




1. Опис навчальної дисципліни 

 

 

Найменування показників 
Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни обов’язкова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 5 кредитів / 150 годин 

Курс 5 5 

Семестр 9 9 

Кількість змістових модулів з розподілом: 5  

Обсяг кредитів 5 5 

Обсяг годин, в тому числі:   

Аудиторні 40 20 

Модульний контроль 10  

Семестровий контроль   

Самостійна робота 100 130 

Форма семестрового контролю Залік Залік 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета навчальної дисципліни –розвиток професійної компетентності 
студентів шляхом оволодіння сучасними методами роботи з групою у формі 

безпосередньої участі в цій діяльності у якості учасника та ведучого групової 

роботи з метою дослідження психологічної проблематики, корекції 
психологічних станів, особистісного та професійного зростання. 

 

Завдання навчальної дисципліни: 

1. Ознайомити студентів з сучасними напрямками психокорекційної роботи 

у групі. 

2. Розвинути навички діагностики процесів групової динаміки. 

3. Навчити студентів доречно застосовувати тренінгові методи та 

розробляти психокорекційні програми. 

4. Надати студентам досвід участі у психокорекційній роботі групи у якості 

учасника та ведучого. 

5. Розвинути особистісні якості та компетентності, необхідні для 
психокорекційної роботи психолога з групою. 

 
 

3. Результати навчання за дисципліною 

- здатність розуміти сутність та закономірності групової взаємодії та 

реалізовувати ці знання в груповій психокорекційній роботі; 



- уміння обирати доречну стратегію психопрактичної діяльності на 

підставі аналізу власних базових компетенцій, потреб та динаміки 

групи. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Тематичний план для денної форми навчання 
 

 
 

 
Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1. Теоретичні основи 

психокорекційної групової роботи 

Тема 1. Поняття, предмет, цілі та 

принципи групової 

психокорекційної роботи 

21 2 - 2 - - 15 

Модульний контроль 2  

Змістовий модуль 2. Поняття психокорекційної групи 

Тема 1. Види психокорекційних 

груп. 

25 2 - 6 - - 15 

Модульний контроль 2       

Змістовий модуль 3. Групова динаміка 

Тема 1. Принципи групи. Групові 
ролі. Етапи розвитку групи. 

27 2 - 8 - - 15 

Модульний контроль 2  

Змістовий модуль 4. Психокорекційна програма 

Тема 1. Особливості складання 

психокорекційних програм 

32 2 - 8 - - 20 

Модульний контроль 2  

Змістовий модуль 5. Керівництво психокорекційною групою 

Тема 1. Особливості керування 

психокорекційною групою 

45 - - 8 - - 35 

Модульний контроль 2  

Усього 150 8  32   100 
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5. Програма навчальної дисципліни 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. 

Теоретичні основи психокорекційної групової роботи 
 

Лекція 1. Поняття, предмет, цілі та принципи групової 

психокорекційної роботи (2 год.) 

 

Специфіка групової психокорекції. Цілі і завдання групової 

психокорекції. Механізми корекційного впливу в групі. Фактори, що 

впливають на ефективність групової психокорекційної роботи. 

Основні поняття теми: групова психокорекція, групова психотерапія. 

 

Практичне заняття 1. Специфіка групової психокорекції (2 год.) 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. 

Поняття психокорекційної групи 

Лекція 2. Види психокорекційних груп (2 год.) 

Поняття психокорекційної групи. Класифікація психокорекційних груп. 

Тренінгові групи. Психотерапевтичні групи: психоаналітична, гештальт- 

група, тілесно-орієнтована група тощо. 

Основні поняття теми: психокорекційна група, види 

психокорекційних груп. 
 

Практичне заняття 2,3,4. Перша фаза розвитку групи (6 год.) 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ. 

Групова динаміка 

 

Лекція 3. Принципи групи. Групові ролі. Етапи розвитку групи (2 

год.) 

 

Особливості комплектування групи. Завдання і норми групи. Структура 

групи. Фази розвитку групи. 

Основні поняття теми: психокорекційні норми, принципи роботи в 

групі, групові ролі, згуртованість групи, групова напруга, захисні механізми в 
групі. 

 

Практичне заняття 5,6,7,8. Друга фаза розвитку групи (8 год.) 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV. 

Психокорекційна програма 

 

Лекція 4. Особливості складання психокорекційних програм (2 год.) 

 

Основні принципи складання психокорекційних програм. Фактори, що 
обумовлюють ефективність психокорекційної програми. 

Основні поняття теми: психокорекційна програма, модель корекції. 

 

Практичне заняття 9,10,11,12. Третя фаза розвитку групи (8 год.) 

 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ V. 

Керівництво психокорекційною групою 

 

Практичне заняття 13,14,15,16. Четверта фаза розвитку групи 

(8 год.) 

 
 

6. Контроль навчальних досягнень 

 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

 

 

 

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 4 4 

Відвідування семінарських занять 1 - - 

Відвідування практичних занять 1 16 16 

Робота на семінарському занятті 10 - - 

Робота на практичному занятті 10 16 160 

Лабораторна робота (в тому числі допуск, 
виконання, захист) 

10 - - 

Виконання завдань для самостійної роботи 5 4 20 

Виконання модульної роботи 25 4 100 

Виконання ІНДЗ 30 - - 

Разом 44 300 

Максимальна кількість балів: 300 

Розрахунок коефіцієнта: 300:100=3.0 Коефіцієнт=3.00 
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6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

Самостійна робота №1. Розробити психокорекційну програму (тема на 

вибір студента). 

Самостійна робота №2. Надати рефлексивний опис одного із занять (з 

позиції учасника групи: особистісний і професійний погляд). 
Самостійна робота №3. Надати рефлексивний опис одного із занять (з 

позиції групового психолога: особистісний і професійний погляд). 

