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ПЕРЕДМОВА 

Інтеграція України в Європейський освітній простір, основною вимогою 

якої є забезпечення якості вищої освіти, обумовлює нові підходи до 

підготовки майбутніх практичних психологів. На зміну традиційній освітній 

моделі, що базується на пріоритеті простого засвоєння і відтворення 

інформації, має прийти нова модель, головною метою якої є вироблення у 

випускників ВНЗ компетенцій, що дадуть їм змогу опанувати спеціальність в 

процесі практичної діяльності та подальшої додаткової освіти. 

Програма комплексного державного кваліфікаційного екзамену зі 

спеціальності 053 Психологія спеціалізації «Практична психологія» 

розроблена відповідно до нормативних вимог підготовки фахівців, 

викладених у законодавчих та нормативних документах про вищу освіту. Її 

зміст орієнтує магістрантів не тільки на творче засвоєння фахових знань, а й 

на вироблення умінь, навичок і бажання займатися самоосвітою, оволодівати 

новою інформацією, уміння використовувати здобуті знання на практиці. 

Професійна підготовка магістрів зі спеціальності 053 Психологія 

спеціалізації «Практична психологія» передбачає опанування тем таких 

нормативних курсів як: «Психофізіологія», «Загальна психологія», «Історія 

психології», «Психодіагностика», «Експериментальна психологія», 

«Математичні методи в психології», «Методологія та теорія практичної 

психології», «Соціальна психологія», «Вікова психологія», 

«Патопсихологія», «Психокорекція», «Практикум з групової психокорекції», 

«Психологічне консультування». 

До програми державного кваліфікаційного екзамену зі спеціальності 053 

Психологія спеціалізації «Практична психологія» входить програмний 

матеріал базових курсів «Загальна психологія», «Психодіагностика», 

«Психокорекція», «Психологічне консультування». 

Комплексний державний екзамен проводиться у формі письмових 

відповідей на питання екзаменаційних білетів, складених відповідно до 

навчальних програм. Екзаменаційний білет містить 100 тестів та одне 

практичне завдання, що дозволяє перевірити рівень засвоєння теоретичного 

матеріалу і набуті практичні навички студента. 

Тестові завдання мають одну правильну відповідь з трьох 

запропонованих. При виконанні практичного завдання студент складає 

програму здійснення психологічного супроводу за одним із напрямів 

професійної діяльності. 

Тривалість виконання завдань екзаменаційного білета для одного 

студента складає 3 академічні години. Виконання студентами завдань 

комплексного державного екзамену повинно мати виключно самостійний 

характер. Використання додаткових джерел, крім передбачених 

екзаменаційним білетом, чи підказування на екзамені забороняються. 

Результати державного екзамену оцінюються за 100-бальною шкалою як 

середньоарифметичне оцінки виконання тестів і оцінки виконання 

практичного завдання. Відповідь на одне тестове завдання оцінюється так: 1 
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бал – відповідь правильна; 0 балів – відповідь неправильна. Кожне практичне 

завдання оцінюється окремо за визначеними критеріями за 100-бальною 

системою. При оцінюванні відповідей на іспиті екзаменатори користуються 

вимогами та критеріями висвітленими у табл.1. 

Таблиця 1. 

Критерії оцінювання 
Критерії оцінювання Кількість 

набраних 

балів 

Оцінка 

за нац. 

шкалою 

за 

ECTS 

Студент магістратури, що показав всебічне, 

систематичне та глибоке знання навчально-

програмного матеріалу; вміє вільно виконувати 

завдання, передбачені програмою, засвоїв основну та 

знайомий з додатковою літературою, яка 

рекомендована програмою, засвоїв взаємозв’язок  

основних понять в їх значення для набуття професії; 

проявив творчі здібності в розумінні, управлінні та 

використанні навчально-програмного матеріалу.  

90…100 5 А 

Студент магістратури показав повне знання 

програмного матеріалу; успішно виконав передбачені 

у програмі завдання та засвоїв літературу, яка 

рекомендована програмою; показав систематичний 

характер знань за спеціальністю, спроможний їх 

самостійно поповнювати та оновлювати в ході 

подальшої професійної самоосвіти. 

82…89 4 В 

Студент магістратури вміє зіставляти, узагальнювати, 

систематизувати інформацію під керівництвом 

викладача; вміє контролювати власну діяльність; 

добирати аргументи для підтвердження думок, але має 

несуттєві помилки. 

