




ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Робоча навчальна програма з дисципліни “Основи психопрофілактики і психокорекції” 

є нормативним документом Київського університету імені Бориса  Грінченка, який 

розроблено кафедрою практичної психології на основі освітньо-професійної програми 

підготовки бакалаврів відповідно до навчального плану спеціальності “Соціальна 

педагогіка” денної форми навчання.  

Програму розроблено з урахуванням рекомендацій МОН України (лист № 1/9-736 

від 06.12.2007 р.) «Про Перелік напрямів (спеціальностей) та їх поєднання з 

додатковими спеціальностями і спеціалізаціями для підготовки педагогічних 

працівників за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра». 

Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної 

системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати 

студент відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритм 

вивчення навчального матеріалу дисципліни “Основи психопрофілактики і психокорекції”, 

необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних 

досягнень студентів. 

“Основи психопрофілактики і психокорекції” є складовою частиною дисциплін 

психолого-педагогічного циклу нормативного блоку. Її вивчення передбачає розв'язання 

низки завдань фундаментальної професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації, 

зокрема: опанування системою знань та практичних вмінь з предмету, формами, 

методами і засобами актуалізації отриманих знань, закономірностями їхнього 

професійного застосування. 

Мета курсу – розкрити теоретичні і практичні аспекти психологічної корекції та 

профілактики, історико-культурні та наукові аспекти розвитку означених форм 

психологічного супроводу, досягти засвоєння основних принципів психокорекційної та 

психопрофілактичної роботи, досягти рівня наукової і професійної підготовки в цій галузі 

відповідно до державних та європейських стандартів, потреб суспільства; розроблення на 

цій основі підходів щодо удосконалення застосування психокорекції та психопрофілактики 

в діяльності практичного психолога.  

Завдання курсу: 

 аналіз історико-культурного та наукового розвитку психокорекційних та 

психопрофілактичних напрямків в практичній психології; 

 ознайомлення з сучасними методами та напрямками психокорекції та 

психотерапії, психопрофілактики; 

 орієнтування в основних принципах, етичних стандартах та ознаках 

ефективного застосування новітніх досягнень у галузях психокорекції та 

психопрофілактики; 

 вивчення, аналіз та узагальнення практики, досвіду застосування 

психопрофілактичних та психокорекційних методів у діяльності соціального педагога. 

У процесі вивчення курсу важливо зосередити увагу на засвоєнні знань із таких 

питань: історія розвитку психокорекційних та психопрофілактичних методів 

психологічного супроводу, загальні основи психологічної корекції та 



психопрофілактики, сучасні методи та напрямки психологічної корекції та 

психопрофілактики, практичні навички психокорекції та психопрофілактики.  

Підвищенню ефективності семінарських занять сприятиме передбачене 

програмою виконання навчально-дослідницьких завдань, зокрема реферативних 

досліджень з актуальних проблем психодіагностики та основ психокорекції. 

Під час семінарських та практичних занять, індивідуальної навчально-

дослідницької та самостійної роботи студенти набувають уміння та навички:  

1. Адекватно оцінювати відповідність психокорекційного та психопрофілактичного 

інструментарію у конкретних ситуаціях психологічного втручання. 

2. Орієнтуватись в основних теоретичних положеннях та практичних методах 

психокорекції та психопрофілактики. 

3. Професійно застосовувати основні сучасні методики психокорекції та 

психопрофілактики у власній практиці. 

4. Орієнтуватись та визначати типові ситуації, які потребують психокорекційно-

психотерапевтичного втручання. 

5. Орієнтуватись на засвоєні етичні принципи в психокорекційній та 

психопрофілактичній практиці. 

6. Опрацьовувати наукову літературу про методи та методики 

психопрофілактичного та психокорекційного (психотерапевтичного) спрямування . 

7. Орієнтуватись в загальних принципах та підходах психокорекційної 

(психотерапевтичної) допомоги. 

8. Орієнтуватись в основних напрямках психокорекційної (психотерапевтичної) 

допомоги. 

9. Аналізувати ефективність психопрофілактичної, психокорекційної допомоги за 

визначеними критеріями.  

10. Опрацьовувати інформаційні джерела з метою підбору та адекватного використання 

методів, методик та технік психопрофілактичного  та психокорекційного 

(психотерапевтичного) спрямування. 

Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, 

становить 108 год., із них 22 год. – лекції, 10 год. – семінарські заняття, 10 год. – 

практичні заняття, 0 год. – самостійна робота,  6 год. – модульний контроль. 

Вивчення навчальної дисципліни “Основи психопрофілактики і психокорекції” 

завершується ПМК. 

 



СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

професійний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3  

Галузь знань 

0101 «Педагогічна освіта» 
 

нормативна 

 
Напрям підготовки  

6.010106 «Соціальна 

педагогіка» 

 

Модулів –   3 

Спеціальність: 

_____________________ 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 3 4-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання:  

реферативне дослідження  
 

Семестр  

Загальна кількість годин 

–  108 

2-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 3  

самостійної роботи 

студента – 2 

Освітньо-професійний 

рівень: 

Перший (бакалаврський)  

 

22 год. 

Практичні, семінарські 

20 год. 

Лабораторні 

 - 

Самостійна робота 

60 год. 

Модульний контроль:  

6 год. 

Вид контролю:  

Залік 

 



2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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Змістовий модуль І. ПСИХОЛОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА  

1. Загальне поняття про психопрофі- 

лактику. Місце психопрофілактики в  

сучасному  суспільстві 

8 2 2    6  

2. Поняття про стрес. Психопрофі- 

лактика стресових розладів 
12 4 2  2  8  

3. Прикладні аспекти психопрофілактики. 

