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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА.

Курс навчальної дисципліни “Сучасні методи психологічної ко-
рекції” поєднує академічну, теоретичну психологію із психологією 
дієвою, практичною, яка вкрай потрібна різноманітним групам насе-
лення: студентам, робітникам та службовцям, рядовим бізнесменам 
та керівникам фірм і підприємств, а також вчителям, учням, батькам, 
лікарям і пацієнтам. У різноманітних сферах соціальної практики та 
у процесі підготовки психологів неможливо обійтися без психоко-
рекційної роботи. Адже для того щоб практичний психолог міг оп-
тимально реалізувати свій професійний потенціал, йому необхідно 
поповнювати свої особистісні ресурси, поглиблювати та розширю-
вати свої уявлення про сутність психокорекційної роботи. З цього 
випливають мета та основні завдання курсу навчальної дисципліни 
“Сучасні методи психологічної корекції”.

Метою вивчення дисципліни “Сучасні методи психологічної ко-
рекції” є забезпечення професійної компетентності практичних пси-
хологів у сфері психокорекційної діяльності.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: предмет 
та об’єкт психологічної корекції; методологічні підходи до вивчення 
основ психокорекції; основні методи, що застосовуються у процесі 
психологічної корекції; сфери застосування психологічної корекції; її 
напрямки та види, а також конкретні психокорекційні техніки. Також 
студент повинен уміти застосовувати методи психологічної корекції 
у різних сферах людської життєдіяльності. 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
дисципліни 

“СУЧАСНІ МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ”

№ 
пор. 

  Назва змістового модуля і теми

1 2
Змістовий модуль І. Індивідуальна психологічна корекція

1
Предмет, об’єкт і завдання індивідуальної психологічної 
корекції

2 Психоаналітичний підхід до індивідуальної психокорекції
3 Психокорекційна практика у рамках неофрейдизму
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1 2
4 Поведінковий напрямок у психологічній корекції
5 Гуманістичний підхід до процесу психологічної корекції
6 Новітні дослідження у сфері психокорекції

Змістовий модуль ІІ. Психологія корекційних груп
7 Історія психології груп
8 Сутність і типи психокорекційних груп
9 Учасники, цілі та ролі у корекційних групах

10 Т-групи
11 Групи зустрічей
12 Гештальтгрупи: сутність, теорія та практика
13 Cутність, історія та розвиток психодрами
14 Групи тілесної терапії
15 Групи танцювальної терапії
16 Групи терапії мистецтвом
17 Групи тренінгу вмінь
18 Групи трансактного аналізу

Разом годин: 108

ЗМІСТ
 дисципліни 

“СУЧАСНІ МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ”

Змістовий модуль І. Індивідуальна психологічна корекція

Тема 1. Предмет, об’єкт і завдання індивідуальної 
психологічної корекції

Визначення поняття “психологічна корекція”. Проблеми, які вирі-
шуються за допомогою психологічної корекції. Розвиток психологіч-
ної корекції у сучасному суспільстві.

Література [4; 6; 20; 26]
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Тема 2. Психоаналітичний підхід до індивідуальної 
психокорекції

Методи та засоби індивідуальної психологічної корекції у практи-
ці психоаналізу З. Фрейда. Аналітична психологія К. Юнга. Індиві-
дуальна психологія А. Адлера: корекція цілей і мотивів з перспекти-
вою зміни стилю життя.

Література [4; 9; 12; 19; 27; 31; 32; 42]

Тема 3. Психокорекційна практика у рамках неофрейдизму
Гуманістичний психоаналіз Е. Фромма та його вплив на розвиток 

теорії психокорекції. 
Допомога у вирішенні базальних конфліктів для вивільнення 

внутрішніх конструктивних сил зростання та розвитку (за К. Хорні).
Психологічна корекція життєвих сценаріїв за Е. Берном.

Література [1–3; 6; 19; 20; 24]

Тема 4. Поведінковий напрямок у психологічній корекції
Допомога в оволодінні новою поведінкою у рамках біхевіорист-

ської концепції. Завдання поведінкової психокорекції: формування 
нових соціальних вмінь, оволодіння процесами саморегуляції, подо-
лання шкідливих звичок, фобій, знаття стресу, подолання емоційних 
травм.

Конкретні методики психокорекції в біхевіоризмі та необіхевіо-
ризмі.

