допомогою розуміючого і глибоко особистого контакту між клієнтом і 

терапевтом уродженої тенденції організму і психіки до розвитку, 

самоорганізації і самозбереження з метою досягнення внутрішньої гармонії і 

задоволеності життям. 

Когнітивна (лат. cognito - знання) психотерапія - сукупність 

психотерапевтичних методів, що грунтуються на уявленні про примат 
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свідомого, раціонального аспекту психіки у розв'язанні психологічних проблем, 

зокрема особистих та емоційних. 

Когніція - думка, погляд або переконання людини щодо властивостей 

навколишнього світу, причинно-наслідкових зв'язків. 

Конгруентність (лат. congruens - збіг) - рівнозначність, взає-

мовідповідність якісно рівноцінних станів, процесів або переживань. 

Лібідо (лат. libido - бажання) - психічна енергія сексуального характеру, 

що може витрачатися (катектуватися) на задоволення певної кількості бажань 

або прагнень, які конкурують одне з одним. 

Логотерапія (грец. logos - сенс, знання і therapeia - лікування) - метод 

психотерапії, що грунтується на системі філософських, психологічних і 

медичних поглядів на природу людини, центральним компонентом якої є 

прагнення до сенсу. 

Межі Я - специфічне відчуття відокремленості власного Я від думок, 

поглядів, бажань інших людей. 

Міметична (грец. mitotes - наслідувач) копія - відтворення клієнтом у 

терапії своїх проблем або витіснених бажань. 

М'язовий панцир - психосоматичний феномен, пов'язаний Із формуванням 

системи м'язових "зажимів", який відповідає невротичній структурі характеру і є 

тілесним аналогом психологічних захистів. 

Нарцисизм (грец. Narkissos - ім'я міфічного персонажа) - ідеалізація 

власного Я, прагнення справляти враження бездоганної істоти - розумної, 

красивої, довершеної, а також ненаситний пошук підтримки цієї ілюзії 

оточенням. 
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Негативна терапевтична реакція - прояви поведінки клієнта, пов'язані з 

його небажанням закінчувати терапію. 

Ноогенні (грец. noos - розум, мислення) неврози - неврози, породжувані 

втратою сенсу життя. 

Об'єктні (лат. objectus - предмет) відносини - будь-які стосунки суб'єкта з 

іншими людьми. 

Означуване - у структурному психоаналізі - несвідоме. Реальне, те, що 

повинно бути визначене за допомогою лінгвокультурних чинників (у 

психоаналізі - спеціальних семіотичних процедур). 

Означувальне - у структурному психоаналізі - слова, образи, почуття, 

культурні концепти, символи, за допомогою яких визначаються інтенції та 

змісти несвідомого-Реального. 

Онейрологія - наука про сон і сновидіння. 

Опір - специфічна установка пацієнта на заперечення знань, одержаних у 

результаті інтерпретації несвідомого змісту і витіснених бажань. 

Параноїдно-шизоїдна стадія (позиція) - перша стадія розвитку об'єктних 

відносин (за М. Кляйн), на якій немовля не відрізняє себе від навколишнього 

світу і не розрізняє позитивних і негативних аспектів дійсності; фіксація на ній 

призводить до розхитування меж Я і виникнення персекуторної тривоги 

(тривоги переслідування). 

Перенос (трансфер (лат. transtero - переношу)) - трансформація 

психотерапевтичних відносин, що відбувається під впливом несвідомих бажань 

пацієнта І полягає в тому, що він переносить на аналітика почуття, пов'язані зі 

значущою фігурою власного дитинства (мати, батько, близькі родичі). 
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Персона - "зовнішній" архетип структури особистості, який уособлює 

риси і якості, необхідні для суспільного життя та спілкування. 

Проекція (лат. projection - викидання) - винесення зовні внутрішніх 

процесів або їх причин, спроба покласти на середовище відповідальність за те, 

що виходить із самої людини. 

Психологічний захист - стійкі способи сприйняття і переживання світу, 

властиві кожній людині, у процесі яких окремі аспекти дійсності вона змінює, 

викривляє так, щоб дійсність здавалася зручнішою, сприятливішою, не 

загрозливою. 

Психологічний тренінг (англ. training - тренування) - стандартизовані 

форми поведінкової терапії, поширені в сучасному суспільстві, у межах яких 

відбувається оволодіння новим (або ефективнішим) досвідом спілкування, 

самопізнання, професійної діяльності, креативності, відносин з певними 

категоріями людей та ін. 

Психосоматичний резонанс - психосоматичний відгук у тілі терапевта на 

процеси й реакції, що відбуваються в тілесній сфері клієнта у процесі 

психотерапії. 

Психотерапія (грец. psycho - душа і therapeia - лікування) - галузь 

психології, що вивчає механізми, способи і прийоми професійного надання 

психологічної допомоги з метою розв'язання проблем, звільнення від 

психосоматичних симптомів або актуалізації резервів особистісного зростання. 

Рапорт (франц. rapport - повернення) - міжособистісний зв'язок, у якому 

один із суб'єктів свідомо регулює поведінку та дії іншого, який неусвідомлено 

підкоряється впливу (наприклад, у гіпнозі). 

Реальне (лат. realis - дійсний, справжній) - регістр психіки, де 

накопичений досвід до-мовного, до-мовленнєвого існування. 
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Регресія (лат. regressus - зворотний рух) - процес повернення індивіда на 

попередні стадії розвитку особистості, об'єктних відносин чи когнітивних 

процесів, що відбувається в умовах різкого погіршення умов існування, при 

хворобах, травмах або в межах спеціального психотерапевтичного впливу 

(аналітична регресія). 

Ретрофлексія (лат. retro - назад і fiexio-згинання, відхилення) спрямування 

людиною всієї енергії на зміну себе. 

Роджеріанство - запропонована К.-Р. Роджерсом модель гуманістичної 

(центровано? на клієнті) психотерапії, згідно з якою спеціально організовані 

терапевтичні відносини є основним чинником особи стіс них змін. 

Самість - центральний архетип структури особистості, який уособлює 

максимальну повноту її самореалізації. творчий потенціал і різноманітні 

можливості та життєву силу. 

Самоактуалізація (від лат. actualis -дійсний, справжній) - прагнення 

людини до повнішого розвитку і реалізації власного потенціалу і можливостей; 

синонім поняття "самореалізація". 

Семіозис (грец. sema - знак) - породження нових сенсів або трансформація 

і зміна існуючих. 

Семіосфера (семіотичний простір) - сукупність усіх шкіл, напря мів і 

підходів до надання психологічної допомоги, об'єднаних спільною метою, 

принципами і правилами семіотичних трансформацій. 

Сетинг (англ. set - встановлений) - розпорядок психотерапевтичного 

процесу (частота зустрічей, їх кількість, вартість сеансу тощо). 

Символ (грец. symboion - знак, прикмета) - специфічна форма знакового 

виразу вищої, принципово не знакової суті, що співвідноситься з групою сенсів 
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та значень І сприяє висловлюванню комплексу відчуттів чи емоцій 

(переживань). 

Символічне - у структурному психоаналізі - регістр психіки, де 

зосереджені культурні норми та обмеження, змісти, значення та інші семіотичні 

ресурси для означування (артикуляції) імпульсів і змістів Реального. 

Симулякр (лат. simulatio - вдавання) - заміна реальних речей або відчуттів 

підробками. 