Профілактика психогенних розладів 
12 6 2 2 2  6  

Модульний контроль 2        

Разом 34 12 6 2 4  20 2 

Змістовий модуль ІІ. ЗАГАЛЬНА ПСИХОКОРЕКЦІЯ 

4. Історико-культурні та соціальні  

аспекти психокорекційної практики 

ки. Предмет психологічної корекції. 

8 4 2  2  4  

5. Глибинно-терапевтичні, гуманістичні 

напрямки та екзистенційна терапія 

8 2 2    6  

6. Артотерапія та тілесно-орієнтовані 

напрями 

8 4 2 2   4  

7. Короткотривала психотерапія та 

еклектичні напрямки  

10 4 2 2   6  

Модульний контроль 2        

Разом 36 14 8 4 2  20 2 

Змістовий модуль ІII. ОСНОВНІ ГАЛУЗІ ПСИХОКОРЕКЦІЇ ЯК 

НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОЇ ПСИХОТЕРАПІЇ 

8. Сімейне консультування, 

 психокорекція  та психотерапія 

8 4 2  2  4  

9. Психокорекційна робота з дітьми 10 4 2 2   6  

10. Психокорекція залежностей 8 4 2  2  4  

11. Психодрама та інші групові методи в  

Немедикаментозної психотерапії 

10 4 2 2   6  

Модульний контроль 2        

Разом 38 16 8 4 4  20 2 

Всього 108 42 22 10 10  60 6 

 



3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль І 
ПСИХОЛОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА 

 
Лекція 1. ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ПРО ПСИХОЛОГІЧНУ ПРОФІЛАКТИКУ. 

МІСЦЕ ПСИХОПРОФІЛАКТИКИ В СУЧАСНОМУ  СУСПІЛЬСТВІ 

 

Предмет психологічної профілактики. Зв’язок психологічної профілактики з 

психологічною гігієною.  Історія розвитку ідей психопрофілактики.  Психопрофілактика і 

психіатрія. Поняття про первинну, вторинну та третинну профілактику. Взаємозв’язок 

понять психопрофілактики, психокорекції та немедикаментозної психотерапії. 

Психопрофілактика і клінічна психологія. Психопрофілактика у педагогіці і соціальній 

роботі.  Комплексний характер психопрофілактичних заходів. Соціальні зміни, соціальний 

розвиток та психопрофілактика. Вплив інформаційних технологій на психіку людини.  

Інтернет-залежність, ігрова залежність і психопрофілактика. Профілактика психологічних 

травм маніпулятивного спілкування.  Наркотична залежність у сучасному суспільстві. 

Фізіологічна та психологічна залежність. Сучасна сім’я, сімейні стосунки і 

психопрофілактика.  

Основні поняття теми: Предмет психопрофілактики. Історичний розвиток 

психопрофілактики. Комплексність та міждицсциплінарність психпрофілактики. 

Профілактика нових форм залежностей. Профілактика психологічних травм. 

Психопрофілактика і сучасна сім’я. 

Самостійна робота 6 год. 

 

Лекція 2. ПОНЯТТЯ ПРО СТРЕС. ПСИХОПРОФІЛАКТИКА СТРЕСОВИХ 

РОЗЛАДІВ  

Розвиток досліджень фізіологічного та психологічного стресу. Ознаки 

психологічного стресу. Поняття про позитивний та негативний стреси. Г.Селье та його 

вчення про стрес. Поняття про загальний адаптаційний синдром. Типи реагування на 

стресогенні фактори. . Симптоми дистресу.    Групи ризику та типологія чутливості до 

стресу. Профілактичні заходи щодо зниження стресогенних чинників на психіку 

людини. 

Основні поняття теми: психопрофілактичні заходи. Стрес. Дистрес. Адаптаційний 

синдром. Вплив стресових чинників на психіку. 

Семінар 1. 

Самостійна робота 8 год. 

 

Лекція 3. ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ПСИХОПРОФІЛАКТИКИ. ПРОФІЛАКТИКА 

ПСИХОГЕННИХ РОЗЛАДІВ 



Психопрофілактика в роботі соціального педагога. Встановлення зв’язків зі 

спеціалістами медичних, педагогічних, соціальних установ у психопрофілактичній роботі 

психолога. Лекційно-просвітницька діяльність. Профілактика наркотичної, алкогольної, 

компьютерної, ігрової та інших форм залежностей. Характеристика психогенних впливів 

на організм людини. Поняття про гострий та хронічний посттравматичний стресовий 

синдром. Види та типологія психогеній. Поняття про ятрогенії та дидактогенії. 

Основні поняття теми: міждисціплінарність психопрофілактики. Профілактика 

залежностей. Посттравматичний стресовий синдром. Психогенії. Дидактогенії.  

Семінар 2.  

Практичне заняття 1. 

Самостійна робота 6 год.  

 

 

Змістовий модуль ІІ 
ЗАГАЛЬНА ПСИХОКОРЕКЦІЯ 

 

Лекція 4. ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІ ТА СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ 

ПСИХОКОРЕКЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ. ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГІЧНОЇ 

КОРЕКЦІЇ 

Соціально-історичні умови виникнення терміну психокорекція. Психологічне 

консультування та немедикаментозна психотерапія. Розуміння мети в психологічній 

допомозі. Медична та психологічна парадигми в психотерапії. Орієнтування на усунення 

симптому, орієнтування на особистісний розвиток людини. Західна та східна традиції у 

психологічній допомозі людині. Інтегративні підходи. Поняття авторитарності та 

недирективності в психологічному консультуванні, психокорекції та психотерапії. 