Література [9; 4; 19; 20; 41; 44; 45]

Тема 5. Гуманістичний підхід до процесу психологічної 
корекції

Основні моменти екзистенційної парадигми у психокорекції: 
розвиток самосвідомості; переживання власного “Я”; відкриття зна-
чимості та цінності власного світу; культивування свободи та від-
повідальності. Особливості роботи з тривогою в екзистенційній па-
радигмі.

Застосування концепції К. Роджерса у практиці психокорекції. 
Р. Мей про основні принципи психологічного консультування та пси-
хологічної корекції.

Основні принципи гештальттерапії Ф. Перлза. Психосинтез Р. Ас-
саджіолі. Трансперсональна психокорекція С. Грофа.

Література [19; 20; 25; 30; 33; 38; 40]
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Тема 6. Новітні дослідження у сфері психокорекції
Техніки сприяння особистісному зростанню (Ф. Фанч). Метод 

Ф. Шапіро: процес десенсибілізації та переробки психологічних 
травм за допомогою очей (ДПДО). Пісочна терапія Д. Кліф. Інші 
новітні дослідження у сфері індивідуальної психологічної корекції.

Література [12; 20; 29]

Змістовий модуль ІІ. Психологія корекційних груп

Тема 7. Історія психології груп
Роль груп в історії суспільства. Перший досвід проведення ліку-

вальних групових сеансів. Ф. Месмер та його теорія тваринного маг-
нетизму. Я. Морено — засновник психодрами. Внесок К. Роджерса у 
теорію корекційних груп. Вплив досліджень К. Левіна на розвиток 
психокорекційних груп.

Переваги групової форми психологічної корекції. 
Література [12; 20; 26]

Тема 8. Сутність і типи психокорекційних груп
Визначення поняття “група психологічної корекції”. Процеси, ха-

рактерні для психокорекційних груп. Типи груп: раціональні та афек-
тивні; центровані на керівникові або на учасникові; групи організа-
ційного розвитку та вирішення проблем; групи підготовки керівників 
та навчання спілкуванню; групи особистісного зростання; терапев-
тичні групи.

Література [12; 20; 26]

Тема 9. Учасники, цілі та ролі у корекційних групах
Вимоги до комплектування груп. Принципи створення психоко-

рекційних груп. Залежність групових цілей від типів груп. Типоло-
гічна структура ролей. Ролі, що зумовлюють вирішення завдання та 
надання підтримки. Групові норми рольової поведінки.

Література [12; 20; 26]

Тема 10. Т-групи
Дослідження К. Левіна у сфері групової динаміки. Перші Т-групи. 

Створення національної лабораторії тренінгу (НЛТ) у США. Види 
Т-груп.
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Основні поняття та процедури Т-груп. Цілі Т-груп. Навчальний 
цикл того, як вчитись: уявлення самого себе, зворотний зв’язок та 
експериментування. Принцип “тут і зараз”. Особливості поведін-
ки керівника Т-групи. Комунікативні вміння, що розвиваються у 
Т-групі: описання поведінки, зворотний зв’язок, активне слухання 
та конфронтація. Структурований підхід до Т-груп. Застосування 
Т-груп у конкретних організаціях.

Література [20; 23; 26]

Тема 11. Групи зустрічей
Визначення поняття “зустріч”. Внесок К. Роджерса у розвиток те-

орії та практики груп зустрічей, його концепція “основної зустрічі”. 
Основні етапи розвитку теорії груп зустрічей. Принципи та методи 
роботи у групах зустрічей.

Ознаки визначення поняття групи зустрічей (за Шутцем): само-
розкриття, усвідомлення самого себе, відповідальність, увага до по-
чуттів “тут і тепер”. Основні процедури груп зустрічей: встановлення 
контакту; побудова довірливих стосунків; вивчення конфліктів; вив-
чення спротиву; співчуття та підтримка. Види груп зустрічей.

Література [7; 9; 12; 20; 26]

Тема 12. Гештальтгрупи: сутність, теорія та практика
Формування гештальтпідходу до групової роботи Ф. Перлзом. 

Поняття про спротив. Груповий процес та групова динаміка. Засоби 
та методи роботи у гештальтгрупах. Особливості функціонування 
гештальтгруп. Гештальтметодики: розширення свідомості, інтеграція 
протилежностей, посилення уваги до почуттів, робота з мріями, взят-
тя відповідальності за себе, подолання спротиву.

