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Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників

Освітній
ступінь

Характеристика навчальної дисципліни
денна форма

навчання
заочна форма

навчання

Кількість кредитів – 4

Магістр

Обов’язкова
Рік підготовки:

1-й 1-й
Семестр

Загальна кількість
годин - 120

2-й 2-й
Лекції

18 год. 4 год.
Практичні, семінарські

20 год. 4 год.
Лабораторні

 год. год.
Самостійна робота

80 год. 110 год.
Консультації:

2 год. 2 год.
Вид контролю: залік

1. Мета вивчення навчальної дисципліни
Предметом вивчення навчальної дисципліни є організація, зміст і методи

психологічної профілактики та психологічної корекції відхилень у поведінці
особистості як видів діяльності практичного психолога.

Метою навчальної дисципліни «Профілактика і корекція відхилень у
поведінці» є формування у магістрантів сучасного уявлення про норму
соціально–психологічного буття і розвитку особистості; зміст і природу
відхилень, можливості їх попередження, шляхи подолання та активізації
особистісних ресурсів, життєстійкості людини.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Профілактика і корекція
відхилень у поведінці» є систематизація знань про зміст та причини відхилень
у поведінці та розвитку осіб різного віку; уточнення засобів їх дослідження;
визначення шляхів і методів попередження, подолання відхилень та
формування зарадної поведінки особистості.

Освітньою програмою визначені наступні програмні компетентності:
Інтегральна компетентність: Здатність вирішувати складні завдання і

проблеми у процесі навчання та професійної діяльності у галузі психології, що
передбачає здійснення інновацій і характеризується комплексністю та
невизначеністю умов і вимог.
Загальні компетентності:
ЗК3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
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Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:
СК3. Здатність обирати і застосувати валідні та надійні методи наукового

дослідження та/або доказові методики і техніки практичної діяльності.
СК4. Здатність здійснювати практичну діяльність (тренінгову,

психотерапевтичну, консультаційну, психодіагностичну та іншу) з
використанням науково верифікованих методів та технік.

СК9. Здатність дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної етики
та керуватися загальнолюдськими цінностями.

СК10. Здатність розробляти та впроваджувати інноваційні методи
психологічної допомоги клієнтам у складних життєвих ситуаціях.

2. Передумови для вивчення дисципліни
Курс «Профілактика і корекція відхилень у поведінці» ґрунтується на

знанні таких попередньо вивчених курсів, як: «Загальна психологія», «Вікова
психологія», «Основи психотерапії», «Психодіагностика», «Основи психологічної
корекції з практикумом», «Основи психологічного консультування», «Життєві
кризи особистості», «Клінічна психологія» та ін.

3. Результати навчання за дисципліною
Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна:

ПР1. Здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно важливих
знань із різних джерел із використанням сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій.

ПР4. Робити психологічний прогноз щодо розвитку особистості, груп,
організацій.

ПР5. Розробляти програми психологічних інтервенцій (тренінг,
психотерапія, консультування тощо), проводити їх в індивідуальній та
груповій роботі, оцінювати якість.

ПР6. Розробляти просвітницькі матеріали та освітні програми,
впроваджувати їх, отримувати зворотній зв'язок, оцінювати якість.

ПР9. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи
та загальнолюдські цінності.

ПР11. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і
методів до конкретних ситуацій професійної діяльності.

Після успішного вивчення навчальної дисципліни студенти зможуть:
РН1. Знати критерії норми психологічного та особистісного розвитку;
РН2. Розуміти основні причини виникнення відхилень у поведінці,

ідентифікувати особистісні проблеми та пропонувати шляхи їх
розв’язання;

РН3. Складати і реалізовувати алгоритм психокорекційного процесу з
урахуванням специфіки запиту, індивідуальних особливостей клієнта та
забезпечувати ефективність власного корекційного впливу;
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РН4. Володіти уміннями визначати можливості просвітницької роботи у
відповідності до профілактичних завдань, адекватно моделювати її
мету, завдання та методику, проводити та об’єктивно оцінювати
ефективність

РН5. Визначати можливості профілактики відхилень, збереження
психологічного здоров’я, формування зарадної поведінки осіб
різного віку.