Основні поняття теми: Психокорекція. Психологічне консультування. Психотерапія. 

Мета психокорекції (психотерапії). 

Семінар 3. 

Самостійна робота 4 год. 

 

Лекція 5.  ГЛИБИННО-ТЕРАПЕВТИЧНІ, ГУМАНІСТИЧНІ  НАПРЯМКИ 

ТА ЕКЗИСТЕНЦІЙНА ТЕРАПІЯ 

Психоаналіз як перший глибинно-орієнтований напрямок психологічної допомоги, 

основні поняття психоаналізу як методу психотерапії. Розуміння впливу раннього 

(дитячого) досвіду людини на її подальший розвиток та психологічне благополуччя 

людини. Поняття травматичного досвіду в глибинній психотерапії. Поняття емоційного 

відреагування, катарсису, інсайту, переносу в психоаналізі. Аналітична психологія 

К.Юнга. Індивідуальна психологія А.Адлера. Трансперсональна психологія С.Грофа. Інші 

глибинно-орієнтовані напрями в психотерапії. Гуманістичні напрямки на прикладі клієнт-

центрованої терапії та гештальттерапії. Екзистенційна терапія та поняття смислу. 

Логотерапія В.Франкла. 



Основні поняття теми: Історія психоаналізу. З.Фройд. Глибинна психотерапія. 

К.Г.Юнг. А.Адлер. Неофройдизм. Трансперсональна психологія та психотерапія. 

К.Роджерс та клієнт-центрована терапія. Ф.Перлз та гештальттерапія. Екзистенціалізм 

в психотерапії. 

Самостійна робота 6 год. 

 

Лекція 6. АРТОТЕРАПІЯ ТА ТІЛЕСНО-ОРІЄНТОВАНІ НАПРЯМИ 

 Мистецтво у ролі психотерапевта. Артотерапія та психотерапія творчістю у 

психологічній допомозі дітям та дорослим. В.Райх та його вплив на формування 

тілесно-орієнтованих методів психологічної допомоги. Біоенергетика О.Лоуена. 

Методи Александера, І.Рольф, М.Фельденкрайза. Бодінамика. Танцювально-рухова 

терапія, аутентичний рух.  

Основні поняття теми: Психотерапія засобами мистецтва. Зв’язок психіки з тілом 

так його використання в психокорекції (психотерапії). Рухи тіла і психіка. 

Практичні заняття 2. 

Самостійна робота 4 год. 

 

 

Лекція 7. КОРОТКОТРИВАЛА ПСИХОТЕРАПІЯ ТА ЕКЛЕКТИЧНІ 

НАПРЯМКИ 

 Вплив М. Еріксона на розвиток напрямків короткотривалої психотерапії та 

психокорекції. Орієнтація на проблему та її вирішення. Позитивна короткотривала 

психотерапія. Провокативна терапія та терапія випробуванням. Принципи та підходи в 

короткотривалій психотерапії.  Поняття системного еклектизму та можливості 

використання цього підходу. Процесуальна психотерапія. Сучасний стан розвитку 

короткотривалої психотерапії та психокорекції.  

Основні поняття теми: Орієнтація на вирішення. Прескрипція в роботі з клієнтом.  

Прийняття симптому. Процесуальність. 

Практичні заняття 3. 

Самостійна робота 6 год. 

 

Змістовий модуль ІІІ 
ОСНОВНІ ГАЛУЗІ ПСИХОКОРЕКЦІЇ ЯК НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОЇ 

ПСИХОТЕРАПІЇ 

Лекція 8. СІМЕЙНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ, ПСИХОКОРЕКЦІЯ  ТА 

ПСИХОТЕРАПІЯ.  

 Основні напрямки, методики та техніки сімейної психотерапії. Виникнення і 

розвиток сімейного консультування та сімейної терапії. Системний та стратегічний 

підходи в сімейному консультуванні та сімейній терапії. Вірджинія Сатір як один з 

засновників сімейної терапії. Розвиток сімейної консультації та психотерапії на заході 

та у східнославянському просторі.  

 



Основні поняття теми: Сім’я як об’єкт психологічної допомоги. Сімейна консультація. 

Системний підхід. Стратегічний підхід. 

Семінар 4. 

Самостійна робота 4 год. 

 

Лекція 9. ПСИХОКОРЕКЦІЙНА РОБОТА З ДІТЬМИ 

 Психологічне консультування батьків щодо розвитку дитини. Ігрові методи в 

психологічній допомозі дітям. Ігрова терапія. Метод холдінг-тайм. Використання 

арттерапевтичних технік в дитячій психотерапії. Використання проективної функції 

психіки в ігровій та короткочасній дитячій психотерапії. Поведінково-терапевтичні 

методи в дитячій психокорекції.  

 

Основні поняття теми: Ігрова терапія. Дитяча поведінкова терапія.  Короткотривала 

дитяча психотерапія. Холдінг-тайм. 

Практичне заняття 4. 

Самостійна робота 6 год. 

 

 

Лекція 10. ПСИХОКОРЕКЦІЯ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ.  

Поняття про фізіологічну та психологічну залежність. Типи залежностей. 

Різноманіття методів подолання залежностей. Резистентність, тип особистості та 

схильність до залежності. Поведінкова терапія залежностей. НЛП-терапія 

залежностей, гіпнотерапія залежностей, когнітивні методи, роль соціального 

середовища в подоланні залежностей. Психологічна допомога при наркотичних 

залежностях та алкоголізмі. Соціотерапія залежностей.  