Література [5; 9; 20–22]

Тема 13. Cутність, історія та розвиток психодрами
Метод психодрами. Психодрама Я. Морено як основа груп 

взаємодопомоги. Історія створення психодраматичного підходу у 
груповій психотерапії. Методичні питання психодрами: сценограми 
індивідуальної роботи; сценограми міжособистісної взаємодії; 
сценограми простору та руху; принцип лідерства у виконанні ролі. 
Режисура підготовки та постановки психодрами. Поняття та методи 
психодрами. Рольова гра. Спонтанність та принцип “тут і зараз”. 
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Основні поняття: “творчість”, “теле”, “інсайт”, “катарсис”. Ролі у 
психодрамі. Фази розвитку психодрами: розминка, психодраматична 
дія, подальше обговорення. Методики, що використовуються у 
психодраматичній дії: монолог, двійник або друге “Я”, обмін ролями, 
відображення. 

Література [12–14; 20]

Тема 14. Групи тілесної терапії
Історія створення груп тілесної терапії. Сутність і мета тілесної 

терапії. Терапія В. Райха. Біоенергетичний підхід А. Лоуена. Основні 
поняття, методи та підходи груп тілесної терапії. Основні поняття те-
орії груп тілесної терапії: “енергія”, “мускульна броня”, сім кіл “мус-
кульної броні” за В. Райхом, “грунт під ногами”. Типи характеру за 
А. Лоуеном. Процедури тілесної терапії: дихання, оцінка тіла та на-
пружені пози, фізичні вправи, фізичний контакт.

Різні підходи тілесної терапії: метод Фельденкрайса, метод Алек-
сандера, структурна інтеграція (рольфінг), первинна терапія. Крити-
ка методів тілесної терапії.

Література [12; 26; 34]

Тема 15. Групи танцювальної терапії
Танок як прояв людських емоцій, думок та установок. Фактори 

розвитку танцювальної терапії. Основні поняття танцювальної тера-
пії: спонтанний рух, мускульна послідовність. Цілі та методи танцю-
вальної терапії.

Взаємозв’язок між рухом і розумом. Загальні цілі груп танцюваль-
ної терапії та роль терапевта. Види рухів, що застосовуються у тан-
цювальній терапії. Психодинамічні підходи до танцювально-рухової 
терапії.

Література [12; 20; 26; 35]

Тема 16. Групи терапії мистецтвом
Історія розвитку терапії мистецтвом. Початковий етап розвитку 

терапії мистецтвом. Терапія мистецтвом як самостійна форма тера-
пії.

Види терапії мистецтвом: малюнкова терапія, музикотерапія, 
бібліотерапія, казкотерапія, лялькотерапія. Цілі, методи та основ-
ні поняття груп терапії мистецтвом. Основні функції груп терапії 
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мистецтвом. Процедури терапії мистецтвом. Психоаналітична тера-
пія мистецтвом. Гуманістична терапія мистецтвом.

Критичний аналіз терапії мистецтвом.
Література [10–12; 16–18; 20; 23; 39]

Тема 17. Групи тренінгу вмінь
Сутність та історія груп тренінгу вмінь. Біхевіористська (поведін-

кова) терапія як основа теорії груп тренінгу вмінь. Цілі груп тренінгу 
вмінь. Сучасні підходи до груп життєвих вмінь. Методи, поняття та 
процедури груп тренінгу вмінь.

Навчальна форма та цілі груп тренінгу вмінь. Групи подолання 
страху та групи тренінгу впевненості у собі. Репетиція поведінки. Ре-
лаксаційний тренінг. Когнітивне переструктурування: раціонально-
емотивна терапія (РЕТ) А. Елліса. 

Додаткові методики: “зіпсована платівка”, методика “наведення 
туману”.

Література [6–8; 11; 20; 23; 28]

Тема 18. Групи трансактного аналізу
Загальні принципи та основні поняття груп трансактного аналізу. 

Загальна характеристика груп трансактного аналізу. Основні поняття 
теорії груп трансактного аналізу (“Батько”, “Дорослий”, “Дитя”); сце-
нарний аналіз; аналіз ігор; структурування часу. Форми спілкуван-
ня за Е. Берном: заглиблення у себе, ритуал, діяльність, розвага, гра, 
близькість.