РН6. Застосовувати різні методи і засоби психодіагностичної та
психокорекційної роботи психолога з особами різного віку з метою
розв’язання та попередження їх психологічних проблем;

РН7. Володіти навичками самоаналізу, самоорганізації, саморегуляції та
збереження власного психологічного здоров’я на користь
особистісного зростання.

4. Критерії оцінювання результатів навчання
Шкала
ЄКТС Критерії оцінювання навчальних досягнень студента

А

Студент виявляє особливі творчі здібності, самостійно розвиває власні
обдарування і нахили, вміє самостійно здобувати знання
Студент вільно висловлює думки і відчуття, визначає програму
особистої пізнавальної діяльності, самостійно оцінює різноманітні
життєві явища і факти, виявляючи особисту позицію щодо них; без
допомоги викладача знаходить джерела інформації і використовує
набуті знання і вміння в нестандартних ситуаціях

В

Студент виявляє початкові творчі здібності, самостійно визначає
окремі цілі власної навчальної діяльності, оцінює окремі нові факти,
явища, ідеї; знаходить джерела інформації та самостійно
використовує їх відповідно до цілей, поставлених викладачем

С

Студент вільно (самостійно) володіє вивченим обсягом матеріалу і
застосовує його на практиці; вільно розв′язує задачі в стандартних
ситуаціях, самостійно виправляє допущені помилки, добирає
переконливі аргументи на підтвердження вивченого матеріалу

D

Студент вміє порівнювати, узагальнювати, систематизувати
інформацію під керівництвом викладача, в цілому самостійно
застосовувати її на практиці, контролювати власну діяльність,
виправляти помилки і добирати аргументи на підтвердження певних
думок під керівництвом викладача

Е

Студент може відтворити значну частину теоретичного матеріалу,
виявляє знання і розуміння основних положень, за допомогою
викладача може аналізувати навчальний матеріал, здатний
застосовувати вивчений матеріал на рівні стандартних ситуацій,
наводити окремі власні приклади на підтвердження певних тверджень

FХ
Студент володіє навчальним матеріалом на рівні елементарного
розпізнавання і відтворення окремих фактів, елементів, об′єктів, що
позначаються студентом окремими словами чи реченнями

F Студент не володіє навчальним матеріалом
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Розподіл балів які нараховуються студентам
Поточний контроль

Разом Сума
РОЗДІЛ 1 РОЗДІЛ 2

Т 1.1 Т 1.2 Т 1.3 Кр.1 Т 2.1 Т 2.2 Т 2.3 ІНДЗ 1 ІНДЗ 2

100
Поточний контроль

10 10 10 10 10 10 10 70
Контроль самостійної роботи

20 10 30
Т 1.1, Т 1.2 ... Т 2.4 – теми розділів
Відповідно до «Положення про порядок визнання результатів навчання у

неформальній та/або інформальній освіті у Сумському державному
педагогічному університеті імені А. С. Макаренка», при оцінюванні результатів
навчання з дисципліни «Профілактика і корекція відхилень у поведінці»
можливо перезарахування балів (максимально 20 балів) за позанавчальну фахову
активність студентів (сертифікована участь в конференціях, тренінгах,
написання статей тощо).

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види
навчальної діяльності

Оцінка
ECTS

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, заліку, курсового

проекту (роботи), практики
90 – 100 А відмінно
82 - 89 В добре74 - 81 С
64 - 73 D задовільно60 - 63 Е

35-59 FX незадовільно з можливістю
повторного складання

1 - 34 F незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням дисципліни

5. Засоби діагностики результатів навчання
З метою визначення рівня оволодіння студентами навчальним матеріалом

і стимулювання пізнавально-творчої діяльності протягом вивчення навчальної
дисципліни здійснюється поточний і підсумковий контроль. Поточний
контроль здійснюється систематично у формі питань і регулярної перевірки
виконання семінарських та індивідуальних завдань, конспектів лекцій і
першоджерел, матеріалів проведення психодіагностичних методик, також
оцінюються виступи, наукові повідомлення, доповіді тощо. Програмою
дисципліни передбачено контрольна робота, індивідуальне навчально-дослідне
завдання, психологічне есе, виконання самостійної роботи. Підсумковий
контроль (залік) проводиться наприкінці навчального курсу.
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6. Програма навчальної дисципліни
6.1. Інформаційний зміст навчальної дисципліни
Розділ 1. Поняття, чинники та умови забезпечення норми соціально–
психологічного буття та розвитку особистості.
Тема 1.1. Визначення поняття норми та з’ясування природи
відхилень у поведінці і розвитку особистості.