Основні поняття теми: Хімічна та психологічна залежності. Схильність людини до 

залежності. Психотерапія та соціотерапія залежностей. 

Семінар 5. 

Самостійна робота 4 год. 

 

Лекція 11. ПСИХОДРАМА ТА ІНШІ ГРУПОВІ МЕТОДИ В 

НЕМЕДИКАМЕНТОЗНІЙ  ПСИХОТЕРАПІЇ 

 Розвиток групових методів психологічної допомоги. Ефекти групової взаємодії. 

Розуміння конфлікту та рольової поведінки в груповій психотерапії. Психодрама 

Дж.Морено. Групи зустрічей К.Роджерса. Ведучий як фасилітатор. Гештальтерапія та 

трансакційний аналіз. Регламентація в груповій психотерапії. Поняття про групову 

динаміку. Принципи, яких мають притримуватися учасники групової терапії. 

Основні поняття теми: Рольова поведінка. Психотерапевтична група. Психодрама. 

Групи зустрічей. Групова динаміка. 

Практичне заняття 5.    

Самостійна робота 6 год. 



4. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

Змістовий модуль І 
 

ПСИХОЛОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА  
 

Семінар 1.  

Тема: Поняття про стрес. Психопрофілактика стресогенних розладів 
1. Психопрофілактика в роботі практичного психолога.  

2. Поняття про стрес, дистрес та адаптаційний синдром.  

3. Вплив стресових чинників на психіку людини. 

4.  Типологія особистості у зв’язку з впливом стресових чинників на психіку. 

Типи реагування.  

 

Рекомендована література 

1. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Учебное 

пособие: В 2 кн. - 2-е изд., перераб. и доп. - М., 1998. - Кн. 2: Работа 

психолога со взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения. - 480 

с. 

2. Лакосина Н. Д., Ушаков Г. К. Медицинская психология - 2 изд. - М.: 

Медицина, 1984. - 272 с. 

3. Селье Г. Стресс без дистресса. – М.: Прогресс, 1979. – 123 с. 

4. Соколова Е.Д., Березин Ф.Б., Барлас Т.В. 

Эмоциональный стресс: психологические механизмы, клинические 

проявления, психотерапия. 

// MateriaMedica. 1996. –  N 1(9). – С. 5—25 

5. Сандомирский М. Защита от стресса. – М.: 2001. – 188 с. 

 
 

 

 Семінар 2.   

Тема: Прикладні аспекти психопрофілактики. Профілактика психогенних 

розладів 

1. Вплив інформаційних технологій на психіку людини.   

2. Інтернет-залежність, ігрова залежність і психопрофілактика. 

3. Профілактика психологічних травм маніпулятивного спілкування.  

Наркотична залежність у сучасному суспільстві.  

4. Фізіологічна та психологічна залежність.  

5. Профілактика психогеній, ятрогеній та дидактогеній 
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Рекомендована література 

1. Бурлаков Б. Homo Gamer: Психология компьютерных игр. — М.: 

Независимая фирма “Класс”, 2000.  

2. Лакосина Н.Д., Ушаков Г.К. Медицинская психология. 2-е изд. – М.: 

Медицина, 1984 – 272 с. 

3. Психология и лечение зависимого поведения/Под ред. С. Даулинга / 

Пер. с англ. Р.Р. Муртазина. — М.: Независимая фирма “Класс”, 2000. — 

240 с  

4. Уайнхолд Б., Уайнхолд Дж.  Освобождение от созависимости / Перевод 

с английского А.Г. Чеславской — М.: Независимая фирма “Класс”, 

2002. — 224 с.  

 

Практичне заняття 1. 

Тема: Прикладні аспекти психопрофілактики. Профілактика психогенних 

розладів 

1. Вплив інформаційних технологій на психіку людини.   

2. Інтернет-залежність, ігрова залежність і психопрофілактика. 

3. Профілактика психологічних травм маніпулятивного спілкування.  

Наркотична залежність у сучасному суспільстві.  

4. Фізіологічна та психологічна залежність.  

5. Профілактика психогеній, ятрогеній та дидактогеній 

 

Рекомендована література 

5. Бурлаков Б. Homo Gamer: Психология компьютерных игр. — М.: 

Независимая фирма “Класс”, 2000.  

6. Лакосина Н.Д., Ушаков Г.К. Медицинская психология. 2-е изд. – М.: 

Медицина, 1984 – 272 с. 

7. Психология и лечение зависимого поведения/Под ред. С. Даулинга / 

Пер. с англ. Р.Р. Муртазина. — М.: Независимая фирма “Класс”, 2000. — 

240 с  

8. Уайнхолд Б., Уайнхолд Дж.  Освобождение от созависимости / Перевод 

с английского А.Г. Чеславской — М.: Независимая фирма “Класс”, 

2002. — 224 с.  

 

Змістовий модуль ІІ 
ЗАГАЛЬНА ПСИХОКОРЕКЦІЯ 

 

 Семінар 3.   

Тема: Історико-культурні та соціальні аспекти психокорекційної 

практики. Предмет психологічної корекції. 

1. Соціально-історичні умови виникнення терміну психокорекція. 

Психологічне консультування та немедикаментозна психотерапія. 
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2. Розуміння мети в психологічній допомозі.  

     3. Західна та східна традиції у психологічній допомозі людині. Інтегративні 

підходи. 