74…81 С 

Студент магістратури значну частину теоретичного 

матеріалу відтворює на репродуктивному рівні; 

припускає суттєві помилки під час відповіді; вміє 

виконувати завдання, передбачені програмою; 

знайомий з основною літературою, яка рекомендована 

програмою 

64…73 3 D 

Студент магістратури не дає конкретну вичерпну 

відповідь; відхиляється від питання білету; не 

аргументує відповідь прикладами; не посилається на 

літературні джерела; відчуває труднощі при 

встановленні зв’язку  між питаннями білету та їх 

практичній реалізації в управлінській практиці. 

60…63 Е 

Студент магістратури володіє матеріалом на рівні 

окремих фрагментів, що становлять незначну частину 

навчального матеріалу; має прогалини в знаннях 

основного програмного матеріалу; припускався 

суттєвих помилок у відповідях на питання. 

20…59 2 FX 

Студент магістратури не засвоїв матеріал у межах 

програм курсів дисциплін за фахом, не може 

відтворити навчальний матеріал 

1…19 F 
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Екзамен визначає рівень теоретичних знань студента магістратури та 

вміння практично їх застосовувати. 

Державний кваліфікаційний екзамен призначений визначити 

відповідність студентів магістратури спеціальності 053 Психологія 

спеціалізації «Практична психологія» рівня «магістр» з урахуванням рівня їх 

теоретичних, практичних знань та вміння ці знання використовувати в 

практичній діяльності для проведення психологічного діагностування, 

консультування та психокорекції з метою комплексного вирішення завдань 

психологічного супроводу. Відповідно до цього, відповіді студентів 

магістратури повинні бути теоретично обґрунтованими та професійно-

орієнтовними, мають базуватися на педагогічному, психологічному та 

методичному матеріалі. Студенти повинні показати знання та рівень 

засвоєння компетентностей з психофізіології, психодіагностики, методології 

та теорії практичної психології, соціальної психології, вікової психології, 

психокорекції, практикуму з групової психокорекції, психологічного 

консультування. 

Відповідно до всіх навчальних курсів магістратури, з яких складається 

державний кваліфікаційний екзамен, студенти повинні володіти такими 

специфічними (фаховими) компетентностями, як: 

Теоретико-професійні компетентності: 

– здатність до розуміння психофізіологічних складових психічних 

процесів і функцій, визначення моделі перебігу психічних процесів, які 

базуються на природничо-науковій парадигмі; 

– здатність до розуміння сутності психіки і свідомості, їх функцій і 

структур, специфіки психічних процесів, індивідуальних властивостей та 

станів особистості; 

– здатність до визначення закономірностей розвитку знань про психіку в 

історичному контексті, а також основних етапів становлення вітчизняної та 

зарубіжної психології; 

– здатність до визначення соціально-психологічних аспектів особистості 

з урахуванням її приналежності до різних соціальних груп через специфіку 

міжгрупової взаємодії та спілкування; 

– здатність визначати гендерний профіль особистості, виявляти 

обмежувальні функції гендерних стереотипів, та основні фактори гендерної 

соціалізації; 

– здатність до аналізу фактів та закономірностей розвитку людини 

відповідно певних вікових етапів онтогенезу; 

– здатність застосовувати знання про сутність та механізми 

самопізнання, самовиховання, саморозвитку; 

– здатність до оволодіння знаннями про статево-вікові відмінності та 

відмінності в розвитку, психогенетичні моделі детермінації людських 

відмінностей; 
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– здатність визначати причини, механізми та симптоматику порушень 

психофізичного розвитку, взаємозв’язок відхилень у функціонуванні 

психічних процесів та особистісному розвитку. 

Практично-професійні компетентності: 

– здатність до оволодіння методологією науково-дослідної діяльності; 

– здатність до проведення самостійного наукового емпіричного 

дослідження, що ґрунтується на принципах академічної доброчесності, 

результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення; 

– здатність до розробки, планування та проведення експериментального 

дослідження; 

– здатність визначати специфіку математичних методів в психології та 

готовність їх використовувати для обробки й інтерпретації результатів 

експериментального дослідження; 

– здатність до визначення мети, завдань, організації роботи практичного 

психолога у різних сферах професійної діяльності; 

– здатність проводити діагностичне психологічне обстеження, 

аналізувати дані психодіагностичного обстеження для виявлення органічних 

чи функціональних порушень психіки клієнта; 

– здатність використовувати дані психологічної діагностики для 

складання психотерапевтичних, психокорекційних програм; 

– здатність складати план, визначати етапи та цілі психологічного 

консультування; модифікувати обсяг консультативних зустрічей, зміст та 

спрямованість занять в залежності від функціонального, психологічного та 

когнітивного стану клієнта; 

