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Опис дисципліни 
 

Дисципліна "Психоконсультування та психокорекція" покликана сформувати у студентів 
професійні знання і уміння галузі надання психологічної допомоги, сприяти більш повному 
і глибокому розумінню основних вимог щодо процесу проведення психокорекції та 
психотерапії, психологічних понять і категорій, їх взаємозв’язку та взаєморозвитку, 
збагатити науковий світогляд студентів та їх психологічну культуру. 
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Силабус курсу 
Психоконсультування та психокорекція 

Ступінь вищої освіти – бакалавр  

Освітньо-професійна програма – «Соціальне забезпечення» 

Рік навчання: 2, Семестр: 4 

Кількість кредитів: 5 Мова викладання: українська 

 

№ з/п Тема Результати навчання Завдання 

1 Тема 1. Методологічні 
основи психологічного 

консультування 

Формулювати власні обґрунтовані 
судження на основі аналізу соціальної 
проблеми. 

Тести, 
питання 

2 Тема 2. Інтерв’ю як 
основний метод 
психологічного 
консультування 

Теоретично аргументувати шляхи 
подолання проблем та складних життєвих 
обставин, обирати ефективні методи їх 
вирішення, передбачати наслідки. 

Питання 

3 Тема 3. 
Консультативні 

установки 

Розуміти закономірності та особливості 
розвитку і функціонування 
психічних явищ в контексті професійних 
завдань. 

Тести 

4 Тема 4. 
Консультативні 

навички 

Встановлювати та підтримувати взаємини 
з клієнтами на підґрунті взаємної довіри та 
відповідно до етичних принципів і 
стандартів соціальної роботи, надавати їм 
психологічну підтримку й наснажувати 
клієнтів. 

Питання 
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5 Тема 5. Індивідуальне 
консультування 

Складати та реалізовувати план 
консультативного процесу з 
урахуванням специфіки запиту та 
індивідуальних особливостей клієнта, 
забезпечувати ефективність власних 
дій. 

Питання 

6 Тема 6. Групове 
консультування 

Встановлювати та підтримувати 
взаємини з клієнтами на підґрунті 
взаємної довіри та відповідно до етичних 
принципів і стандартів 

Тести, 
питання 

7 Тема 7. 
Психокорекційна 

практика як основна 
форма діяльності 

практичного психолога 
і соціального 
працівника 

Встановлювати та підтримувати 
взаємини з клієнтами на підґрунті 
взаємної довіри та відповідно до етичних 
принципів і стандартів 

Тести, 
питання 

8 Тема 8. Теоретичні 
основи психотерапії. 

Психотерапія як галузь 
психологічних знань і 
специфічна практика 

Теоретично аргументувати шляхи 
подолання проблем та складних 
життєвих обставин, обирати ефективні 
методи їх вирішення, передбачати 
наслідки. 

Питання 

9 Тема 9. Теоретичні 
передумови 

психокорекційної 
практики 

Розуміти закономірності та особливості 
розвитку і функціонування психічних 
явищ в контексті професійних завдань. 

Тести 
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Політика оцінювання 
 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів 
без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання модулів 
відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність 
плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 
20%. Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 
використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати 
лише під час он-лайн тестування (наприклад, програма Kahoot). 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, 
за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне 
стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником 
курсу. 
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Оцінювання 
 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

Заліковий модуль 1 
 

Заліковий модуль 2 
 

Заліковий модуль 3 
 

30% 40% 30% 
1.Усне опитування 1.Усне 1.Написання КПІЗ 
на заняттях (4 теми опитування на (вибір теми, 

по 10 балів = 40 заняттях (5 тем по опрацювання 
балів). 10 балів = 50 літературних джерел, 

2. Модульна балів). написання роботи) = 
контрольна робота 2. Ректорська 60 балів. 

(1-4 теми) = 60 контрольна робота 2.Захист КПІЗ = 30 
балів (5-9 теми) = 50 балів балів 

3. Участь у тренінгу = 10 балів 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Шкала оцінювання студентів: 
 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 Відмінно 

B 85-89 Добре 

C 75-84 Добре 

D 65-74 Задовільно 

E 60-64 Достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного 
складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