 

Рекомендована література 

1. Бурлачук Л.Ф., Кочарян, Жидко. Психотерапия. Учебник для ВУЗов. – 

Спб., Питер, 2007. 

2. Карвасарский Б.Д.. Психотерапевтическая энциклопедия. – М.: 2000 – 876 

с. http://www.koob.ru/karvasarskij/  

3. Психотерапия и духовные практики. Подход Запада и Востока к 

лечебному процессу. / Сост. Хохлов В./ пер с англ. – Минск: Вида-Н., 

1998. – 320 с., електронна версія книги:  Пробуждение сердца. Западный и 

восточный подход к психотерапии и терапевтическим отношениям / ред. 

Дж.Уэлвуд. – Боулдер, 1983 

4. Уилбер К. Никаких границ. Восточные и западные пути личностного 

роста. – М.: АСТ, 2004 – 284 с.; http://psylib.org.ua/books/uilbk01/index.htm 

5.  Уилбер К. Спектр сознания. Глава 7 Интеграция тени. 

http://integralblog.googlepages.com/Wilber_K_Integrating_the_Shadow.htm 

6. Хейли Дж. Что такое психотерапия. — СПб.: Питер, 2002. — 224 с. 

7. Ялом И. Дар психотерапии / Пер. с англ. Ф. Прокофьева. — М.: Изд-во 

Эксмо, 2005. — 352 с 

 

Практичне заняття 2. 

Тема: Артотерапія та тілесно-орієнтовані напрямки 

1. Психотерапія мистецтвом. 

2. Тілесно-орієнтовані напрямки. 

3. Короткочастна психологічна допомога.  

4. Інтеграція та еклектичність в психологічному супроводі. 

 

Рекомендована література 

1. Бурлачук Л.Ф., Кочарян, Жидко. Психотерапия. Учебник для ВУЗов. – Спб., 

Питер, 2007. 

2. Копытин А.И. Арт-терапия. Хрестоматия. – Спб.: Питер, 2002 – 320 с. 

3. Остер Дж., Гоулд П. Рисунок в психотерапии. Методическое пособие для 

слушателей курса "Психотерапия". – М., 2001. – 184 с. 

4. Сандомирский М. Психосоматика и телесная психотерапия. – М.: Класс, 2005. – 

592 с. 

 

Семінар 4. 

Тема: Сімейне консультування, психокорекція та психотерапія 

1. Історія розвитку сімейної психологічної допомоги. 

2. Основні напрями сімейного консультування та психотерапії. 

http://www.koob.ru/karvasarskij/
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3. Сучасні тенденції розвитку психологічного супроводу сімей. 

 

Рекомендована література 

1. Витакер К., Бамберри В. Танцы с семьей: Семейная терапия: символический 

подход, основанный на личном опыте. – М.: Класс, 1997. – 172 с., с. 28-72 

2. Волкова А.Н., Трапезникова Т.М. Методические приемы диагностики 

супружеских отношений // Вопросы психологии. – 1985. – № 5. – С.110-

116. 

3. Левкович В.П., Зуськова О.Э. Методика диагностики супружеских 

отношений // Вопросы психологии. – 1987. – № 4. – С.128-134.   

4. Саймон Р. Один к одному: Беседы с создателями семейной терапии. – М.: 

Класс, 1996. – 224 с., с.7-36, 55-65, 98-143, 206-212 . 

5. Сатир В. Как строить себя и свою семью. Пер. с англ. – М., 1992. 

6. Хейли Дж., Эриксон М. Стратегии семейной терапии. – М.: Ин-т 

Общегуманитарных Исследований, 2001. – 448 с.  

7. Шефер Ч., Кэри Л. Игровая семейная психотерапия. – Спб.: Питер, 2000. – 

384 с.  

 

 

Практичне заняття 3. 

Тема: Короткотривала психотерапія та еклектичні напрямки 

1. Принципи короткотривалої психотерапії. 

2. Вплив М.Еріксона на розвиток короткотривалої психотерапії. 

3. Напрямки короткотривалої психотерапії. Системний еклектизм. 

 

Рекомендована література 

 

1. Гордон Д., Майерс-Андерсон М. Секреты психотерапии Милтона 

Эриксона. – М.: Независимая ассоциация психологов-практиков, 1997. – 

168 с.  

2.  Гриндер Д., Бендлер Р. Из лягушек в принцы. – Воронеж: Модэк, 1993 – 

208 с.  

3. Карвасарский Б.Д.. Психотерапевтическая энциклопедия. – М.: 2000 – 876 

с. http://www.koob.ru/karvasarskij/ 

 

 

 

Практичне заняття 4. 

Тема: Психокорекційна робота з дітьми 

1. Використання ігрових методик в дошкільному і молодшому шкільному 

віці. 

2. Терапевтична функція казок та історій, які розповідають дитині. 

http://www.koob.ru/karvasarskij/
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3. Метод холдінг-тайм 

 

Рекомендована література 

1. Кэдьюсон Х., Шеффер И. Практикум по игровой психотерапии. – СПб., 

2000. 

2. Лэнктон К., Лэнктон С. Волшебные сказки. – Воронеж:Модэк, 1996. – 432 с. 

3. Лэндрет Г.Л. Игровая терапия: искусство отношений – М., Международная 

педагогическая академия, 1994. 

4. Оклендер В. Окна в мир ребенка. Руководство по детской психотерапии. — 

М.: Класс, 2000. 

5. Практикум по психологическим играм с детьми и подростками / ред. 

Битянова М.Р. – Спб.: Питер, 2002 – 304 с. 