Соматичний (лат. soma - тіло) (вегетативний) резонанс - здатність 

терапевта до ідентифікації з соматичними реакціями клієнта; наявність 

соматичного відгуку у відповідь на процеси і реакції, що відбуваються в 

тілесній сфері клієнта у процесі психотерапевтичної взаємодії. 

Теменос -- місце або стан, у якому клієнт відчуває себе захищеним від 

хтонічних. тіньових аспектів колективного несвідомого або власної психе. 

Терапевтичний (грец. therapeia-лікування) альянс (франц. alliance, від allier 

- сполучати) - раціональні нетрансферентні відносини психотерапевта з 

клієнтом, що містять загальний договір про терапію, її тривалість, мету, частоту 

зустрічей, вартість і умови припинення. 

Тілесна техніка - психотерапевтичні І розвивальні прийоми, значення і 

зміст яких пов'язані з опрацьовуванням І актуалізацією тілесного (соматичного) 

потенціалу особистості. 

Тілесність - сутнісна характеристика людини, що полягає в соматичному 

опосередкуванні явищ суб'єктивної реальності внутрішнього світу. 

Тінь - архетип структури особистості, який відображає негативні, "нижчі" 

риси і сторони людської природи: заздрість, жадібність, боягузтво, 

недбайливість тощо. 
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Фантазм (грец. phantasia - уява) - несвідомий сценарій отримання 

задоволення, план і спосіб задоволення бажань Реального, про які суб'єкт нічого 

не знає. 

Фіксація (франц. fixation - закріплювання, установлення) - зупинка 

психічного (психосексуального) розвитку на одній зі стадій, природа якої 

визначатиме у майбутньому специфіку психологічних проблем дорослої 

особистості. 

Усвідомлення - центральна процедура гештальттерапії, у процесі якої 

клієнт входить у повноцінний контакт з навколишнім світом, усвідомлюючи 

власні бажання, почуття та відповідні їм властивості середовища. 

Уявне - регістр психіки, де містяться уявлення людини про себе і власне 

Я, місце локалізації психологічних захистів і опору. 

Холдинг (англ. holding, від hold - тримати) - взаємини матері і 

немовляти: мати не просто тримає дитину на руках, а одночасно "підтримує" 

світ навколо неї, захищає, пояснює, надає впевненості тощо. 

Шизоаналіз (грец. schisd - розсікаю) - психотерапевтична парадигма, що 

грунтується на запереченні легітимності просоціальних форм активності і 

підтриманні стратегій ухилення від соціально-нормативної детермінації 

людської екзистенції. 

Я-концепція (лат. conceptio - сприйняття) особистості - стійка система 

уявлень особистості про себе, яка грунтується на усвідомленні й оцінюванні 

своїх фізичних характерологічних та інших властивостей; інтегрований образ 

власного Я, на основі якого людина формує свої стосунки з іншими людьми. 
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МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ САМОСТІЙНУ 

РОБОТУ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ 

«Психотерапія з психоколекційною роботою» 

Студенти повинні навчитись раціонально організувати самостійну 

навчально-пізнавальну роботу у рамках вивчення дисципліни та оволодіти 

навчальним матеріалом на запланованому рівні. Рекомендована 

література (див. п. "Література до дисципліни") може використовуватись разом 

із будь-якими іншими навчально-методичними комплексами або навчальними 

матеріалами. Проте підчас вибору останніх перевага повинна надаватися таким 

комплексам / завданням, провідними принципами яких є такі: практична 

реалізація комунікативної компетенції, особистісна спрямованість та 

мотиваційна достатність, автономія творчої навчальної діяльності. 

Видами самостійної роботи, що проводиться підчас аудиторних 

(практичних та лекційних) занять, є такі: 

1. створення конспекту лекцій; 

2. виконання аудиторних практичних завдань; 

3. розв’язання навчально-професійних ситуацій; 

4. нотування навчальних результатів, специфічних аспектів, 

результатів обговорень і дискусій тощо; 

5. написання тестів / контрольних робіт. 

Самостійна робота студентів, що проводиться у позааудиторних 

умовах, складається з таких компонентів: 

1. вивчення теоретичних питань, що розглядаються підчас 

лекцій, та тих, що виносяться на самостійне опрацювання; 

2. формування теоретичних знань про засоби та шляхи 

впровадження елементів новітніх технологій у процес навчання; 
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3. опрацювання наукової, навчально-методичної літератури; 

4. формування практичних навичок та вмінь впровадження 

елементів новітніх технологій у процес навчання; 

5. підготовка до семінарських занять, що включає перегляд 

конспектів лекцій, опрацювання рекомендованої літератури та додаткових 

джерел за темою, що вивчається; 

6. підготовка доповідей, рефератів, практичних розробок за 

темою; 

7. щотижневе повторення основних положень за матеріалами 

лекцій та семінарів; 

8. підготовка до поточних опитувань, рубіжних тестувань та до 

іспиту, що включає перегляд конспектів лекцій та семінарів, опрацювання 

рекомендованої літератури та додаткових джерел за темою, що 

вивчається. 

З метою ефективної організації самостійної роботи студент має 

ознайомитись із планом роботи з вивчення дисципліни, списком рекомендованої 

літератури, формами проведення лекційних і семінарських занять, формами 

контролю та зорієнтуватись на систематичне опрацювання навчальних 

матеріалів, регулярну підготовку до лекційних і семінарських занять. 

Впродовж семестру викладач контролює хід виконання самостійної 

роботи підчас лекційних (бліц-опитування, експрес-тестування), семінарських 

занять (опитування, розв’язання практичних завдань, презентації, обговорення, 

дискусії) та консультацій. 

Студенту варто знати, що викладач у навчальній практиці з даної 

дисципліни забезпечує актуалізацію таких чинників, як: 

1. використання активних методів навчання (надання лекціям 

інтерактивного характеру, семінарам – організаційно-діяльнісного 

характеру); 
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2. побудова навчального процесу з дисципліни як творчої 

науково-дослідницької, конструктивної й методичної роботи; 

3. індивідуалізація завдань, що виконуються в аудиторії та за її 

межами; їхнє урізноманітнення; 

4. самостійне моделювання студентами елементів новітніх 

технологій, що вивчаються, та їхнє впровадження у навчальні ситуації 

підчас семінарських занять; 

5. залучення студентів до оцінювання результатів роботи 

одногрупників (обговорення представлених практичних розробок, 

виявлення недоліків, надання рекомендацій щодо їхнього удосконалення, 

виділення найбільш ефективних форм роботи). 

Підчас самостійної підготовки до занять студентами повинні 

виконуватись завдання з вивчення теоретичних питань та практичні завдання як 

конкретного, так і творчого характеру. Підчас аудиторних занять перевірці 

самостійно підготовлених завдань може передувати їхнє обговорення із 

одногрупниками у парному або груповому режимі за 

підтримки / під керівництвом викладача. Метою таких обговорень є порівняння 

отриманих результатів, взаємоконтроль, внесення корекції, планування 

подальшого опанування теми / вмінь / навичок, стимулювання розвитку 

самоконтролю. 
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МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ  

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ 

«Психотерапія з психокорекційною роботою» 

(заочна форма навчання) 

 

Одним з важливих етапів підготовки висококваліфікованих спеціалістів є 

написання контрольних робіт. Контрольна робота є своєрідним підсумком 

здобутих студентом теоретичних знань, практичних умінь та навичок. 