– здатність координувати реалізацію індивідуальної програми 

консультативної роботи з клієнтом; 

– здатність бути відповідальним за професійні дії та здійснення 

консультативного процесу, за своєчасне та достовірне проведення 

консультації за станом клієнта відповідними засобами й методами, за 

належне документування отриманих результатів; 

– здатність ефективно використовувати на практиці різні теорії та 

концепції сімейного психологічного консультування; 

– здатність до оволодіння знаннями базових положень та прикладних 

аспектів з кризового консультування; 

– готовність визначати напрямки професійної взаємодії з клієнтом, 

прийоми та способи допомоги в кризових ситуаціях; 

– здатність правильно визначати мету, завдання, основні методи та 

форми психокорекційної роботи з різними категоріями клієнтів; 

– здатність використовувати диференційований підхід в 

психокорекційному впливі на особистість, орієнтуватися в різноманітних 

методиках, техніках та технологіях психокорекційної роботи; 

– здатність до оволодіння сучасними методами викладання психології, 

вміння ефективно використовувати їх у професійній діяльності; 
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– здатність до визначення організації психологічної служби в різних 

державних відомствах і установах, її завдань, структури та функцій; 

– здатність до врахування психологічних складових в управлінській 

діяльності, пов’язаних з діяльністю організації та взаємодією керівника з 

працівниками. 

Відповіді студентів на практичне питання екзаменаційного білету мають 

показати глибину розуміння і викладення матеріалу, повноту висвітлення 

теоретичних основ проблеми, врахування та аналіз сучасних досліджень 

науковців; логіку побудови відповіді, зв’язок питання з іншими питаннями 

курсу та суміжними дисциплінами; зв’язок теоретичного матеріалу з 

практичною діяльністю; знання науково-методичної літератури, сучасних 

програм; ерудицію, обізнаність, культуру усного мовлення та рівень 

володіння державною мовою. 

Відповідь повинна свідчити про результати отримання ґрунтовних знань 

з теорії та практики психологічної науки, оволодіння комунікативними, 

організаторськими, аналітичними компетентностями, практичними 

навичками психологічного діагностування, консультування та психокорекції 

з метою комплексного вирішення завдань психологічного супроводу. 
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РОЗДІЛ 1. 

 
ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ 

 

Змістовий модуль 1. Вступ до психології. 

 

Тема 1. Сучасна психологія, її предмет, завдання та місце в системі наук. 
Предмет психології як науки. Структура, завдання та стан сучасної психології. 

Основні етапи розвитку уявлень про предмет психології. Місце психології в 

системі наук. Основні галузі психології. Історія психологічної думки в Україні. 

 

Тема 2. Методи сучасної психології.  

Загальне уявлення про методи наукового дослідження. Метод 

спостереження та його види. Характеристика експерименту як методу 

дослідження. Методи опитування. Діагностичні методи: тест та його види. 

 

Тема 3. Розвиток психіки у філогенезі. Поява та розвиток свідомості. 

Проблеми антропогенезу та розвиток форм відображення у живій і неживій 

природі. Розвиток психіки у філогенезі: стадії розвитку форм психічного 

відображення за О.М. Леонтьєвим К.Е. Фабрі. Сутність відмінностей психіки 

людей від психіки тварин. Психіка і свідомість. Розвиток свідомості та її 

структура. Свідоме і несвідоме в психічній діяльності людини. 

 

Змістовий модуль 2. Психічні процеси. 
 

Тема 4. Відчуття. Загальне поняття про відчуття. Фізіологічна основа 

відчуттів: органи чуття, аналізатори, рецептори. Класифікація та види 

відчуттів. Загальні закономірності відчуттів. Властивості відчуттів. Розвиток 

відчуттів у дітей. 

 

Тема 5. Сприймання. Поняття про сприймання. Фізіологічні основи 

сприймання. Загальні властивості та індивідуальні особливості сприймання. 

Ілюзії, галюцинації та їх причини. Класифікація та види сприймання. 

Мимовільне та довільне сприймання. 

 

Тема 6. Пам‘ять. Поняття про пам‘ять. Зв‘язок пам‘яті людини з її 

здібностями. Природа пам‘яті: теорії і закони пам‘яті. Класифікація і види 

пам‘яті: за часом збереження матеріалу, за переважаючим аналізатором, за 

змістом того, що запам‘ятовується і відтворюється, за характером участі волі. 

Процеси і закономірності пам‘яті: запам‘ятовування, відтворення, 

збереження, забування. Індивідуальні особливості пам‘яті. Розвиток пам‘яті у 

дітей. 