6. Прекоп И. Маленький тиран – СПб.: Речь, 2002 

7. Витакер К., Бамберри В. Танцы с семьей: Семейная терапия: символический 

подход, основанный на личном опыте. – М.: Класс, 1997. – 172 с., с. 28-72 

8. Саймон Р. Один к одному: Беседы с создателями семейной терапии. – М.: Класс, 

1996. – 224 с., с.7-36, 55-65, 98-143, 206-212 

9. Шефер Ч., Кэри Л. Игровая семейная психотерапия. – Спб.: Питер, 2000. – 

384 с.  

 

Семінар 5. 

Тема: Психокорекція залежностей 

 

1. Види залежностей та їх класифікація. 

2. Основні напрямки психотерапії та корекції залежностей.  

3. Техніки поведінкової терапії залежностей. Техніки НЛП в психокорекції 

залежностей. 

4. Соціотерапія алкоголізму та наркоманій. 12-крокова модель в психокорекції 

залежностей. 

5. Психотерапія та корекція ігрових залежностей. 

 

Рекомендована література 

1. Бурлаков Б. Homo Gamer: Психология компьютерных игр. — М.: 

Независимая фирма “Класс”, 2000.  

2. Гриндер Д., Бендлер Р. Из лягушек в принцы. – Воронеж: Модэк, 1993 – 208 

с. 

3. Котляров А.В. Освобождение от зависимостей, или Школа успешного выбора. – 

М.: изд-во Института Психотерапии, 2005 – 448 с. 

4. Психология и лечение зависимого поведения / Под ред. С. Даулинга / Пер. с 

англ. Р.Р. Муртазина. — М.: Независимая фирма “Класс”, 2000. — 240 с. 
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5. Уайнхолд Б., Уайнхолд Дж. Освобождение от созависимости / Перевод с 

английского А.Г. Чеславской — М.: Независимая фирма “Класс”, 2002. — 

224 с.   

 

Практичне заняття 5. 

Тема: Психодрама та інші групові методи немедикаментозної  психотерапії. 

1. Типи психологічних груп. Групова динаміка. 

2. Групова динаміка.  

3. Групові процеси. Згуртованість. Конфлікти. Фасилітація. 

4. Стиль ведення психологічних груп. 

5. Структурованість та спонтанність в груповій психотерапії. 

6. Досвід психодраматичної групи. 

 

Рекомендована література 

1. Бурлачук Л.Ф., Кочарян, Жидко. Психотерапия. Учебник для ВУЗов. – Спб., 

Питер, 2007. 

2. Рудестам К. Групповая психотерапия. Психокоррекционные группы: теория и 

практика. – М.: Прогресс, 1990. – 368 с. 

3. Фопель К. Создание команды. – М., 2003.   

4. Фопель К. Психологические группы. – М., 2001  

5. Ялом И. Теория и практика групповой психотерапии. - СПб.: Питер, 1999 

 

 

 

5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

Змістовий модуль І. 

ПСИХОЛОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА 
 

Тема 1. Загальне поняття про психологічну профілактику. Місце 

психопрофілактики в сучасному суспільстві  – 6 год. 
Засвоїти поняття про предмет психологічної профілактики, в’язок 

психологічної профілактики з психологічною гігієною. Орієнтуватись в історії 

розвитку ідей психопрофілактики. Орієнтуватись в темі: психопрофілактика і 

психіатрія.  Засвоїти поняття про первинну, вторинну та третинну профілактику. 

Взаємозв’язок понять психопрофілактики, психокорекції та немедикаментозної 

психотерапії. Орієнтуватись в темах: психопрофілактика як багатогалузева 

дисціпліна, психопрофілактика у педагогіці і соціальній роботі,  комплексний 

характер психопрофілактичних заходів.  

 

Тема 2. Поняття про стрес. Психопрофілактика стесогенних розладів – 8 

год. 
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Засвоїти поняття про стрес та стресогенність в історичному та сучасному 

аспектах.   Орієнтуватись та розуміти аспекти позитивного та негативного стресу. 

Мати поняття про стрес, дистрес та адаптаційний синдром, вплив стресових 

чинників на психіку людини. Знати симптоми дистресу, типи реагування 

особистості на стресові чинники. Засвоїти основні ознаки гострого та хронічного 

посттравматичного стресового розладу. 

 

Тема 3. Прикладні аспекти психопрофілактики. Профілактика 

психогенних розладів. - 6 год. 
Розуміти важливість ефективної психологічної профілактики у сучасному 

суспільстві. Усвідомлювати суттєвість впливу інформаційних технологій на психіку 

людини. Мати поняття про  інтернет-залежність, ігрову залежність і їх 

психопрофілактику. Орієнтуватись в темах: профілактика психологічних травм 

маніпулятивного спілкування,  наркотична залежність у сучасному суспільстві. 

Мати поняття про фізіологічну та психологічну залежність. Усвідомити важливість 

встановлення зв’язків зі спеціалістами медичних, педагогічних, соціальних установ 

у психопрофілактичній роботі соціального педагога, важливість лекційно-

просвітницької діяльності. Засвоїти поняття про психогенії та такі їх підтипи, як 

ятрогенії та дидактогенії. Орієнтуватись в процесуальних характеристиках розвитку 

психогеній та їх варіантах. 

 

 

Змістовий модуль ІІ.  

ЗАГАЛЬНА ПСИХОКОРЕКЦІЯ 

Тема 4. Історико-культурні та соціальні аспекти психокорекційної 

практики. предмет психологічної корекції – 4 год. 