Основні техніки та типи корекційного впливу у групах трансакт-
ного аналізу.

Типи корекційного впливу: опитування, специфікація, конфрон-
тація, пояснення, ілюстрація, підтвердження, інтерпретація, крис-
талізація. 

Література [2; 3; 19; 20]

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

1.  Основні проблеми та напрямки психологічної корекції у сучас-
ному суспільстві.

2.  Проблеми визначення ефективності психокорекційних заходів.
3.  Психодинамічний напрямок у психокорекційній роботі.
4.  Критичний аналіз психокорекції у руслі концепції З. Фрейда.
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5.  Особливості індивідуальної психокорекції А. Адлера.
6.  Корекційна робота при наявності механізму гіперкомпенсації.
7.  Сучасні методи психокорекції.
8.  Сучасні методики психокорекційної роботи.
9.  Клієнт-центрований підхід у психокорекції.

10.  Логотерапія як метод психологічної корекції.
11.  Причини та умови виникнення екзистенційного напрямку у 

психокорекції.
12.  Ігротерапія та її застосування у психокорекційній практиці.
13.  Арт-терапія як метод практичної психокорекції.
14.  Особливості застосування психогімнастики у психокорекцій-

ній роботі.
15.  Методи поведінкової корекції.
16.  Психодрама як метод психологічної корекції.
17.  Проблеми індивідуальної психокорекції.
18.  Проблеми групової психокорекції.
19.  Особливості роботи Т-груп.
20.  Групи зустрічей як форма корекційної роботи.
21.  Особливості застосування гештальтгруп у психокорекції.
22.  Групова дискусія як метод групової психокорекції.
23.  Сценарій проведення групового тренінгу.
24.  Психокорекційні заходи у системі освіти.
25.  Психокорекція та сімейна психотерапія.
26.  Психокорекція девіантної поведінки підлітків.
27.  Особливості психокорекційної діяльності у дитячих дошкіль-

них закладах.
28.  Психогімнастика як психокорекційний метод.
29.  Застосування лялькотерапії у психокорекційній роботі.
30.  Сучасні методи психокорекції. 

 ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Виконання контрольної роботи передбачає розвиток навичок са-
мостійного пошуку необхідної інформації, опрацювання та осмислен-
ня теоретичного та практичного матеріалу. Вибір теми — довільний.

Контрольна робота виконується в учнівському зошиті або на 
скріплених аркушах формату А4. На титульному аркуші вказується: 
назва дисципліни (“Сучасні методи психологічної корекції”); прізви-
ще, ім’я та по батькові студента; домашня адреса; номер групи. Кон-
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трольна робота повинна мати план і список літератури. На останній 
сторінці ставиться дата виконання роботи та підпис студента. Роботу 
необхідно здати в наукову частину в установлені строки.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1.  Сутність психологічної корекції та її види.
2.  Предмет та завдання індивідуальної психологічної корекції.
3.  Основна проблематика та особливості розвитку психологічної 

корекції у сучасному суспільстві.
4.  Поняття про психологічну допомогу. Визначення поняття “пси-

хокорекція”.
5.  Види психокорекції.
6.  Психокорекційна ситуація.
7.  Принципи, цілі та завдання психокорекції. 
8.  Основні цілі та завдання психокорекційної роботи.
9.  Вимоги до психолога, який здійснює психокорекційні заходи.

10.  Корекція у руслі класичного психоаналізу. 
11.  Методи індивідуальної психологічної корекції за З. Фрейдом.
12.  Внесок К. Юнга у психологію особистісної корекції (типи осо-

бистості за К. Юнгом).
13.  Мета психоаналітичної корекції та її техніки.
14.  Техніки психоаналітичної корекції: метод вільних асоціацій; 

інтерпретація сновидінь; інтерпретація, що включає у себе 
ідентифікацію, роз’яснення та переклад інтерпретації на мову 
клієнта; аналіз спротиву; аналіз переносу.