Тема 7. Мислення. Загальна характеристика мислення. Зв‘язок 

мислення з мовою, мовленням та чуттєвим пізнанням людини. Розумові дії та 
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операції: аналіз синтез абстрагування, узагальнення, порівняння, 

класифікація, систематизація. Логічні форми мислення як продукти 

мисленнєвого процесу: поняття, судження, умовиводи. Класифікація та види 

мислення: за змістом, залежно від змісту завдань, до розв‘язання яких воно 

застосовується, за характером завдань, за ступенем новизни й оригінальності. 

Індивідуальні відмінності у мисленні людини. Розвиток та формування 

культури мислення у дітей. 

 

Тема 8. Мова та мовлення. Поняття про мову. Мовлення і спілкування. 

Фізіологічні механізми мовної діяльності. Види мови і мовлення. Функції 

мови і мовлення. Індивідуальні особливості мовлення. 

 

Тема 9. Уява. Поняття про уяву як вищий пізнавальний процес. 

Фізіологічна основа уяви. Процеси, основні прийоми створення образів уяви. 

Класифікація та види уяви. Функції уяви. Індивідуальні особливості уяви. 

Уява і творчість. Роль уяви в різних видах діяльності. Розвиток уяви у дітей. 

 

Тема 10. Увага. Поняття про увагу. Функції уваги. Природа уваги в 

теоріях та концепціях: моторна теорія уваги Т. Рібо; Теорія установки Н.Д. 

Узнадзе; Теоретична концепція П.Я. Гальперіна; Вчення про осередок 

оптимального збудження І.М. Сеченова,        І.П. Павлова; Теорія домінанти 

А.А. Ухтомського. Види уваги, їх характеристика. Властивості уваги. 

Розвиток уваги у дітей. 

 

Тема 11. Емоції та почуття. Поняття про емоції та почуття. Функції 

емоцій та почуттів. Психологічні теорії емоцій, їхня фізіологічна основа 

(еволюційна теорія Ч. Дарвіна, теорія У. Джеймса-Ланге, теорія Кеннона-

Барда, активаційна теорія Ліндсея-Хебба, теорія когнітивного дисонанса 

Л.Фестінгера, теорія С. Шехтера, інформаційна теорія П.В. Сімонова). Види 

емоцій. Види почуттів. Форми переживання емоцій і почуттів. Емоційні 

стани. Розвиток і виховання культурних емоцій і почуттів у дітей. 

 

Тема 12. Воля. Поняття про волю. Функції волі. Теорії волі. Воля як 

вища психічна функція. Вольова регуляція поведінка. Критерії вольової 

поведінки. Вольові дії: довільні і мимовільні. Умови і фактори розвитку 

вольової поведінки. Основні фази (структура) складної вольової дії. 

Класифікація вольових якостей особистості. Розвиток та виховання вольової 

активності людини. 

 

Змістовий модуль 3. Особистість у діяльності та спілкуванні. 

 

Тема 13. Діяльність. Поняття про діяльність як вияв фізичної і 

психічної активності. Зміст і структура активності і діяльності. Внутрішні і 
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зовнішні компоненти діяльності. Інтеріоризація і екстеріоризація. Знання, 

вміння, навички і звички. Види людської діяльності. 

 

Тема 14. Особистість. Поняття особистості у психології. Людина, 

індивід, особистість, індивідуальність. Особистість як об‘єкт і суб‘єкт 

соціальної взаємодії. Біологічне і соціальне у розвитку особистості. Основні 

періоди в історії вивчення та дослідження особистості. Проблема 

періодизації розвитку особистості. Теорії особистості в зарубіжній 

психології. Склад і структура особистості. Свідоме і несвідоме у структурі 

особистості. Самосвідомість. «Я-концепція» та її компоненти. Самооцінка. 

Рівень домагань. Самоповага. 

 

Тема 15. Спрямованість та мотиви діяльності особистості. Потреби 

як внутрішнє джерело активності особистості. Види потреб та їх 

характеристика. Розвиток потреб. Спрямованість особистості. Мотиви і 

мотивація. Класифікація мотивів. Установка, види установок. Інтереси 

особистості їх природа. Світогляд, переконання і ідеали особистості та їх 

роль у становленні особистості. Формування та розвиток особистості. 

 

Тема 16. Спілкування. Спілкування та його значення в житті людини. 

Основні характеристики та види спілкування. Невербальні засоби 

спілкування, їхня роль у професійній діяльності. Форми спілкування. 

Ефективність та стилі спілкування. Соціально-психологічний тренінг 

спілкування і психологічна служба школи. Педагогічне спілкування. 