 Орієнтуватись в історико-культурному походженні терміну психологічної корекції 

та його співвідношенні з поняттями психологічне консультування та психотерапії. 

Мати уявлення про основні підходи до визначення предмета, об’єкта та мети 

психологічної допомоги як психотерапії (психокорекції). 

 

Тема 5. Глибинно-терапевтичні, гуманістичні напрямки та 

екзистенційна психотерапія – 4 год. 

 Засвоїти історію виникнення психоаналізу як першого сучасного глибинно-

терапевтичного напряму. Орієнтуватись в основних теоретичних засадах та 

ознаках глибинно-терапевтичних  напрямків. Знати основні принципи та 

поняття психоаналізу як психотерапевтичного методу. Орієнтуватись в 

напрямах, які розвивалися на основі психоаналітичного підходу. 

Юнгіанському аналізі (аналітичній психології К.Юнга), адлеріанському 

аналізі, трансакційному аналізі. Засвоїти основні ідеї та підходи 

постфрейдизму (К.Хорні, М.Кляйн, Е. Фром, Е.Еріксон та ін.). Засвоїти 

основні відзнаки та підходи до сутності людини в гуманістичній психології та 
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психотерапії. Знати основні поняття людино-центрованого (клієнто-

центрованого) підходу в психотерапії (К.Роджерс та його тріада). Орієнтуватись 

в філософських витоках екзистенціального напряму в психотерапії. Мати 

поняття та орієнтуватись в теорії самоактуалізації А.Маслоу. Засвоїти принципи 

та підходи сучасної екзистенціальної терапії (І. Ялом та ін.) 

 

Тема 6. Артотерапія та тілесно-орієнтовані  напрями  – 4 год. 

 Засвоїти основні принципи та підходи в психологічній допомозі людини методом 

артотерапії, орієнтуватись в піднапрямках та окремих техніках артотерапевтичної 

допомоги. Засвоїти основні принципи та підходи в різних методах тілесно-

орієнтованої терапії (В.Райх, О.Лоуен, Ф.Александер, І.Рольф, М.Фельденкрайз).  

 

Тема 7. Короткотривала психотерапія та еклектичні напрямки – 6 год. 

Орієнтуватись в сучасних моделях стратегічної короткочасної психологічної 

допомоги (М.Еріксон, П.Вацлавік,  Р.Бендлер, Дж.Гріндер та ін.). Засвоїти основні 

принципи психотерапії, орієнтованої на вирішення. Усвідомити відмінності 

системно-стратегічного підходу від традиційних напрямів психотерапевтичної 

допомоги. Орієнтуватись в основних прийомах та техніках короткотривалої 

психотерапії.  

 

Змістовий модуль ІІІ 
ОСНОВНІ ГАЛУЗІ ПСИХОКОРЕКЦІЇ ТА НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОЇ 

ПСИХОТЕРАПІЇ 

Тема 8. Сімейне консультування, психокорекція та  психотерапія – 4 год. 

  Засвоїти поняття і принципи сімейного консультування та сімейної терапії. Знати 

основні віхи становлення і розвитку сімейної психотерапії, видатних представників 

окремих напрямків сімейної терапії. Мати уявлення про основні принципи, методи, 

методики і техніки психологічної допомоги сім’ї та парам. 

Тема 9. Психокорекційна робота з дітьми – 4 год. 

  Уяснити основні принципи психологічної допомоги дитині в дитячому віці, 

орієнтуючись на ведучий тип діяльності. Мати поняття про ігротерапевтичні методи, 

методи артотерапії, символдрами, лялькотерапії, казкотерапії та принципи їхнього 

застосування в психолого-педагогічному супроводі дитини.  

 

Тема 10. Психокорекція залежностей – 4 год. 

Засвоїти поняття про психологічну залежність та типи залежностей, про 

різноманіття методів подолання залежностей. Засвоїти поняття 

резистентності, типу особистості, схильного до залежності. Орієнтуватись в 

поведінковій терапії залежностей, НЛП-терапії залежностей, гіпнотерапії 

залежностей, когнітивних методах, ролі соціального середовища в подоланні 
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залежностей. Засвоїти поняття соціотерапії залежностей, усвідомити роль 

соціального оточення в подоланні наркотичних та інших залежностей.  

 

Тема 11. Психодрама та інші групові методи в немедикаментозній 

психотерапії – 4 год. 

Знати основні віхи та напрямки в історії становлення та розвитку групової 

психотерапії (психокорекції). Орієнтуватись в основних напрямах групової 

психотерапії: психодрамі, групах зустрічей, гештальтерапії, трансакційному аналізі. 

Орієнтуватись в стилях ведення психотерапевтичних груп. Розуміти поняття 

психодінамики в груповій психотерапії. Орієнтуватись в сучасній картині 

представленості групових методів в Україні та інших країнах світу. 

 

6. ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА  

(навчальний проект)  

Індивідуальна навчально-дослідна робота є видом позааудиторної 

індивідуальної діяльності студента, результати якої використовуються у процесі 

вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни.  

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Психокорекційна та 

психопрофілактична робота» – це вид науково-дослідної роботи, яка містить результати 

дослідницького пошуку, відображає певний рівень його навчальної компетентності. 

Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, систематизація, 

узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із навчального курсу, 

удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності.  

Зміст ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах навчальної 

програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час 

лекційних, семінарських, практичних занять і охоплює декілька тем або весь зміст 

навчального курсу.  