Аналіз категорії норми психологічного та особистісного розвитку.
Психологічний і моральний простір норми. Погляди вітчизняних та
зарубіжних психологів на критерії норми. Позитивна Я– концепція,
адаптивність та особистісна зрілість як показники норми психічного розвитку
. Основні підходи до визначення відхилень.

Поняття особистісної деструкції та особистісної проблеми суб’єкта.
Внутрішньоособистісний конфлікт: поняття, види та зовнішні прояви.
Сутність поняття життєвої кризи особистості. Природа, прояви, стратегії
проживання та можливості подолання особистісних криз. Психологія стресу.
Хронічний стрес, його природа і прояви. Поняття «психологічного захисту»,
його різновиди й функції. Фіксація на невротичному захисті як джерело
відхилень від норми. Поведінкові прояви, можливості допомоги. Поняття
психоемоційного вигорання, причини, прояви, профілактика і корекція.

Умови повноцінного психологічного та особистісного розвитку дитини.
Потреби особистості за А. Маслоу. Внутрішній конфлікт потреб на кожній
стадії розвитку за Е. Еріксоном. Поняття «пошукова активність» та «навчена
безпорадність» (І. Аршавський, В. Ротенберг). Фактори формування
позитивної Я–концепції особистості.

Провідні джерела психічної травматизації дітей, виокремленні
вітчизняними психологами: конфліктні взаємини та «неправильне
виховання» в родині, особистісні риси батьків та особливості їх
спілкування з дітьми. Індивідуально–типологічні особливості, які
збільшують ризик психогенної травматизації особистості: деякі властивості
темпераменту і характеру (в т.ч. акцентуації), індивідуально–особистісні
якості (в т.ч. вразливість, загостреня почуття Я, імпресивність), вироблений
стиль життя (в т.ч. «відмова від пошуку», пасивно–оборонна, агресивно–
захисна поведінка).

Природа психічних явищ, які підлягають психокорекції. Визначення,
предмет та завдання психокорекції. Принципи, форми, етапи організації
психокорекційного процесу. Умови його ефективності.
Тема 1.2. Психопрофілактика як запобігання виникнення відхилень і
створення умов повноцінного буття та розвитку особистості.

Предмет психопрофілактики. Психопрофілактика як запобігання
виникнення психологічних проблем особистісного розвитку та
міжособистісних стосунків. Психопрофілактика як створення умов
повноцінного розвитку особистості, формування психологічних
новоутворень, потреба в самоактивності, саморегуляції, саморозвитку.
Стратегії життя як стиль життя особистості.
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Завдання та рівні психопрофілактичної діяльності психолога з особами
різного віку і різних соціальних категорій.

Форми і методи організації та проведення психопрофілактики. Робота
психолога по створенню доброзичливого психологічного клімату в
колективах, родині. Кімната психологічного розвантаження як засіб
психопрофілактики нервово–психічного здоров'я. Навчання клієнтів
методам взаємодії (індивідуально та в корекційних групах), методам
самопізнання, саморегуляції, самокорекції як засіб профілактики
психологічного здоров'я та безконфліктного спілкування.
Психопрофілактика нервово-психічної рівноваги в стресових ситуаціях.
Поняття психологічних ресурсів особистості. Їх актуалізація та активізація
в критичних ситуаціях життя.
Тема 1.3. Проблема психологічного здоров’я та психогігієни особистості.

Поняття психологічного здоров’я особистості. Критерії психологічного
здоров’я. Психологічне здоров’я в структурі ціннісних орієнтацій людини.
Психологічне здоров’я і гармонія особистості. Поняття психоемоційного
благополуччя особистості. Чинники переживання щастя людиною.

Поняття «якість життя» особистості, її показники та чинники. Поняття
вітальності людини, її природа та умови підтримки. Поняття життєстійкості
особистості, її показники та чинники. Домінування самоактивності і
саморозвитку як предиктор психологічної стійкості. Психологічна стійкість як
опірність життєвим негараздам. Зарадна поведінка. Залежна поведінка як
наслідок зниження стійкості. Адаптивні стратегії особистості.