 

Тема 17. Психічні стани та їх регуляція. Адаптація людини та 

функціональний стан організму. Визначення адаптації та її рівні. Поняття 

психічного стану. Класифікація психічних станів. Особистісний принцип 

регуляції станів. Типові функціональні стани. Сон, стрес та його стадії. 

Поняття емоційного стресу. Класифікація психічного стресу. Умови 

виникнення інформаційного стресу. Регуляція емоційних станів. 

 

Тема 18. Темперамент. Поняття про темперамент. Історія розвитку 

вчення про темперамент. Фізіологічні основи темпераменту. Тип вищої 

нервової діяльності і темперамент. Психологічна характеристика та 

властивості типів темпераменту. Особистість і темперамент: проблеми 

виховання, навчання і професійної діяльності. 

 

Тема 19. Характер. Поняття про характер. Природні і соціальні 

передумови формування характеру. Структура характеру. Провідні риси 

характеру. Акцентуації рис характеру. Класифікація акцентуацій характеру. 

Діагностика та корекція акцентуацій характеру. Природні та соціальні 

передумови формування характеру. Характер і темперамент. Характер і 
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зовнішність людини. Моделі соціальних характерів. Формування характеру та 

професійна діяльність. 

 

Тема 20. Здібності. Поняття про здібності. Види здібностей та їх 

характеристика. Якісна ті кількісна характеристика здібностей. Загальні та 

спеціальні здібності, їх структура. Здібності та інтелект. Основні форми 

порушення інтелекту й їх причини. Природні та соціальні передумови, 

формування здібностей. Здібності та спадковість. Обдарованість, її види. Талант, 

його походження та структура. Здібності, талант, майстерність. 
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РОЗДІЛ 2. 

 

ПСИХОДІАГНОСТИКА 

Змістовий модуль 1. Психодіагностика як наука 

 

Тема 1. Історичні етапи розвитку психодіагностики. Предмет, 

завдання та функції психодіагностики.  

Історія психодіагностики. Особливості психодіагностики, як 

теоретичної та практичної діяльності. Визначення предмету та основних 

завдань психодіагностики. Задачі психодіагностики в педагогічній практиці. 

Ведучі функції психодіагностики в системі психологічної служби освіти. 

Основні підходи в психодіагностиці. Поняття про психодіагностичний метод. 

Характер психодіагностичного методу в залежності від основних 

психодіагностичних підходів. 

 

Тема 2. Основні методи психологічного дослідження та 

діагностики. Класифікація психодіагностичних методів. Види тестів.  

Характеристика деяких класифікацій психодіагностичних методів. 

Психометричні основи психодіагностики. Стандартизовані методи 

психодіагностики (тести). Види стандартизованих методів психодіагностики 

(тестів): тести інтелекту, тести здібностей, тести досягнень, тести 

особистості, критеріально-орієнтовані тести, їх характеристика. 

Стандартизовані самозвіти. Типи стандартизованих самозвітів: тести-

опитувальники, відкрті опитувальники. Шкальні техніки, їх особливості та 

ідеографічні техніки. Загальна характеристика проективних методик: 

переваги і недоліки. Класифікація проективних методик.  

 

Змістовий модуль 2. Особливості та сутність психологічної діагностики 

 

Тема 3. Психодіагностична технологія та основні етапи здійснення 

діагностичної та розвиваючої роботи. Визначення поняття 

психодіагностичної технології. Загальна характеристика етапів, які 

включаються в психодіагностичну технологію. Етап вивчення практичного 

запиту від клієнтів; виявлення та формулювання психологічної проблеми. 

Вибір методу дослідження. Вибір батареї методик та вимоги до цього вибору. 

Вузловий етап діагностичної роботи – психологічний діагноз, його 

характеристики. Психологічний прогноз – як професійно обґрунтований 

шлях та характер подальшого розвитку особистості. Основні вимоги щодо 

психологічного заключення. Практичні рекомендації, складання програми 

корекції та розвитку особистості. 
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Тема 4. Діагностика пізнавально-інтелектуальної сфери 

особистості. Діагностика пізнавальних процесів. Діагностика об‘єму 

сприйняття методом короткочасних експозицій. Діагностика уваги за 

допомогою коректурної проби Б. Бурдона. Діагностика переключення уваги 

за допомогою червоно-чорних таблиць Шульте. Пам‘ять, процеси та види 

пам‘яті. Дослідження короткочасної пам‘яті, процесів заучування, 

опосередкованого запам‘ятовування. Діагностика мислення та 

інтелектуальної сфери особистості. 