Контрольна робота дозволяє перевірити рівень самостійного мислення автора, 

його вміння збирати й аналізувати матеріал, робити висновки. Мета даних 

методичних вказівок - допомогти студентам написати текст контрольної роботи 

і оформити її згідно з вимогами. Метою контрольної роботи є розвиток у 

студентів здібностей самостійно працювати.  

Для реалізації цієї мети необхідно вирішити такі завдання: глибоко 

опрацювати спеціальну та методичну літературу; проаналізувати фактичні дані; 

систематизувати зібраний матеріал; правильно оформити матеріал. 

Загальні вимоги до оформлення контрольної роботи:  

1. Науковість виконання контрольної роботи.  

2. Логічно-послідовне викладання матеріалу.  

3. Самостійність виконання роботи. Робота, яка виконана не 

самостійно, а як результат переписування джерел повертається студенту для 

переробки.  

4. Грамотність та правильність оформлення. 

5. Загальний обсяг контрольної роботи 12-18 сторінок звичайного 

зошиту. Значне перевищення обсягу свідчить про те, що студент погано 

орієнтується в матеріалі. Занадто малий обсяг роботи не дозволяє достатньо 

розкрити тему.  

6. Дотримуватися пропорцій обсягу всіх структурних частин роботи. 

7. Обсяг використаної літератури становить 8-15 джерел. 

Дотримуватись вимог щодо оформлення літератури. 
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8. У разі значних відхилень від вимог до контрольної роботи, вона 

повертається студенту для доопрацювання чи переробки.  

Загальні етапи виконання контрольної роботи:  

1. Вибір номера варіанту контрольної роботи з дисципліни «Вікова 

психологія» здійснюється відповідно номеру в навчальному журналі.  

2. Добір та опрацювання літератури: складання загальної бібліографії; 

конспектування матеріалів; використання багатьох джерел (10-15 джерел). 

Література оформлюється в алфавітному порядку. 

3. Складання плану: план логічний та послідовний (не менш трьох 

розділів).  

4. Написання тексту: чіткість побудови, конкретність викладання; 

структура контрольної роботи (або зміст) складається з: вступу, основної 

частини, загального висновку, списку використаної літератури, додатків. 

Вступ включає: обґрунтування актуальності теми, її наукове та практичне 

значення; визначення предмету та об’єкта дослідження; аналітичний огляд 

літератури, визначення мети та завдань. Основна частина викладає зміст 

дослідження та складається з декількох розділів. Загальні висновки завершують 

контрольну роботу. У стислій формі викладаються основні положення, а також 

рекомендації та пропозиції практичного характеру. Додатки створюються для 

запобігання перевантаженням тексту схемами, таблицями, методиками.  

Вимоги  до  оформлення літератури 

Оформлення наукового матеріалу є наочним свідченням уміння студента 

працювати над літературою та джерелами. 

    Слід робити посилання на кожне запозичене положення чи точку зору. 

 1.  Посилання в тексті. У даному випадку посилання оформлюються в 

скороченому вигляді - береться в дужки 

Наприклад [3, с.23] 

              3-  номер джерела у списку використаної літератури. 

      23-  номер сторінки використаної літератури.       
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Наприклад  [4;6]  4  -  номер джерела  у  списку  використаної  

літератури;  6  -  номер  джерела  у  списку  використаної  літератури. 

2. Список  літературних  джерел   оформлюється наприкінці  роботи  за 

алфавітним порядком. 

Для  кожного  джерела  вказують  прізвище,  ініціали  автору,  повну  

назву  книги,  місце  видання,  видавництво,  рік  видання,  кількість  сторінок.  

Для  статей,  що  опубліковані  в  періодичній  пресі,  зазначають  прізвище,  

ініціали  автора,  назву  статті,  назву  журналу  або  газети,  рік видання,  номер, 

сторінки.  

Загальні вимоги до оформлення контрольної роботи:  

1. Титульна сторінка оформлюється згідно відповідного Положення.  

2. Назви заголовків усередині тексту повинні відповідати назвам у змісті. 

3. Усі факти, положення, цитати необхідно супроводжувати посиланням 

на літературу і джерела, що були опрацьовані. При цьому дотримуватися 

вимог державного стандарту.  

4. Після написання та належного оформлення контрольної роботи 

студент здає її. Керівник пише відгук на контрольну роботу. У разі 

необхідності робота повертається для доопрацювання.  
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Варіанти контрольних робіт 

 з дисципліни «Психотерапія з психокорекційною роботою» 

для студентів заочної форми навчання 

Контрольна робота №1.  

1. Загальні засади психотерапії.  

2.  МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНОГО ВПЛИВУ 

(МЕТОДОЛОГІЧНА РЕФЛЕКСІЯ У ПСИХОТЕРАПІЇ. АНАЛІЗ ДИСКУРСУ У 

ПСИХОТЕРАПІЇ. ПАНСЕМІОТИЧНА ФУНКЦІЯ ПСИХОТЕРАПЕВТА) 

3. Корекція пізнавальної діяльності в дитячо-юнацькому віці 

Термінологічний словник: аб’юз, аніма, активна уява, ад’єкт, 

ампліфікація, анімус, архетип, архетипична психологія 

Список використаних джерел 

Контрольна робота №2.  

1. ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНА ПСИХОТЕРАПІЯ (СПЕЦИФІКА 

ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНОГО ПІДХОДУ. ДАЗЕЙН-АНАЛІЗ. 

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТВОРЧОСТІ Ж. БАТАЯ) 

2. Корекція розвитку мовлення в дошкільному  віці 

3. Корекція розвитку мислення в дошкільному  віці 

Термінологічний словник:відреагування, гештальт, грубий опір, 

депресивна стадія, дефлексія, децентрація, дискурс, дискурсивна практика. 

Список використаних джерел 

Контрольна робота №3.  

1. ГЕШТАЛЬТТЕРАПІЯ. (ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

ГЕШТАЛЬТГЕРАПІЇ. УСВІДОМЛЕННЯ І КОНТАКТ.  ВЗАЄМОДІЯ І 

ФОРМУВАННЯ ГЕШТАЛЬТІВ. КОНЦЕПЦІЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО 

ЗАХИСТУ. РОЗВ'ЯЗАННЯ МІЖОСОБИСТІСНИХ І СІМЕЙНИХ ПРОБЛЕМ) 

2. Корекція розвитку уваги в дошкільному  віці 

3. Корекція розвитку памяті в дошкільному  віці 

http://westudents.com.ua/glavy/80993-15-metodologchn-osnovi-psihoterapevtichnogo-vplivu.html
http://westudents.com.ua/glavy/80994-metodologchna-refleksya-u-psihoterap.html
http://westudents.com.ua/glavy/80995-analz-diskursu-u-psihoterap.html
http://westudents.com.ua/glavy/80995-analz-diskursu-u-psihoterap.html
http://westudents.com.ua/glavy/80996-pansemotichna-funktsya-psihoterapevta.html
http://westudents.com.ua/glavy/81048-8-ekzistentsalna-psihoterapya.html
http://westudents.com.ua/glavy/81049-81-spetsifka-ekzistentsalnogo-pdhodu.html
http://westudents.com.ua/glavy/81049-81-spetsifka-ekzistentsalnogo-pdhodu.html
http://westudents.com.ua/glavy/81050-82-dazeyn-analz.html
http://westudents.com.ua/glavy/81051-83-psihoterapevtichniy-potentsal-tvorchost-j-bataya.html
http://westudents.com.ua/glavy/81038-6geshtaltterapya.html
http://westudents.com.ua/glavy/81039-61-zagaln-polojennya-geshtaltgerap.html
http://westudents.com.ua/glavy/81039-61-zagaln-polojennya-geshtaltgerap.html
http://westudents.com.ua/glavy/81040-usvdomlennya-kontakt.html
http://westudents.com.ua/glavy/81041-vzamodya-formuvannya-geshtaltv.html
http://westudents.com.ua/glavy/81041-vzamodya-formuvannya-geshtaltv.html
http://westudents.com.ua/glavy/81042-62-kontseptsya-psihologchnogo-zahistu.html
http://westudents.com.ua/glavy/81042-62-kontseptsya-psihologchnogo-zahistu.html
http://westudents.com.ua/glavy/81043-63-rozvyazannya-mjosobistsnih-smeynih-problem.html
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Термінологічний словник: дистанціювання, екзистенцій ний вакуум,  

злиття, значущий дотик, ізоляція, імагінативна активність, індивідуація, 

інтенціональність.  