15.  Неофрейдистський підхід до психокорекційної практики.
16.  Психологічна корекція життєвих сценаріїв за Е. Берном.
17.  Аналітична індивідуальна психокорекція А. Адлера.
18.  Цілі індивідуальної психокорекціі А. Адлера. 
19.  Техніки, що використовуються в індивідуальній психокорекції 

А. Адлера.
20.  Кліент-центрований підхід К. Роджерса у психокорекції.
21.  Застосування концепції К. Роджерса у практиці психокорекції.
22.  Основні етапи психокорекції у руслі клієнт-центрованого під-

ходу.
23.  Поведінковий напрямок у психокорекції.
24.  Сутність поведінкового напрямку у психокорекції.
25.  Трансактний аналіз Е. Берна.
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26.  Суть та складові частини трансактного аналізу. 
27.  Техніка сімейного моделювання у трансактному аналізі.
28.  Трансактний аналіз у груповій роботі.
29.  Гештальттерапія Ф. Перлза.
30.  Загальна характеристика гештальттерапії.
31.  Поняття про три зони самовідчуття: внутрішню, зовнішню та 

середню.
32.  Основні методи практичної психокорекції.
33.  Застосування техніки “гарячого стільця” у гештальттерапії.
34.  Трансперсональна психокорекція С. Грофа.
35.  Застосування теорії К. Хорні для вирішення подавлених внут-

рішніх конфліктів.
36.  Новітні дослідження у сфері психокорекції.
37.  Танцювальна терапія. 
38.  Психосинтез Р. Ассаджіолі.
39.  Біхевіористські методи корекції.
40.  Метод систематичної десенсибілізації та сенсибілізації у по-

ведінковій психокорекції.
41.  Психодрама.
42.  Сутність методу психодрами. 
43.  Форми та види психодрами. 
44.  Методики психодрами: самопрезентація, монолог, дублювання, 

обмін ролями, “пустий” стілець та “високий” стілець, “дзерка-
ло”, програвання можливих майбутніх життєвих ситуацій; “за 
спиною”, ідеальний інший, чарівна крамниця.

45.  Історія створення психодраматичного підходу у груповій пси-
хотерапії.

46.  Основні поняття та методи психодрами.
47.  Сутність рольової гри у психодрамі Я. Морено.
48.  Спонтанність та принцип “тут і зараз” у психодрамі.
49.  Основні поняття психодрами Я. Морено: “теле”, “катарсис”, “ін-

сайт”.
50.  Фази розвитку психодрами.
51.  Основні методики, що застосовуються у психодрамі.
52.  Специфіка групової форми психокорекції. 
53.  Загальна характеристика психокорекційних груп.
54.  Типи психокорекційних груп.
55.  Особливості комплектування психокорекційної групи.
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56.  Групова динаміка: завдання та норми групи; структура групи та 
лідерство; групове напруження, групове згуртування; фази роз-
витку групи.

57.  Стилі керівництва психокорекційною групою.
58.  Основні завдання психолога, що працює з психокорекційною 

групою.
59.  Робота під наглядом супервізора; ко-тренери.
60.  Типові помилки керівника групи. 
61.  Етичні вимоги до керівника корекційної групи.
62.  Внутрігрупова етика поведінки.
63.  Історія виникнення та розвитку Т-груп.
64.  Т-групи: їх сутність та види.
65.  Основні поняття та цілі Т- груп.
66.  Особливості проведення занять у Т-групах.
67.  Проведення Т-груп в організаціях.
68.  Виникнення та розвиток груп зустрічей.
69.  Основні поняття, що використовуються у теорії груп зустрі-

чей.
70.  Основні процедури груп зустрічей.
71.  Групи зустрічей: сутність та основні етапи роботи.
72.  Техніка занять у групах зустрічей.
73.  Гештальтгрупи: види та форми роботи.
74.  Основні прийоми, що застосовуються у гештальтгрупах.
75.  Сутність гештальтгруп.
76.  Ключові теоретичні поняття гештальттерапії Ф. Перлза.
77.  Мета та процедури проведення гештальтгруп.
78.  Тілесно-орієнтовані групи.
79.  Групова дискусія як метод групової роботи.
80.  Сутність групової дискусії як методу групової роботи. 
81.  Сутність і розвиток груп тілесної терапії.
82.  Критичний аналіз основ тілесної терапії.
83.  Групи танцювальної терапії.
84.  Загальні цілі танцювальної терапії.
85.  Основні поняття танцювальної терапії.
86.  Групи терапії мистецтвом.
87.  Форми та методи проведення занять у групах терапії мистец-

твом.
88.  Групи тренінгу вмінь.
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89.  Групи тренінгу впевненості у собі як один з видів тренінгу 
вмінь.

90.  Групи трансактного аналізу (Е. Берн).
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