Самостійна робота №4. Проаналізувати динаміку групи (у формі звіту). 

Самостійна робота №5. Проаналізувати психокореційну роботу тренера 

групи (сильні та слабкі сторони) із фільму "Управління гнівом". Виділіть 
технікі, які використовував тренер в роботі із паціентами. Зробіть 

моніторінг актуальності тематики даного виду групових занять, на скількі 

він затребуван в сучасному світі. 

Самостійна робота №6. Підготуйте есе на тему зміни ставлення героя 

фільму Чарлі до свого брата Раймонда (за фільмом «Людина дощу», реж. 
Баррі Левінстон, 1988). Відзначте показники оцінювання ставлення, 

переломні моменти в стосунках братів та спрогнозуйте можливі варіанти 

розвитку взаємин. 
 

Критерії оцінювання роботи: 

Кожне завдання самостійної роботи оцінюється максимально в 5 балів. 

Максимальний бал студент отримує, якщо представлена ґрунтовна відповідь, 

яка демонструє усвідомлення матеріалу та його аналіз. 

 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Форма проведення модульного контролю – письмова. 

Модульні контрольні роботи мають тестові та відкриті запитання. 

Максимальна кількість балів за одну модульну контрольну роботу – 25. 

 
6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Вивчення дисципліни «Психокорекційна групова робота: психокорекційна 
групова робота» завершується заліком за результатами поточного контролю. 

Поточний контроль здійснюється за Європейською кредитно трансферно- 

накопичувальною системою, в основу якої покладено принцип поопераційної 

звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи 
оцінювання рівня знань, умінь та навичок; розширення кількості підсумкових балів 

до 100. Контроль успішності студентів здійснюється відповідно до навчально- 

методичної карти, де зазначено види контролю. 



6.5 Шкала відповідності оцінок 
 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 100-90 

Дуже добре 82-89 

Добре 75-81 

Задовільно 69-74 

Достатньо 60-68 

Незадовільно 0-59 
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7. Навчально-методична картка дисципліни «Психокорекційна групова робота: психокорекційна групова робота» 

 

Назва 

змістових 

модулів 

Теоретичні основи 

психокорекційної 

групової роботи 

Поняття 

психокорекційної 

групи 

Групова динаміка Психокорекційна 

програма 

Керівництво 

психокорекційною 

групою 

Лекції 1 2 3 4 5 

 

 

Теми лекцій 

Поняття, предмет,  
Принципи групи. 

Групові ролі. 

Етапи розвитку 

групи (1 бал) 

Особливості 

складання 

психокорекційних 

програм (1 бал) 

 

 
- 

цілі та принципи Види 

групової 
психокорекційної 

психокорекційних 
груп (1 бал) 

роботи (1 бал)  

Практичні 1 2,3,4 5,6,7,8 9,10,11,12 13,14,15,16 

 

 
Теми практичних 

 
Проведення практичних занять студентами на основі розроблених ними психокорекційних програм 

(під супервізією викладача) 

(176 балів) 

Поточний контроль МКР-1 (25 балів) МКР-3 (25 балів) МКР-3 (25 балів) МКР-4 (25 балів) МКР-5 (25 балів) 

Самостійна робота 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 
 

Усього балів Максимальна кількість балів: 300 балів. Розрахунок – 300:100=3; коефіцієнт=3. 
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8. Рекомендовані джерела 

Основна література: 

1. Берн  Э.  Групповая психотерапия / Берн, Эрик. - М.: 
Академический проект, 2017. - 466 c. 

2. Кочюнас Р. Психотерапевтические группы: теория и практика. 

Електронний ресурс. Доступ: http://www.koob.ru/kochunas/ 

3. Яценко Т. С. Теорія і практика групової психокорекції / Т.С. Яценко – К., 
2014. 

4. Осипова А.А. Общая психокоррекция. Учебное пособие. 

Електронний ресурс. Доступ http://pedlib.ru/Books/2/0171/2_0171- 
289.shtml 

 

Додаткова: 

 

1. Истратова О.Н. Групповая психокоррекция. Тренинги и роли. 

Игры для личностного и профессионального развития: моногр. / 
Истратова Оксана Николаевна. - М.: Феникс, 2015. - 282 c. 

2. Козлов, В. В. Групповая работа. Стратегия и методы исследования 

/ В.В. Козлов. - М.: Психотерапия, 2014. - 224 c. 
3. Эксакусто, Т. В. Практикум по групповой психокоррекции. 

Тренинги, упражнения, ролевые игры / Т.В. Эксакусто. - М.: 

Феникс, 2014. - 352 c. 

4. Управління гнівом [Електронний ресурс] // США. – 2003. – Режим 

доступу до ресурсу: https://uakino.club/film/genre_comedy/793- 

kontrol-nad-gnvom-upravlnnya-gnvom.html. 

5. Людина дощу [Електронний ресурс] // США. – 1988. – Режим 
доступу до ресурсу: https://gidonline.io/film/chelovek-dozhdya/ 

http://www.koob.ru/kochunas/
http://pedlib.ru/Books/2/0171/2_0171-289.shtml
http://pedlib.ru/Books/2/0171/2_0171-289.shtml
http://pedlib.ru/Books/2/0171/2_0171-289.shtml
https://uakino.club/film/genre_comedy/793-kontrol-nad-gnvom-upravlnnya-gnvom.html
https://uakino.club/film/genre_comedy/793-kontrol-nad-gnvom-upravlnnya-gnvom.html
https://uakino.club/film/genre_comedy/793-kontrol-nad-gnvom-upravlnnya-gnvom.html
https://gidonline.io/film/chelovek-dozhdya/
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