Список використаних джерел 

Контрольна робота №4.  

1. КОГНІТИВНІ НАПРЯМИ ПСИХОТЕРАПІЇ 

(СУТНІСТЬ І ОСОБЛИВОСТІ КОГНІТИВНОЇ ПСИХОТЕРАПІЇ. РАЦІОНАЛЬНО-

ЕМОТИВНА ТЕРАПІЯ.  КОГНІТИВНА МОДЕЛЬ А. БЕКА) 

2. Корекція розвитку уяви  в дошкільному  віці 

3. Корекція розвитку сприймання в дошкільному  віці 

Термінологічний словник: інтепретація, інтроекція, інцест, катексис, 

кларифікація, когнітивна психотерапія, когніція, лібідо.   

Список використаних джерел 

Контрольна робота №5.  

1. ТІЛЕСНО ОРІЄНТОВАНА ПСИХОТЕРАПІЯ. (ТЕОРЕТИКО-

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ТІЛЕСНОЇ ТЕРАПІЇ. ПРИРОДА ТІЛЕСНОСТІ 

ЛЮДИНИ ТА ОСНОВНІ ТІЛЕСНІ ПРОБЛЕМИ. ВЕГЕТОАНАЛІТИЧНА 

ТЕРАПІЯ ХАРАКТЕРУ. БІОСИНТЕЗ Д. БОАДЕЛЛИ. МЕТОДИ ТІЛЕСНО 

ОРІЄНТОВАНОЇ ПСИХОТЕРАПІЇ. СУТНІСТЬ І МЕТА ТІЛЕСНИХ 

ПСИХОТЕХНІК. КЛАСИФІКАЦІЯ ТІЛЕСНО ОРІЄНТОВАНИХ МЕТОДІВ. 

ПРИРОДА ТІЛЕСНОГО КОНТАКТУ І ЕТИКА ДОТИКІВ. ПРОФЕСІЙНІ 

НАВИЧКИ ТІЛЕСНО ОРІЄНТОВАНОГО ПСИХОТЕРАПЕВТА) 

2. Основи організації  і проведення корекції пізнавальної діяльності 

3. Зміст  корекційної роботи з дошкільниками 

Термінологічний словник: йоготерапія, міметична копія, м’язовий панцир, 

нарцисизм, негативні терапевтична реакція. 

Список використаних джерел 

Контрольна робота №6.  

http://westudents.com.ua/glavy/81044-7-kogntivn-napryami.html
http://westudents.com.ua/glavy/81045-71-sutnst-osoblivost-kogntivno-psihoterap.html
http://westudents.com.ua/glavy/81046-72-ratsonalno-emotivna-terapya.html
http://westudents.com.ua/glavy/81046-72-ratsonalno-emotivna-terapya.html
http://westudents.com.ua/glavy/81047-73-kogntivna-model-a-beka.html
http://westudents.com.ua/glavy/81028-5-tlesno-orntovana-psihoterapya.html
http://westudents.com.ua/glavy/81029-51-teoretiko-metodologchn-osnovi-tlesno-terap.html
http://westudents.com.ua/glavy/81029-51-teoretiko-metodologchn-osnovi-tlesno-terap.html
http://westudents.com.ua/glavy/81030-priroda-tlesnost-lyudini-ta-osnovn-tlesn-problemi.html
http://westudents.com.ua/glavy/81030-priroda-tlesnost-lyudini-ta-osnovn-tlesn-problemi.html
http://westudents.com.ua/glavy/81031-vegetoanaltichna-terapya-harakteru.html
http://westudents.com.ua/glavy/81031-vegetoanaltichna-terapya-harakteru.html
http://westudents.com.ua/glavy/81032-bosintez-d-boadelli.html
http://westudents.com.ua/glavy/81033-52-metodi-tlesno-orntovano-psihoterap.html
http://westudents.com.ua/glavy/81033-52-metodi-tlesno-orntovano-psihoterap.html
http://westudents.com.ua/glavy/81034-sutnst-meta-tlesnih-psihotehnk.html
http://westudents.com.ua/glavy/81034-sutnst-meta-tlesnih-psihotehnk.html
http://westudents.com.ua/glavy/81035-klasifkatsya-tlesno-orntovanih-metodv.html
http://westudents.com.ua/glavy/81036-priroda-tlesnogo-kontaktu-etika-dotikv.html
http://westudents.com.ua/glavy/81037-profesyn-navichki-tlesno-orntovanogo-psihoterapevta.html
http://westudents.com.ua/glavy/81037-profesyn-navichki-tlesno-orntovanogo-psihoterapevta.html
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1. УНІВЕРСАЛЬНІ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНІ ПРОЦЕДУРИ. 

(ІНТЕРПРЕТАЦІЯ І АМПЛІФІКАЦІЯ. РОБОТА З МЕТАФОРОЮ. АНАЛІЗ 

СНОВИДІНЬ) 

2. Зміст корекційної роботи з молодшими школярами. 

3. Особливості корекції пізнавальної діяльності 

Термінологічний словник: ноогенні неврози, онейрологія, опір, 

параноїдно-шозоїдна стадія, перенос, персона, проекція.  

Список використаних джерел 

Контрольна робота №7.  

1. ПСИХОСЕКСУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ  

(ПРЕНАТАЛЬНА СТАДІЯ І ТРАВМА НАРОДЖЕННЯ. ОРАЛЬНА СТАДІЯ. 

АНАЛЬНА СТАДІЯ І АНАЛЬНА ПРОБЛЕМАТИКА. ЕДІПОВА СТАДІЯ ТА 

ЕДІПІВ КОМПЛЕКС. РОЗВИТОК СУПЕР-ЕГО) 

2. Розвиток дрібної моторики рук і зорово-рухової координації. 

3. Корекція психічних процесів у дітей 

Термінологічний словник: психологічний захист, психологічний тренінг, 

психосоматичний резонанс, психотерапія, регресія. 

Список використаних джерел 

Контрольна робота №8.  

1. АНАЛІТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ І ПСИХОТЕРАПІЯ. 

ПОСТ'ЮНГІАНСТВО (ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ АНАЛІТИЧНОЇ ПСИХОТЕРАПІЇ. 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ. ОСНОВНІ 

АРХЕТИПИ І ПРОЦЕС ЇХ ІНДИВІДУАЦІЇ. ОСНОВНІ НАПРЯМИ І 

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНІ МОДЕЛІ ПОСТ'ЮНГІАНСТВА. КЛАСИЧНА 

ШКОЛА В ПОСТ'ЮНГІАНСТВІ. ШКОЛА РОЗВИТКУ В ПОСТ'ЮНГІАНСТВІ. 