Визначення психосоматичних станів. Поняття особистісної
(індивідуальної) та соціальної психогігієни. Саногенний потенціал
особистості. Ставлення до дійсності. Усвідомлення буття. Смисл життя.
Самоаналіз, самовизначення, саморегуляція, самокорекція і саморозвиток
особистості. Психологічне здоров’я та самоактуалізація особистості.

Розділ 2. Профілактика і корекція відхилень у поведінці осіб різного віку.
Тема 2.1. Профілактика і корекція відхилень у поведінці дітей
дошкільного та молодшого шкільного віку.

Природа труднощів психічного розвитку дітей дошкільного віку.
Невропатія: причини виникнення, психопрофілактика і психокорекція.
Проблеми емоційного розвитку: патологічні звички, впертість, плаксивість,
розлади сну, страхи, нервово–психічна напруженість, підвищена збудливість,
агресивність, замкнутість, нерішучість, соціальна дезадаптація та ін. Аналіз
причин та зміст психологічної допомоги в цих випадках.

Психологічні проблеми розвитку дітей молодшого шкільного віку.
Страхи, шкільна фобія, тривожність. Рухова розгальмованість, висока
збудливість, труднощі довільності, самоконтролю. Астенія, нервова
слабкість, інфантилізм, невпевненість в собі, низька самооцінка.
Сором'язливість, проблеми спілкування. Енурез, визначення причин та
психологічна допомога дітям з невротичним енурезом. Заїкання, мутизм,
допомога психолога при невротичній формі заїкання. Аналіз їх причин та
зміст психологічної допомоги.
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Тема 2.2. Профілактика і корекція відхилень у поведінці підлітків і юнаків.
Особливості профілактичної та корекційної роботи психолога з підлітками

і юнаками. Аналіз основних психологічних проблем особистісного розвитку у
підлітковому віці. Причини та особливості прояву конфліктності у підлітків.
Становлення самоідентичності в підлітково–юнацькому віці. Шляхи
самоідентифікації. Дифузія ідентичності як джерело відхилень і особистісних
проблем. Негативізм, його причини та дії психолога. Психологія агресивної
поведінки. Акцентуації характеру та відхилення у поведінці в зв'язку з цим.
Аналіз причин та змісту тривожності підлітків та юнаків. Проблеми взаємин з
однолітками. Переживання першого кохання.

Корекція внутрішньоособистісних протиріч, тривожності,
невпевненості в собі, страхів, негативного ставлення до себе, агресивності.
Психокорекційна робота з соціально дезадаптованими, педагогічно
занедбаними, невстигаючими у навчанні підлітками та старшокласниками.

Навчання прийомам саморегуляції психоемоційних станів та способам
ефективної поведінки в різних життєвих ситуаціях, методам самоконтролю.

Психологічна корекція труднощів спілкування. СПТ спілкування для
старшокласників. Психологічні проблеми віртуального спілкування. Аналіз
причин та зміст психологічної допомоги у разі інтернет–залежності.

Корекційна допомога інфантильним, неініціативним і невольовим юнакам.
Демонстративність, брехня, надмірне фантазування – як захисні форми
поведінки. Надання психологічної допомоги особистості у цих випадках.

Надання консультативної допомоги особистості у життєвому
самовизначенні (розвиток перспективи часу, навчання методам планування
майбутнього і створення власного іміджу, аналіз бажань та техніка
прийняття рішень) як профілактика психоемоційних розладів та відхилень
у поведінці в юнацькому віці.
Тема 2.3. Профілактика і корекція відхилень у поведінці молоді і дорослих.

Особливості роботи психолога з дорослими. Психопрофілактика станів,
ситуацій та поведінки психологічного ризику.

Емоційні стани ризику: астенія (нервова слабкість), психоемоційне
вигорання, страхи дорослих, кохання як залежність, втрата смислу життя,
депресивний стан, природа та прояви депресії. Психологічна допомога у
подоланні депресивного стану.

