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Політика дисципліни Академічна доброчесність. Списування під час практичних занять та 

екзаменів заборонені. Усі письмові роботи перевіряються на наявність 

плагіату. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування 

джерел та виявлення інших порушень академічної доброчесності в 

письмовій формі студента є підставою для її не зарахування викладачем 

незалежно від масштабів плагіату. 

Відвідування   занять.     Відвідування   занять  є  обов’язковим. Не 

пропускати лекції та семінарські заняття, про відсутність з поважної 

причини доводити до відома викладача заздалегідь. Здавати й захищати 

самостійні роботи та завдання у визначені терміни. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба,сімейні обставини – за погодженням із деканом 

факультету)та в умовах карантину навчання відбувається в он-лайн формі. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. Під час виконання 

індивідуальних завдань творчого характеру здобувачі вищої освіти 

досліджують та аналізують інноваційні процеси в галузі психології та 

освіти, творчо підходять до пошуку джерел та формують схеми вирішення 

проблем у сфері психокорекції. 

Що будемо вивчати? Теорію вітчизняної та зарубіжної психокорекційної практики; методи 

психокорекції особливості; особливості здійснення індивідуальної та 

групової психокорекції; принципи складання психокорекційних занять та 

програм; способи надання психологічної допомоги учасникам навчально-

виховного процесу. 

Чому це треба вивчати? Для поглиблення знань, умінь і навичок в сфері психологічних аспектів 

психокорекційної роботи відповідно до сучасних наукових уявлень, 

забезпечення професійної компетентності практичних психологів у сфері 

психокорекційної діяльності. 
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Яких результатів можна 

досягнути? 

Розв’язувати складні задачі і проблеми, що потребують оновлення й 

інтеграції знань в умовах неповної/недостатньої інформації та 

суперечливих вимог. 

Показувати глибинне знання та системне розуміння теоретичних 

концепцій, як із галузі соціальної роботи, так і з інших галузей 

соціогуманітарних наук. 

Збирати та здійснювати кількісний і якісний аналіз емпіричних даних. 

Самостійно й автономно знаходити інформацію необхідну для 

професійного зростання, опановувати її, засвоювати та продукувати нові 

знання, розвивати професійні навички та якості. 

Застосовувати загальне та спеціалізоване програмне забезпечення для 

вирішення професійних задач та здійснення наукового дослідження. 

Автономно приймати рішення в складних і непередбачуваних ситуаціях. 

Виконувати рефлексивні практики в контексті цінностей 

соціальної роботи, відповідальності, у тому числі для запобігання 

професійного вигорання. 

Аналізувати соціальний та індивідуальний контекст проблем особи, 

сім’ї, соціальної групи, громади, формулювати мету і завдання 

соціальної роботи, планувати втручання в складних і непередбачуваних 

обставинах відповідно до цінностей соціальної роботи. 

Організовувати спільну діяльність фахівців різних галузей і 

непрофесіоналів, здійснювати їх підготовку до виконання завдань 

соціальної роботи, ініціювати командоутворення та координувати 

командну роботу. 

Оцінювати соціальні наслідки політики у сфері прав людини, соціальної 

інклюзії та сталого розвитку суспільства, розробляти рекомендації 

стосовно удосконалення нормативно-правового забезпечення соціальної 

роботи. 

Демонструвати ініціативу, самостійність, оригінальність, генерувати нові 

ідеї для розв’язання завдань професійної діяльності. 

Визначати методологію прикладного наукового дослідження та 

застосовувати методи кількісного та якісного аналізу результатів, у тому 

числі методи математичної статистики. 

Розробляти критерії та показники ефективності професійної діяльності, 

застосовувати їх в оцінюванні виконаної роботи, пропонувати 

рекомендації щодо забезпечення якості соціальних послуг та 

управлінських рішень. 

Самостійно будувати та підтримувати цілеспрямовані, професійні 

взаємини з широким колом людей, представниками різних спільнот і 

організацій, аргументувати, переконувати, вести конструктивні 

переговори, результативні бесіди, дискусії, толерантно ставитися до 

альтернативних думок. 

 Демонструвати позитивне ставлення до власної професії та відповідати 

своєю поведінкою етичним принципам і стандартам соціальної роботи. 

Розробляти, апробувати та втілювати соціальні проекти і 

технології. 

Упроваджувати результати наукового пошуку в практичну 

діяльність. 

Як можна використати набуті 

знання та уміння? 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі соціальної 

роботи або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень 



 та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і 

вимог. 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

Навички міжособистісної взаємодії. 

Здатність працювати в команді. 

Здатність до розуміння та використання сучасних теорій, методологій і 

методів соціальних та інших наук, у тому числі методи математичної 

статистики та кількісні соціологічні методи, стосовно завдань 

фундаментальних і прикладних досліджень у галузі соціальної роботи. 

Здатність до виявлення соціально значимих проблем і факторів 

досягнення соціального благополуччя різних груп населення. 

Здатність до впровадження методів і технологій інноваційного 

практикування та управління в системі соціальної роботи. 

Здатність до оцінки процесу і результату професійної діяльності та 

якості соціальних послуг. 

Здатність до професійної рефлексії. 

 Здатність до спільної діяльності та групової мотивації, фасилітації 

процесів прийняття групових рішень. 

Здатність доводити знання та власні висновки до фахівців та нефахівців. 

Здатність виявляти ініціативу та підприємливість задля вирішення 

соціальних проблем через упровадження соціальних інновацій. 

Здатність виявляти професійну ідентичність та діяти згідно з цінностями 

соціальної роботи. 

Здатність до критичного оцінювання соціальних наслідків політики у 

сфері прав людини, соціальної інклюзії та сталого розвитку суспільства. 

Здатність до розроблення, апробації та втілення соціальних проектів і 

технологій. 

Здатність упроваджувати результати наукового пошуку в 

практичну діяльність. 

Зміст дисципліни Психологічна корекція в системі психологічної практики. 

Психологічні феномени, що підлягають психокорекції 

Теоретичні та практичні засади психокорекційної практики 

Особливості індивідуальної та групової форм психокорекції 

Теоретичні моделі психокорекційної практики у поведінковій та 

когнітивній психології 

Теоретичні моделі психокорекційної практики у глибинній психології 

Теоретико-методологічні засади активного соціально-психологічного 

навчання Т.С. Яценко. 

Психокорекційна робота з різними віковими групами 

Корекційно-розвивальна робота у закладах освіти як форма психолого- 

педагогічної діяльності 

Організаційно-методичні засади корекційно-розвиваючої роботи 

Основні тенденції розвитку дітей раннього віку та напрями корекційно- 

розвивальної роботи. 



 Основні тенденції розвитку дітей дошкільного віку та особливості 

корекційно-розвивальної роботи з ними. 

Основні тенденції корекційно-розвивальної роботи з молодшими 

школярами. 

Корекційно-розвивальна робота з підлітками та старшокласниками. 

Обов’язкові завдання Опрацювання теоретичного матеріалу, виконання завдань практичних 

робіт, модульний та підсумковий контроль . 

Міждисциплінарні зв’язки Теорія і методика науково-дослідницької роботи, філософія та 

соціологія освіти, психологія вищої школи. 
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