АРХЕТИПІЧНА ШКОЛА У ПОСТ'ЮНГІАНСТВІ.) 

2. Розвиток творчих здібностей у дітей дошкільного  віку 

3. Розвиток творчих здібностей у дітей молодшого шкільного  віку 

Термінологічний словник: ретрофлексія, роджеріанство, самість, 

самоактуалізація, семіозис, семіосфера, сетинг, символ. 

http://westudents.com.ua/glavy/80997-16-unversaln-psihoterapevtichn-protseduri.html
http://westudents.com.ua/glavy/80998-nterpretatsya-amplfkatsya.html
http://westudents.com.ua/glavy/80999-robota-z-metaforoyu.html
http://westudents.com.ua/glavy/81000-analz-snovidn.html
http://westudents.com.ua/glavy/81000-analz-snovidn.html
http://westudents.com.ua/glavy/81009-24-psihoseksualniy-rozvitok-osobistost.html
http://westudents.com.ua/glavy/81010-prenatalna-stadya-travma-narodjennya.html
http://westudents.com.ua/glavy/81011-oralna-stadya.html
http://westudents.com.ua/glavy/81012-analna-stadya-analna-problematika.html
http://westudents.com.ua/glavy/81013-edpova-stadya-ta-edpv-kompleks.html
http://westudents.com.ua/glavy/81013-edpova-stadya-ta-edpv-kompleks.html
http://westudents.com.ua/glavy/81014-rozvitok-super-ego.html
http://westudents.com.ua/glavy/81020-4-analtichna-psihologya-psihoterapya-postyunganstvo.html
http://westudents.com.ua/glavy/81020-4-analtichna-psihologya-psihoterapya-postyunganstvo.html
http://westudents.com.ua/glavy/81021-41-zagaln-zasadi-analtichno-psihoterap.html
http://westudents.com.ua/glavy/81022-teoretichn-osnovi-analtichno-psiholog.html
http://westudents.com.ua/glavy/81023-osnovn-arhetipi-protses-h-ndivduats.html
http://westudents.com.ua/glavy/81023-osnovn-arhetipi-protses-h-ndivduats.html
http://westudents.com.ua/glavy/81024-42-osnovn-napryami-psihoterapevtichn-model-postyunganstva.html
http://westudents.com.ua/glavy/81024-42-osnovn-napryami-psihoterapevtichn-model-postyunganstva.html
http://westudents.com.ua/glavy/81025-klasichna-shkola-v-postyunganstv.html
http://westudents.com.ua/glavy/81025-klasichna-shkola-v-postyunganstv.html
http://westudents.com.ua/glavy/81026-shkola-rozvitku-v-postyunganstv.html
http://westudents.com.ua/glavy/81027-arhetipchna-shkola-u-postyunganstv.html
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Список використаних джерел 

Контрольна робота №9.  

1. КЛАСИЧНИЙ ПСИХОАНАЛІЗ. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ 

ПСИХОАНАЛІЗУ. ОРГАНІЗАЦІЯ ПСИХОАНАЛІТИЧНОЇ ТЕРАПІЇ. 

ПСИХОАНАЛІТИЧНА ВЗАЄМОДІЯ. ПЕРЕНОС І АНАЛІТИЧНІ 

ВІДНОСИНИ. ОПІР І ЗАХИСТ. ВЗАЄМОДІЯ НЕСВІДОМОГО З 

РЕАЛЬНІСТЮ. НАРЦИСИЗМ. ) 

2. Корекція особистісних проблем і поведінки в підлітковому віці 

3. Особливості вибору методів корекції особистісної сфери людини. 

Термінологічний словник: симулякр, теменос, терапевтичний альянс, 

тілесна техніка, тілесність, тінь, фантазм, фіксація. 

Список використаних джерел 

Контрольна робота №10.  

1. ГУМАНІСТИЧНА ПСИХОТЕРАПІЯ. (ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 

ГУМАНІСТИЧНОГО ПІДХОДУ. НАПРЯМИ ГУМАНІСТИЧНОЇ 

ПСИХОТЕРАПІЇ. КЛІЄНТ-ЦЕНТРОВАНА ПСИХОТЕРАПІЯ. ЛОГОТЕРАПІЯ. 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ З ПОГЛЯДУ 

ГУМАНІСТИЧНОГО ПІДХОДУ) 

2.  Використання методів психодрами з корекційною метою. 

3. Використання методів ігрової терапії з корекційною метою. 

Термінологічний словник: тілесність, тінь, фантазм, фіксація, 

усвідомлення, холдинг, шизоаналіз, психокорекція, Я-концепція. 

Список використаних джерел 

 

Самостійна робота студентів 

 з дисципліни «Психотерапія з психокорекційною роботою» 

1. Реферат на тему: 

1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПСИХОТЕРАПІЇ 

2. ПСИХОТЕРАПІЯ ЯК ГАЛУЗЬ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ І 

СПЕЦИФІЧНА ПРАКТИКА 

http://westudents.com.ua/glavy/81001-2-klasichniy-psihoanalz.html
http://westudents.com.ua/glavy/81002-21-zagaln-zasadi-psihoanalzu.html
http://westudents.com.ua/glavy/81002-21-zagaln-zasadi-psihoanalzu.html
http://westudents.com.ua/glavy/81003-22-organzatsya-psihoanaltichno-terap.html
http://westudents.com.ua/glavy/81004-23-psihoanaltichna-vzamodya.html
http://westudents.com.ua/glavy/81005-perenos-analtichn-vdnosini.html
http://westudents.com.ua/glavy/81005-perenos-analtichn-vdnosini.html
http://westudents.com.ua/glavy/81006-opr-zahist.html
http://westudents.com.ua/glavy/81007-vzamodya-nesvdomogo-z-realnstyu.html
http://westudents.com.ua/glavy/81007-vzamodya-nesvdomogo-z-realnstyu.html
http://westudents.com.ua/glavy/81008-nartsisizm.html
http://westudents.com.ua/glavy/81052-9-gumanstichna-psihoterapya.html
http://westudents.com.ua/glavy/81053-91-osnovn-polojennya-gumanstichnogo-pdhodu.html
http://westudents.com.ua/glavy/81053-91-osnovn-polojennya-gumanstichnogo-pdhodu.html
http://westudents.com.ua/glavy/81054-92-napryami-gumanstichno-psihoterap.html
http://westudents.com.ua/glavy/81054-92-napryami-gumanstichno-psihoterap.html
http://westudents.com.ua/glavy/81055-klnt-tsentrovana-psihoterapya.html
http://westudents.com.ua/glavy/81056-logoterapya.html
http://westudents.com.ua/glavy/81057-perspektivi-rozvitku-osobistost-z-poglyadu-gumanstichnogo-pdhodu.html
http://westudents.com.ua/glavy/81057-perspektivi-rozvitku-osobistost-z-poglyadu-gumanstichnogo-pdhodu.html
http://westudents.com.ua/glavy/80980-1-zagaln-zasadi-psihoterap.html
http://westudents.com.ua/glavy/80981-11-psihoterapya-yak-galuz-psihologchnih-znan-spetsifchna-praktika.html
http://westudents.com.ua/glavy/80981-11-psihoterapya-yak-galuz-psihologchnih-znan-spetsifchna-praktika.html