Загальна характеристика ситуацій психологічного ризику. Стресові
ситуації. Психопрофілактика і психокорекція емоційної рівноваги. Ситуації
іспитів, ситуації втрат, ситуації реадаптації. Вікові кризи дорослих. Аналіз та
осмислення життєвої ситуації. Подолання важких життєвих ситуацій.
Психопрофілактика у ситуаціях ризику.

Природа залежної поведінки: алкогольна, нікотинова, наркотична,
культова залежність, созалежність. Психопрофілактика, психокорекція
залежної поведінки.
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Психологія суїцідальної поведінки. Ескапізм, як механізм
психологічного захисту. Поведінкові прояви регресії. Психопрофілактика і
психокорекція.

Акцентована активність як поведінка ризику: екстремальні види спорту,
ігроманія, інтернет–залежність, надмірне занурення в роботу, перфекціонізм.
Можливості надання психологічної допомоги.

Криза «зустрічі зі старістю». Індивідуальне психологічне
консультування літніх людей. Індивідуальна психокорекція літніх людей.
Робота зі спогадами. Створююча візуалізація. Когнітивно–поведінкова терапія
депресивних станів. Групова психокорекція літніх людей. Психодрама.
Тренінг «Робота з листами». Тренінг «Вчитися ніколи не пізно». Тренінг з
тілесно–орієнтованої терапії. Тренінг «Робота з психосоматичними
проблемами». Сімейне консультування родин, в яких є особи похилого віку,
як профілактика емоційних та психосоматичних розладів у літніх людей.

Природа та профілактика психоемоційного вигорання і професійної
деформації психолога. Принципи, засоби самозбереження і самовідновлення.
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6.2. Структура та обсяг навчальної дисципліни

Назви розділів і тем

Кількість годин
Денна форма Заочна форма
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у тому числі
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ек
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ї
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кт
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.
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С
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т.
р

Л
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ї
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.

Л
аб
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.
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с.
С
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ос

т.
ро

бо
та

РОЗДІЛ 1. Поняття, чинники та умови забезпечення норми соціально-
психологічного буття та розвитку особистості

Тема 1.1. Визначення поняття норми
та з’ясування природи відхилень у
поведінці і розвитку особистості

22 6 2 14 22 2 2 18

Тема 1.2. Психопрофілактика як
запобігання виникнення відхилень і
створення умов повноцінного буття та
розвитку особистості

16 2 14 16 16

Тема 1.3. Проблема психологічного
здоров’я та психогігієни особистості 18 4 2 12 22 2 2 18

РОЗДІЛ 2. Профілактика і корекція відхилень у поведінці осіб різного
віку

Тема 2.1. Профілактика і корекція
відхилень у поведінці дітей дошкільного та
молодшого шкільного віку

20 2 4 12 18 18

Тема 2.2. Профілактика і корекція
відхилень у поведінці підлітків і юнаків 22 2 6 14 20 20

Тема 2.3. Профілактика і корекція
відхилень у поведінці молоді і дорослих 22 2 6 2 14 22 2 20

Усього годин 120 18 20  2 80 120 4 4  2 110
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Теми практичних (семінарських) занять

№
з/п Назва теми

Кількість годин
Денна форма Заочна форма

1 Визначення поняття норми та
з’ясування природи відхилень у
поведінці і розвитку особистості

2 2

2 Проблема психологічного здоров’я та
психогігієни особистості 2 2

3 Профілактика і корекція відхилень у
поведінці дітей дошкільного та
молодшого шкільного віку

4

4 Профілактика і корекція відхилень у
поведінці підлітків і юнаків 6

5 Профілактика і корекція відхилень у
поведінці молоді і дорослих. 6

Разом 20 4

Теми самостійної роботи

№
з/п Назва теми Кількість годин

Денна форма Денна форма
1 Визначення поняття норми та з’ясування

природи відхилень у поведінці і
розвитку особистості

14 18

2 Психопрофілактика як запобігання
виникнення відхилень і створення умов
повноцінного буття та розвитку
особистості

14 16

3 Проблема психологічного здоров’я та
психогігієни особистості 12 18

4 Профілактика і корекція відхилень у
поведінці дітей дошкільного та молодшого
шкільного віку

12 18

5 Профілактика і корекція відхилень у
поведінці підлітків і юнаків 14 20

6 Профілактика і корекція відхилень у
поведінці молоді і дорослих 14 20

Разом: 80 110
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