 

Тема 5. Діагностика темпераменту та характеру. Традиційні 

концепції темпераменту. Дослідження І.П. Павлова про співвідношення типів 

ВНД та типів темпераменту. Характеристика методик дослідження 

темпераменту, які спираються на традиційні уявлення про темперамент 

(особистісний опитувальник Айзенка, опитувальник Я. Стреляу). Сучасні 

концепції темпераменту (функціонально-системна організація роботи мозку 

П.К. Анохіна) та основні положення цієї концепції. Характеристика 

методики Русалова для діагностики темпераменту з точки зору концепції 

П.К. Анохіна. Різноманітні підходи при вивченні характеру та методики, за 

допомогою яких діагностують прояви характеру (ММPI, акцентуації 

характеру К. Леонгарда). 

 

Тема 6. Діагностика сфери потреб, мотиваційної сфери та 

саморегуляції. Концептуальне визначення мотиваційної сфери та 

саморегуляції. Поняття мотивації. Рівні мотиваційної сфери: потреби, 

мотиви, цілі. Інтереси, бажання, наміри – як спонукачі стани поведінки 

людини. Основні моделі мотивації: змістовні (А. Маслоу, Д. Мак-Клеланда) 

та процесуальні (теорія справедливості, модель очікування). Діагностика 

потреб та мотивів. Критерії мотивації. 

 

Модуль 3. Особливості прикладної діагностики в системі освіти 

 

Тема 7. Зміст психодіагностичної діяльності практичного 

психолога школи. Принципи будови та організації психодіагностичної 

діяльності шкільного психолога. Характеристика діагностичних схем в 

системі діагностичної діяльності: поняття діагностичного мінімуму; поняття 

первісної диференціації норми та патології розумового розвитку школяра; 

поглиблене психологічне обстеження дитини. Психолого–педагогічний 

статус школяра та його основні характеристики. Діагностичний мінімум як 

основна діагностична схема в діяльності шкільного психолога: 

 - діагностика готовності дітей до школи та адаптації першокласників у 

шкільному середовищі; 

 - діагностика адаптації школярів на початку навчання у середній 

школі; 

 - діагностика підлітків та діагностичне обстеження старшокласників. 
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Тема 8. Планування шкільної психодіагностичної діяльності. 

Найважливіші технології психолого-педагогічного супроводу. Підходи 

щодо планування психолого-педагогічного супроводу в школі. Робочий план 

діяльності психолога на протязі навчального року. 
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РОЗДІЛ 3 

ПСИХОКОРЕКЦІЯ 

Змістовий модуль 1. Основи теорії і практики психокорекції 

 

Тема 1. Основи організації та проведення психокорекційного 

процесу Предмет та завдання психокорекції. Визначення психокорекції. 

Специфічні риси психокорекції: дискретність та орієнтація на норми 

психічного розвитку. Зміст психокорекції. Види психокорекції. Принципи 

психокорекції. Форми організації психокорекційного процесу. Основні етапи 

психокорекційної роботи. Проблема етики у психокорекції. 

 

Тема 2. Теоретичні моделі психокорекційної практики в зарубіжній 

та вітчизняній психології та психотерапії  

Основні ідеї та зміст «Лікувальної педагогіки», як першого 

організованого та спланованого впливу на особистість з метою корекції її 

психічного розвитку. Класичний психоаналіз З.Фрейда. Структура 

особистості. Методи класичного психоаналізу. Аналітична психологія 

К.Юнга. Структура особистості. Методи аналітичної психотерапії. 

Індивідуальна психотерапія А.Адлера. Структура особистості. Методи 

індивідуальної психотерапії. Гештальттерапія Ф.Перлза. Основні положення 

гештальттерапії. Методи гештальттерапії. Трансактний аналіз Е. Берна 

Основні теоретичні положення і поняття трансактного аналізу. Прийоми та 

методи корекції особистості у трансактному аналізі. Когнітивний напрямок. 

Основні теоретичні поняття та положення. Особливості когнітивної 

психотерапії, етапи когнітивної корекійної роботи. Основні методи та 

техніки. Гуманістична психологія. Основні ідеї гуманістичної психології. Я-

концепція особистості. Основні положення терапії центрованої на клієнті. 

Основні компоненти роджерівської психотехніки. Теоретична модель 

психокорекційної практики у вітчизняній психології та психотерапії. 

Фактори, закономірності та періоди психічного розвитку особистості. 

Причини ускладнень психічного розвитку дитини.  Визначення поняття 

«невроз». Причини та фактори його формування. 