 147 

3. СУТНІСТЬ, ОБ'ЄКТ І ПРЕДМЕТ ПСИХОТЕРАПІЇ 

4. ОСНОВНІ МОДЕЛІ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНОЇ ДОПОМОГИ 

5. СТАНОВЛЕННЯ ПСИХОТЕРАПІЇ ЯК НАУКИ 

6. РЕЛІГІЙНІ ВИТОКИ ПСИХОТЕРАПІЇ 

7. ФОРМУВАННЯ НАУКОВОЇ ПСИХОТЕРАПІЇ 

8. МЕТА, ЗАВДАННЯ І ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОТЕРАПЕВТА 

9. БАЗОВІ ПРИНЦИПИ ПСИХОТЕРАПІЇ 

10. ОСОБИСТІСТЬ ПСИХОТЕРАПЕВТА 

11. ФЕНОМЕНИ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНОГО ПРОЦЕСУ 

12.  МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНОГО ВПЛИВУ 

13. УНІВЕРСАЛЬНІ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНІ ПРОЦЕДУРИ 

14. КЛАСИЧНИЙ ПСИХОАНАЛІЗ 

15. ПОСТФРОЙДИСТСЬКІ ШКОЛИ І НАПРЯМИ 

16. АНАЛІТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ І ПСИХОТЕРАПІЯ. 

ПОСТ'ЮНГІАНСТВО 

17. ТІЛЕСНО ОРІЄНТОВАНА ПСИХОТЕРАПІЯ 

18. ГЕШТАЛЬТТЕРАПІЯ 

19. КОГНІТИВНІ НАПРЯМИ ПСИХОТЕРАПІЇ 

20. ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНА ПСИХОТЕРАПІЯ 

21. ГУМАНІСТИЧНА ПСИХОТЕРАПІЯ 

22. Загальні засади теорії і практики психокорекції 

23. Психокорекційна ситуація і мета психологічної корекції. 

24. Принципи психологічної корекції 

25. Методи психологічного дослідження 

26. Форми психокорекції 

27. Етапи психокорекційної роботи 

28. Теоретичні основи і передумови психокорекційної практики 

29. Психологічні чинники ускладнень особистісного розвитку 

30. Психологічні ускладнення розвитку особистості дитини 

31. Корекція пізнавальної діяльності в дитячо-юнацькому віці 

http://westudents.com.ua/glavy/80982-sutnst-obkt-predmet-psihoterap.html
http://westudents.com.ua/glavy/80983-osnovn-model-psihoterapevtichno-dopomogi.html
http://westudents.com.ua/glavy/80985-12-stanovlennya-psihoterap-yak-nauki.html
http://westudents.com.ua/glavy/80986-relgyn-vitoki-psihoterap.html
http://westudents.com.ua/glavy/80987-formuvannya-naukovo-psihoterap.html
http://westudents.com.ua/glavy/80988-13-meta-zavdannya-printsipi-dyalnost-psihoterapevta.html
http://westudents.com.ua/glavy/80990-bazov-printsipi-psihoterap.html
http://westudents.com.ua/glavy/80991-osobistst-psihoterapevta.html
http://westudents.com.ua/glavy/80992-14-fenomeni-psihoterapevtichnogo-protsesu.html
http://westudents.com.ua/glavy/80993-15-metodologchn-osnovi-psihoterapevtichnogo-vplivu.html
http://westudents.com.ua/glavy/80997-16-unversaln-psihoterapevtichn-protseduri.html
http://westudents.com.ua/glavy/81001-2-klasichniy-psihoanalz.html
http://westudents.com.ua/glavy/81015-3-postfroydistsk-shkoli-napryami.html
http://westudents.com.ua/glavy/81020-4-analtichna-psihologya-psihoterapya-postyunganstvo.html
http://westudents.com.ua/glavy/81020-4-analtichna-psihologya-psihoterapya-postyunganstvo.html
http://westudents.com.ua/glavy/81028-5-tlesno-orntovana-psihoterapya.html
http://westudents.com.ua/glavy/81038-6geshtaltterapya.html
http://westudents.com.ua/glavy/81044-7-kogntivn-napryami.html
http://westudents.com.ua/glavy/81048-8-ekzistentsalna-psihoterapya.html
http://westudents.com.ua/glavy/81052-9-gumanstichna-psihoterapya.html
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32. Корекція розвитку мовлення в дошкільному  віці 

33. Корекція розвитку мислення в дошкільному  віці 

34. Корекція розвитку уваги в дошкільному  віці 

35. Корекція розвитку памяті в дошкільному  віці 

36. Корекція розвитку уяви  в дошкільному  віці 

37. Корекція розвитку сприймання в дошкільному  віці 

38. Основи організації  і проведення корекції пізнавальної діяльності 

39. Зміст  корекційної роботи з дошкільниками 

40. Зміст корекційної роботи з молодшими школярами. 

41. Особливості корекції пізнавальної діяльності 

42. Розвиток дрібної моторики рук і зорово-рухової координації. 

43. Корекція психічних процесів у дітей 

44. Розвиток творчих здібностей у дітей дошкільного  віку 

45. Розвиток творчих здібностей у дітей молодшого шкільного  віку 

46. Корекція особистісних проблем і поведінки в підлітковому віці 

47. Особливості вибору методів корекції особистісної сфери людини. 

48. Використання методів психодрами з корекційною метою. 

49. Використання сугестивних методів із корекційною метою 

50. Використання методів ігрової терапії з корекційною метою 

2. Психокорекційне заняття для дітей дошкільного віку 

1. Психокорекційне заняття для дітей дошкільного віку  з розвитку мовлення 

2. Психокорекційне заняття для дітей дошкільного віку з розвитку мислення 

3. Психокорекційне заняття для дітей дошкільного віку з розвитку уваги 

4. Психокорекційне заняття для дітей дошкільного віку з розвитку пам’яті 

5. Психокорекційне заняття для дітей дошкільного віку з розвитку уяви 

6. Психокорекційне заняття для дітей дошкільного віку з розвитку сприймання 

3. Розробка тестових завдань (загальна кількість 10 тестів): 
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Корекційно-розвивальна програма для дітей дошкільного віку 

Зразок 

Психокорекційне заняття для дітей дошкільного віку з подолання страхів 

(Для дітей віком 4-6 років) 

Мета: подолати страх раптового впливу, темноти та замкнутого простору, 

зниження напруги, тривожності, досягнення релаксації. 

Обладнання: хустинка, аркуш паперу, кольорові олівці, фломастери, 

маленький килимок. 

Хід заняття 

Вправа «Привітання» 

 «Діти, давайте скажемо один одному «Привіт» і побажаємо чогось хорошого на 

сьогоднішній день».  

Гра «Піжмурки» 

Інструкція:одному учаснику міцно зав’язують очі, він повинен тримати 

їх закритими, тобто імітувати замкнутий простір. (Перед початком гри його із 

зав’язаними очима повертають навколо себе для ускладнення орієнтації в 

оточуючому просторі). Основне правило гри – стояти іншим гравцям на одному 

місці й нічим себе не виявляти, щоб ведучий не міг знайти. Проте можна 

вигинатись, нахилятись, присідати, лягати, коли ведучий проходить поряд і 

намагається доторкнутися витягнутими руками до учасників гри. Але й тоді їхні 

ноги залишаються «приклеєними» до підлоги. Коли ведучий знайде одного з 

гравців, йому потрібно на дотик упізнати й назвати ім’я цієї дитини (далі вона 

стає ведучою). 