 

 

Види ІНДЗ, вимоги до них та оцінювання:  

 анотація прочитаної додаткової літератури з курсу;  

 повідомлення з теми, рекомендованої викладачем; 

 повідомлення з теми (без рекомендації викладача): сучасні тенденції у 

розвитку психодіагностики чи психотерапії, самостійні дослідження ;  

 Теоретико-методологічне дослідження у вигляді реферату. 

Орієнтовна структура ІНДЗ – теоретико-методологічного дослідження у 

вигляді реферату: вступ, основна частина, висновки, додатки (якщо вони є), список 

використаних джерел.  
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Таблиця 7.1  

Критерії оцінювання ІНДЗ 

(науково-теоретичне дослідження у вигляді реферату) 
 

№  

п/п 

Критерії оцінювання роботи Максимальна 

кількість балів 

за кожним 

критерієм 

1. Обґрунтування актуальності, формулювання мети, завдань та 

визначення методів дослідження  

10 балів 

3. Критичний аналіз суті та змісту першоджерел. Виклад фактів, 

ідей, результатів досліджень в логічній послідовності. Аналіз 

сучасного стану дослідження проблеми, розгляд тенденцій 

подальшого розвитку даного питання. 

10 балів 

5. Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, пропозиції 

щодо розв’язання проблеми, визначення перспектив дослідження 

10 балів 

Разом 30 балів 

 

 

Таблиця 7.2 

Шкала оцінювання ІНДЗ 

(науково-педагогічного дослідження у вигляді реферату) 
 

Рівень виконання Кількість балів, що 

відповідає рівню 

Оцінка за традиційною 

системою 

Високий 30 Відмінно 

Достатній 20 Добре  

Середній 15 Задовільно 

Низький 0 Незадовільно 

 

Бакалаврант може набрати максимальну кількість балів за ІНДЗ – 30 балів.  

 

9.  

10. 7. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО  

11. КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

12.  

13. Навчальні досягнення магістрантів із дисципліни «Психокорекційна та 

психопрофілактична робота» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в 

основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного 

контролю, накопичувальної системи оцінюванння рівня знань, умінь та навичок.  

14. У процесі оцінювання навчальних досягнень бакалаврантів застосовуються такі 

методи: 

15.  
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 Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, 

співбесіда, екзамен. 

  Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; реферат. 

  Комп’ютерного контролю: тестові програми. 

 Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз. 
 

16. Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у 

національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано у табл. 8.1.  

17.  

Таблиця 8.1 
18.  
19.  

20.  

21.  
22.  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
23.  

24.  

Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські 

оцінки ECTS 

Підсумкова кількість 

балів (max – 100) 

Оцінка за 4-бальною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

 

1 – 34 

 

 

35 – 59 

«незадовільно» 

(з обов’язковим повторним 

курсом)  

«незадовільно» 

(з можливістю повторного 

складання) 

F 

 

 

FX 

60 – 74 «задовільно» ED 

75 – 89 «добре» CB 

90 – 100 «відмінно» A 
 

Загальні критерії оцінювання успішності студентів, які отримали за 4-бальною 

шкалою оцінки «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно», подано у табл. 

8.2.  

Таблиця 8.2 

Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень бакалаврантів 
Оцінка Критерії оцінювання 

 

«відмінно» ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, 

вміння вільно виконувати практичні завдання, передбачені 

навчальною програмою; за знання основної та додаткової літератури; 

за вияв креативності у розумінні і творчому використанні набутих 

знань та умінь. 

«добре» ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із 

дисципліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння 

основної та додаткової літератури, здатність до самостійного 

поповнення та оновлення знань. Але у відповіді студента наявні 

незначні помилки. 

«задовільно» ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, 

достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової 

діяльності, поверхову обізнаність з основною і додатковою 



 

22 

 

літературою, передбаченою навчальною програмою; можливі суттєві 

помилки у виконанні практичних завдань, але студент спроможний 

усунути їх із допомогою викладача. 

«незадовільно» виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення 

основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що 

зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. 

Таким чином, оцінка «незадовільно» ставиться студентові, який 

неспроможний до навчання чи виконання фахової діяльності після 

закінчення ВНЗ без повторного навчання за програмою відповідної 

дисципліни. 

Кожний модуль включає бали за поточну роботу бакалавранта на 

семінарських, практичних заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальну 

роботу, модульну контрольну роботу. 

Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в режимі комп’ютерної 

діагностики або з використанням роздрукованих завдань. 

Реферативні дослідження обговорюються та захищаються на семінарських 

заняттях (див. п. «Захист творчих проектів»).  

Модульний контроль знань бакалаврантів здійснюється після завершення 

вивчення навчального матеріалу модуля. 

 
 

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, під 

час виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи залежить 

від дотримання таких вимог: 

 своєчасність виконання навчальних завдань; 

 повний обсяг їх виконання; 

 якість виконання навчальних завдань; 

 самостійність виконання; 

 творчий підхід у виконанні завдань; 

 ініціативність у навчальній діяльності. 

 

8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 
1) За джерелом інформації:  

• Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із 

застосуванням комп'ютерних інформаційних технологій (PowerPoint – 

Презентація), семінари, пояснення, розповідь, бесіда.  

• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  

• Практичні: опрацювання методик, лабораторна робота  

2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, 

дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 
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3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, 

дослідницькі. 

4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 

викладача; самостійна робота студентів. 

ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-

пізнавальної діяльності: 

1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; створення 

ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості. 

 

9. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 

 опорні конспекти лекцій; 

 навчальні посібники; 

 робоча навчальна програма; 

 тестові контрольні завдання для тематичного (модульного) оцінювання 

навчальних досягнень студентів; 
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