 

Тема 3. Формування і розвиток дитини в процесі соціалізації  
Пренатальний період розвитку дитини. Онтогенетичні теорії 

фізіологічного розвитку дитини в пренатальному періоді (М.Рубнер, Г.Сельє, 

А. Нагорний). Теорія індивідуального розвитку І. Аршавського. Психічний 

розвиток дитини в пренатальному періоді. Народження, як новий якісний 

етап життя. Теорія впливу якості народження людини на подальше життя у 

трансперсональній психології С.Грофа. Періодизація етапів розвитку 

особистості. Психологічні причини ускладнень розвитку особистості. 
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Змістовий модуль 2. Організація та проведення психокорекційної роботи 

з різновіковими категоріями 

 

Тема 4. Особливості організації і проведення корекції пізнавальної 

діяльності з дітьми дошкільного віку 

Завдання корекції пізнавальної діяльності з дітьми дошкільного віку. 

Особливості організації і проведення корекції пізнавальної діяльності з 

дітьми дошкільного віку. Розвиток дрібної моторики рук і зорово-рухової 

координації. Особливості та прийоми розвитку уваги. Прийоми розвитку 

саморегуляції пізнавальної діяльності. Особливості та прийоми розвитку 

сприймання. Особливості мислення на прийоми розвитку розумової 

діяльності. Особливості та прийоми розвитку пам’яті. Розвиток творчих 

здібностей у дітей дошкільного віку. Формування та розвиток навчальної 

мотивації дошкільника. Прийоми розвитку основних психічних процесів. 

 

Тема 5. Особливості організації і проведення корекційно-

розвивальної роботи з молодшими школярами 

Загальна характеристика корекційно-розвивальної роботи з цією 

віковою групою. Корекційно-розвивальні програми і комплекси вправ, які 

використовуються в роботі з молодшими школярами (адаптація до школи, 

інтелектуальний тренінг, психокорекція труднощів в спілкуванні, 

психокорекція страхів та інші). Використання когнітивно орієнтованих та 

сугестивних методів впливу в психокорекційній роботі з молодшими 

школярами. 

 

Тема 6. Особливості організації і проведення корекції особистісних 

проблем і поведінки в молодшому і середньому шкільному віці 

Структура психологічної підтримки учнів молодших і середніх класів. 

Групова профілактика порушень психологічного здоров’я дітей. 

Індивідуальна корекційна робота. Розвиток навичок адекватної соціальної 

поведінки. 

Корекція розвитку дітей з вираженими ускладненнями 

(сором`язливість, брехливість, крадіжки, діти-ізгої, дитина-шульга, агресивна 

поведінка, гіперактивна дитина). Психокорекція страхів. Консультування 

батьків. Особливості вибору методів корекції особистісної сфери дітей 

молодшого і середнього шкільного віку. 

 

Тема 7. Особливості організації і проведення корекції особистісних 

проблем та психологічної підтримки старшокласників 

Специфіка труднощів підліткового періоду життя особистості. Криза 

підліткового віку. Реакції підліткового віку. Індивідуальна та групова 

корекція порушень психологічного здоров’я та поведінки підлітків. 

Особливості вибору методів корекції та психологічної допомоги в роботі з 

підлітками. Специфіка труднощів юнацького періоду життя особистості. 
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Криза молодості (Е. Еріксон). Організація психологічної підтримки юнацтва. 

Особливості вибору методів корекції та психологічної допомоги в роботі з 

особами юнацького віку. 

 

Тема 8. Особливості організації і проведення психологічної 

підтримки та психокорекційного впливу в роботі з дорослими у важких 

кризових ситуаціях 

Роль кризи в житті людини. Класифікація життєвих криз за Е. 

Еріксоном (криза «молодості», криза «середини життя», криза «старості»). 

Криза «середини життя» і особливості психологічної підтримки. Криза 

«зустріч із старістю» і особливості психологічної підтримки. Психологічна 

підтримка дорослих у важких життєвих ситуаціях. Особливості вибору 

методів корекції та психологічної допомоги в роботі з дорослими. 
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РОЗДІЛ 4 

 

ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ 
 

Змістовий модуль 1. Психологічне консультування як професійна 

діяльність 

 

Тема 1. Загальні проблеми психологічного консультування 

Психологічне консультування, психотерапія та психокорекція, їх 

взаємозв’язок та специфічність. Специфічні риси психологічного 

консультування. Визначення змісту поняття «психологічне консультування».  

Мета та завдання психологічного консультування. Принципи психологічного 

консультування. Проблематика психоконсультативної допомоги 

Вимоги до особистості консультанта. Модель ефективного консультанта. 

Система цінностей консультанта. Етичні особливості поведінки психолога 

під час консультування.   