Вправа «Гніздо» 

Інструкція:Діти присідаютьв колі, взявшись за руки – це гніздо. 

Всередині сидить пташка. Навколо літає ще одна пташка і дає команду : 

«Пташка вилітає!». Гніздо розсипається і всі учасники літають, як птахи. 

Ведучий дає команду : «В гніздо!». Знову присідають. Хто не встиг – стає 

ведучим. 
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Вправа «Безпечний світ» 

Перший етап: «Намалюй свій безпечний світ і побудь трішки в ньому». 

Кожен учасник розповідає про свій світ. «Хто тут господар? Ти тут можеш 

робити все, що завгодно? А чий світ тобі ще подобається?» 

Другий етап: «Знайди найнебезпечнішу сторону в своєму світі і розмісти 

там чистий аркуш паперу. Намалюй, що там може бути небезпечним» 

Обговорення: «Це щось живе чи неживе? На що чи на кого воно схоже? 

Скільки ніг, рук? Де воно живе? Чи є друзі» і т.д. увага звертається на речі, що 

позначають активність (руки, ноги, зуби, зброя). 

Третій етап: «Встановіть контакт з істотою» 

Обговорення: «Що їй потрібно від тебе? Як ти можеш домовитись з нею?». 

Як тільки дитина поспілкується зі страшним об’єктом, знову повернутися в 

безпечний світ.  

Вправа «Швидкі запитання» 

Діти відповідають на запитання: 

 Що тебе може злякати? 

 Що ти робиш (відчуваєш), коли тебе охопив страх? 

 Що б ти зробив, аби уникнути неприємних відчуттів у ці хвилини? 

 Назви слова, які вимовляють люди, коли чогось злякались. 

 Що тебе найбільше лякає, тривожить? 

Вправа «Чарівний килим» 

Інструкція: дітям пропонують килимок і говорять, що це не простий 

килимок, а чарівний, і в даний момент він перетворився в дім (лікарню, садок, 

ліжечко і т. д. в залежності від проблем дітей). Потім дітям пропонується 

погратися на килимку, а ведучий теж включається в гру, виконуючи певну роль 

(мами, вихователя тощо).  

Закінчення заняття 

Етюд «Ліс» 
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«У нашому лісі зростають берізка, ялиночка, дуб, верба, сосна, травичка, 

квітка, гриб, ягода, кущики. Виберіть самі собі рослину, яка вам подобається. За 

моєю командою ми перетворимося на ліс.  

Як ваша рослина реагує на:  

 тихий, ніжний вітерець 

 сильний холодний вітер  

 ураган 

 дрібний грибний дощик  

 зливу 

 спеку  

 ласкаве сонце 

 ніч 

 град 

 заморозки?» 

     

  Корекційно-розвивальна програма для дітей дошкільного віку 

Зразок 

                          

Психокорекційне заняття для дітей дошкільного віку з розвитку мислення  

 

Мета: розвивати мислення, зорову пам'ять, увагу, дрібну моторику рук, 

мовлення; вчити групувати предмети за функціональними ознаками; 

удосконалювати вміння аналізувати об’єкти сприйняття, формувати пізнавальну 

активність. 

Дидактичний матеріал: королева гри – лялька, картки до вправ «Вчора, 

сьогодні, завтра»,  «Запам’ятай»,  бланки до вправ «Обведи та розфарбуй», 

«Добери зображення»,  «Згрупуй предмети». 

Хід заняття 

1. Привітання. Гра «Вчора, сьогодні, завтра» 
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Ведучий повідомляє дітям, що подорож до Країни Знань триває. Королева 

Країни Знань підготувала багато нових та цікавих ігор. 

Дітям пропонується розглянути малюнки і розказати, що хлопчик робив 

учора, робить сьогодні і що робитиме завтра. 

 

2. Вправа «Обведи та розфарбуй» (розвиток дрібної моторики рук) 

Дітям пропонується навести зображення  по крапочках і розфарбувати. Під 

час розфарбування потрібно намагатися рухати пальчиками і кистю руки, а не 

всією рукою разом з плечем. 

 

3. Дидактична вправа «Добери зображення» (розвиток вміння 

аналізувати об’єкти сприйняття) 

Дітям пропонується з'єднати чайники з геометричними фігурами, на які 

вони схожі.   Назвати  ці фігури. 

 

4. Фізкультхвилинка «Завмри» (розвиток уваги та пам'яті) 

Діти стрибають у такт музики (ноги в сторони — разом, супроводжуючи 

стрибки оплесками над головою та по стегнах). Раптово музика обривається, 

гравці повинні завмерти в позі, на яку припала зупинка музики. Якщо комусь із 

учасників це не вдалося, він залишає гру. Знову звучить музика. Ті діти, які 
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залишилися, продовжують виконувати рухи. Гра продовжується доти, доки в 

колі залишиться один гравець. 

5. Вправа «Запам’ятай » (розвиток зорової пам’яті) 

Дітям пропонується розглянути уважно малюнок. Розказати, що на ньому 

зображено. Закрити малюнок  і дати відповіді на запитання: Хто сидів за 

столом? Хто стояв біля столу? Якого кольору сорочка у П'ятачка? Що їв Вінні-

Пух? Що тримав у руках Кролик?  

 

6. Дидактична вправа «Згрупуй предмети» (розвиток групувати 

предмети  за функціональною  ознакою.) 

Дітям пропонується  розглянути малюнки, подумати і з'єднати лініями 

пов'язані між собою предмети. 

 

 

7. Рефлексія  заняття: 

 Що сподобалось сьогодні на занятті? 

 Що було важким? 
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Тести з дисципліни 

«Психотерапія з психокорекційною роботою» 

Зразок 

1. Психотерапія  — це …  

А) область психології, яка пов'язана з наданням з боку фахівця-психолога 

безпосередньої психологічної допомоги людям, які потребують її, у вигляді 

порад і рекомендацій;  

Б)  галузь психології, що вивчає механізми, способи і прийоми профе-

сійного надання психологічної допомоги з метою розв'язання проблем, 

звільнення від психосоматичних симптомів або актуалізації резервів осо-

бистісного зростання; 

В) галузь психодіагностики, заснована на вивченні зовнішніх характеристик і 

вигляду людини для проникнення у внутрішній психологічний зміст особис-

тості;  

Г) напрям у медицині й  психології, що займається вивченням впливу психо-

логічних факторів на виникнення і подальшу динаміку соматичних захворю-

вань. 

2. За спрямованістю психотерапію поділяють на: 

А)  медичну (клінічно орієнтовану) і немедичну (особистісно спрямова-ну); 

Б) медичну (клінічно орієнтовану); 

В) психологічну; 

Г) орієнтаційну. 

3. Об'єктом психотерапевтичного впливу є: 

А) психотерапевт; 

Б) конкретна ситуація, яку має розв’язати психотерапевт; 

В) цілісна особистість з усіма її якостями, думками, бажаннями та цінно-

стями; 

Г) немає правильної відповіді. 

4. До мети  психотерапії не належить: 

А) допомога у лікуванні невротичних симптомів; 
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Б) актуалізації резервів особистісного зростання; 

В) подолання труднощів, що перешкоджають людині жити і відчувати себе 

щасливою; 

Г) діагностика клієнта. 

5. До основних моделей психотерапевтичної допомоги відносяться: 

А) релігійна, психологічна, психіатрична; 

Б) тільки психіатрична; 

В) релігійна, психологічна; 

Г) терапевтична. 