Сутність та основні групи психологічного консультування. Класифікація 

різновидів психологічного консультування за критеріями: тривалістю роботи, 

орієнтованістю допомоги, характером допомоги, сфера життя клієнта та ін. 

Визначення та причини проведення разової консультації. Алгоритм дій 

психолога під час проведення разової консультації. Зміст, мета та тривалість 

короткотермінового консультування. Послідовність дій психолога у ході 

проведення короткотермінового консультування. Зміст, мета та тривалість 

середньотривалого консультування. Послідовність дій психолога у ході 

проведення середньотривалого консультування. 

 

Тема 2. Особливості консультативного контакту. Роль та місце 

консультанта в консультуванні. 

Визначення, основні риси та завдання психоконсультативного контакту. 

Щирість консультативного контакту (конгруентність). Зміст та основні групи 

вербального контакту. Техніки вербального контакту: слухання клієнта, тон і 

гучність голосу, використання паузи тощо. Сутність та техніки 

невербального контакту: контакт очей, вираз обличчя, поза тіла тощо 

Сутність та завдання психологічного впливу на клієнта в 

консультативній бесіді. Основні засоби психокорекційного впливу: 

акцентування протиріч у розповіді клієнта, формулювання можливих 

альтернатив поведінки. Завершення бесіди: підведення підсумків, 

обговорення подальших відношень клієнта і консультанта, прощання 

консультанта з клієнтом. 
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Змістовий модуль 2. Характеристика процесу психологічного 

консультування 

 

Тема 3. Процес психологічного консультування. Основні етапи 

консультативної бесіди та їх характеристика 

Загальна модель структури психологічного консультування. Процес 

психологічного консультування та його основні стадії (за Ю. Е. Альошиною). 

Основні етапи процесу психологічного консультування: етап входження до 

ситуації психологічної допомоги, етап дії та прожиття ситуації психологічної 

допомоги, етап входження до нового досвіду, етап входження до 

повсякденності збагачення новим досвідом. Процедури й техніки 

психологічного консультування. 

 

Тема 4. Технологія проведення консультативної бесіди. Особливості 

мовлення консультанта в бесіді. 

Сутність та основні завдання початкової консультативної бесіди. 

Особливості знайомства з клієнтом. Основні цілі, процедури та основні дії 

консультанта на цьому етапі. Розпитування клієнта та основні фази цього 

етапу бесіди. Основні напрямки діяльності консультанта у цій фазі 

розпитувати клієнта. Класифікація питань до першої консультативної бесіди. 

Гіпотези у психологічному консультуванні. Основні вимоги для успішного 

здійснення першої консультативної бесіди. Значення консультативного 

контакту на початковій консультативній бесіді. Фактори, які впливають на 

якість консультативного контакту.  

Сутність та специфіка психоконсультативної бесіди. Структурування 

простору та часу бесіди. Вимоги до організації та проведення 

психоконсультативної бесіди. Основні етапи психоконсультативної бесіди.  

Визначення, основні риси та завдання психоконсультативного контакту. 

Щирість консультативного контакту (конгруентність). Зміст та основні групи 

вербального контакту. Техніки вербального контакту: слухання клієнта, тон і 

гучність голосу, використання паузи тощо. Сутність та техніки 

невербального контакту: контакт очей, вираз обличчя, поза тіла тощо 

 

Тема 5. Захисні механізми у процесі психологічного консультування 

Аналіз конкретних ситуацій із життя клієнта, як засіб перевірки 

консультативних гіпотез. Основні принципи для добору ситуацій, про які 

варто розпитувати клієнта. Особливості мовлення консультанта в бесіді: 

обмеження мовлення консультанта, наближення мовлення консультанта до 

мовлення клієнта, короткість та точність виразів консультанта. Навички 

підтримання консультативного контакту: вербальне та невербальне 

спілкування; вміння слухати; вмінні ставити питання – як професійно 

важлива навичка консультанта. 

Аналіз емоційних переживань клієнта. Використання різноманітних 

технік інтерпретації емоційних переживань клієнта: альтернативні 



29 
 

формулювання; акцентування емоційних переживань; використання 

парадоксальних питань; уточнюючі та поглиблюючи формулювання, їх 

використання для більш повного обсягу того, що відбувається з клієнтом; 

використання інтерпретації; перефразування - важлива техніка на етапі 

психокорекційного впливу. 

Захисні механізми у процесі психологічного консультування. Перенос і 

контрперенос у консультуванні й психотерапії, їх характеристика та 

значення. Характеристика захисних механізмів, що активізуються в процесі 

консультування. Переваги і недоліки захисних механізмів  у консультуванні. 
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