6. Які підходи до психотерапії пропонує дослідник О. Бондаренко? 

А) психодинамічний гуманістичний, когнітивний, поведінковий; 

Б) гуманістичний, когнітивний; 

В) когнітивний, психодинамічний; 

Г) поведінковий, гуманістичний. 

7. Групова психотерапія була запроваджена у практику психологічної допо-

моги: 

А) К. Левіном; 

Б) Дж. Морено; 

В) З. Фрейдом; 

Г) О. Бондаренком. 

8. За теорією психоаналітика М. Кляйн найважливішим чинником і почат-ковою 

точкою психічного розвитку дитини є: 

А)  її взаємозв’язок з матір'ю; 

Б) взаємозв’язок з оточуючим світом; 

В) предметно-практична діяльність; 

Г) маніпулювання предметами. 

9. До аспектів, які розрізняють прибічники класичного юнгіанства у процесі 

терапії не належить: 

А) усвідомлення несвідомих сенсів і складових психе («перехід несвідомого у 

свідоме»); 
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Б) усталення і розвиток трансцендентної функції, яка виконує роль органу 

психічної рівноваги, забезпечує стійкість до вторгнень несвідомого, асимі-лює 

його позитивні прояви та знешкоджує негативні; 

В) розрізнення психічних процесів; 

Г) сприяння розділенню індивідуальної та колективної психіки, заохочення 

творчих, індивідуалізованих форм та способів спілкування і розвитку. 

10. Як психотерапевтичний напрям гештальт терапія виникла у : 

А) 40-ві роки XX ст.; 

Б) 20-ті роки XX ст.; 

В) 70-ті роки XX ст.; 

Г) 80-ті роки XX ст.. 

11. У гештальт терапії виокремлюють такі зони контакту зі світом:  

А) внутрішню, утворену відчуттями від власного тіла; 

Б) зовнішню — відчуття й усвідомлення властивостей навколишньої дійс-ності;    

В) середню — зону уяви і фантазії, а також численних уявних ігор із собою, 

граючи в які, людина неминуче програє; 

Г) всі відповіді правильні. 

12. Когнітивна психотерапія зосереджена на: 

А) свідомих мисленнєвих детермінантах людських дій і вчинків; 

Б) усвідомленні відчуттів та емоцій; 

В) несвідомих мисленнєвих детермінантах людських дій і вчинків; 

Г) немає правильної відповіді. 

13. Причину виникнення неврозів А. Бек убачає в: 

А) порушеннях процесів розумового розвитку; 

Б) в недієздатності людини; 

В) в порушенні всіх сфер життєдіяльності людини; 

Г) порушеннях процесів опрацювання інформації. 

14. У середині XX ст, як альтернатива психоаналізу і поведінковій психо-терапії 

сформувався: 

А) когнітивний підхід; 
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Б) гуманістичний підхід; 

В) екзистенціальний підхід; 

Г) емпіричний підхід. 

15. Модель раціонально-емотивної терапії розробив: 

А) Ж. Лакан; 

Б) Ж. Батай; 

В) А. Бек; 

Г) А. Елліс. 

 

                                                  Тести з дисципліни 

«Психотерапія з психокорекційною роботою» 

Зразок 

1. Психокорекція — це …   

А) область професійної діяльності педагога, пов'язана з виправленням, ко-

рекцією різних недоліків в психіці і поведінці людини, що не мають харак-теру 

захворювань; 

Б) область професійної діяльності психолога, пов'язана з виправленням, 

корекцією різних недоліків в психіці і поведінці людини, що не мають ха-

рактеру захворювань; 

В) галузь психодіагностики, заснована на вивченні зовнішніх характеристик і 

вигляду людини для проникнення у внутрішній психологічний зміст особис-

тості;  

Г) напрям у медицині й  психології, що займається вивченням впливу психо-

логічних факторів на виникнення і подальшу динаміку соматичних захворю-

вань. 

2. До мети психокорекції не належить: 

А) виправлення порушень психічного розвитку;  

Б) гармонізація особистості, що формується; 

В) допомога у лікуванні невротичних симптомів; 
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Г) профілактика нервово-психічних розладів, обумовлених внутрішніми і 

зовнішніми чинниками. 

3. Предметом психокорекції є: 

А) психічна реальність, на яку спрямований психокорекційний вплив; 

Б) віртуальна реальність; 

В) вивчення психосоматичних захворювань; 

Г) правильної відповіді немає. 

4. До задач психокорекції не входить: 

А) всебічне психологічне вивчення особистості; 

Б) виявлення і вивчення несприятливих чинників соціального середовища; 

В) корекція негативних дій соціального середовища; 

Г) лікування психічних захворювань. 

5. За характером спрямованості розрізняють корекцію: 

А) симптоматичну, каузальну;  

Б) каузальну; 

В) індивідуальну; 

Г) симптоматичну. 

6. До форм роботи з клієнтом в психокорекції не належить: 

А) індивідуальна; 

Б) групова;  

В) в закритій природній групі (родина, клас, колектив співпрацівників);  

Г) імпровізована. 

7. За характером управління психокорекція буває (два варіанта відповіді): 

А) директивна;  

Б) не директивна; 

В) керуюча; 

Г) регулююча. 

8. До принципів психокорекційної роботи не відноситься такий: 

А) принцип єдності діагностики і корекції; 

Б) принцип нормативності розвитку; 
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В) принцип не нормативності розвитку; 

Г) принцип системності розвитку психологічної діяльності. 

9. Психокорекційна робота включає … основні стадії (заповни пропуск): 

А) 4; 

Б) 3; 

В) 6; 

Г) 7.  

10. Мета діагностичної  стадії заключається у: 

А) знятті тривожності, підвищення упевненості особистості в собі, форму-вання 

бажання співробітничати з психологом і що-небудь змінити в своєму житті; 

Б) гармонізації і оптимізації розвитку особистості, перехід від негативної фа-зи 

розвитку до позитивної; 

В) діагностиці особливостей розвитку особистості, виявленні чинників 

ризику, формуванні загальної програми психологічної корекції. 

Г) вимірюванні психологічного змісту і динаміки реакцій. 

11. Які існують корекційні програми? 

А) стандартизовані;  

Б) вільні; 

В) контрольні; 

Г) орієнтаційні. 

12. Вільну програму психолог складає: 

А) з психотерапевтом; 

Б) самостійно; 

В) з допомогою медичних працівників; 

Г) разом з клієнтом. 

13. Методи, які застосовуються в психокорекційній роботі (кілька правиль-них 

відповідей): 

А) навіювання; 

Б) релаксація; 

В) медитація,  
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Г) психоаналіз. 

14. Для оцінки ефективності психокорекційної роботи використовують нас-

тупні методи (кілька правильних відповідей): 

А) спеціальні експериментальні процедури; 

Б) самозвіти; 

В) психодрама; 

Г) індивідуальна оцінка психологом (експертом). 

15. До основних психологічних механізмів коректувальної дії гри не належи-ть: 

А) дослідження особистості в межах проективного діагностичного підхо-ду; 

Б) моделювання системи соціальних відносин в наочно-дієвій формі в особ-

ливих ігрових умовах; 

В) формування (разом з ігровими) реальних відносин як рівноправних парт-

нерських відносин співпраці і кооперації; 

Г) формування здатності до довільної регуляції діяльності на основі підпо-

рядкування поведінки системі правил.  
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