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У статті розкриваються теоретичні основи психологічної корекції. На основі аналізу літературних на-
укових джерел представлені засоби психологічної корекції, встановлені її особливості. Зазначені 
протиріччя з проблеми застосування методів психокорекції у закладах освіти. Представлені різні підходи 
щодо класифікації засобів психологічної корекції та їх обґрунтування. Виділені 5 основних елементів 
психокорекційної ситуації, а також обґрунтовано причини розширення сфери використання психологічної 
корекції в роботі із здоровими дітьми.
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Постановка проблеми. На початку XXІ сто-
ліття в Україні набула широкого поши-

рення психологічна підтримка дітей в умовах 
як дошкільних так і шкільних освітніх закладів 
[1, с. 7; 2, с. 9]. Цей факт зумовлено високою стре-
согенністю життя дорослих, їх щільною зайня-
тістю, соціальними негараздами тощо, що у свою 
чергу призводить до зростання психологічних, 
психічних і фізичних порушень у дітей. Нега-
тивно впливають на здоров’я дитини і величезні 
навантаження як наслідок такого популярного в 
наш час раннього навчання дошкільнят та інтен-
сивного навчання школярів. Ще одним фактором 
ризику можна вважати дисбаланс у психологіч-
ному і психічному розвитку дітей, обумовлений 
надмірним обсягом інформації, у тому числі і 
тієї, що подається засобами масової інформації. 
Разом з цим, психологічна служба дошкільних 
та шкільних закладів освіти не має відповідного 
інструментарію для ефективної організації під-
тримки дітей. Найбільш вивченою залишається 
сфера діагностики психічного розвитку та пси-
хологічного стану дитини, а не корекції та про-
філактики граничних станів.

В останні роки велика увага приділяється гру-
повим заняттям з дітьми, що розроблені з ураху-
ванням останніх досягнень психологічної науки. 
Психологічна корекція дошкільнят і молодших 
школярів є складовою частиною психологічно-
го консультування – певного комплексу впли-
вів, що обумовлюють позитивні зміни в людині. 
Здійснюється вона за запитом батьків, педагогів 
та інших дорослих. У дитини мотивація до змін 
формується в процесі самої корекційної роботи. 
І в цьому її принципова відмінність від консуль-
тування підлітків і дорослих.

Об’єктом запропонованої психологічної корек-
ції є граничні невротичні і психічні порушення 
дітей. Предмет – процес відновлення психічно-
го здоров’я дітей в умовах навчально-виховного 
комплексу. Зміст психологічної корекції спрямо-
ваний на сприяння розвитку дитини, не тільки 
на ослаблення або усунення негативного симп-
тому або стану, а й на використання конструк-
тивних можливостей для посилення і мобілізації 
особистісних властивостей дитини та її адаптив-
них здібностей.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На 
сьогодні існує безліч підходів до визначення пси-
хокорекції. Так, за визначенням Т. Яценко, психо-

корекційний процес має відродити пластичність, 
мобільність психічної організації суб’єкта, а тому 
зорієнтований на вивчення статичних якостей 
психіки виявлення їхніх дисфункцій [3, с. 28]. 
І. Дубровіна психокорекцію вважаю формою 
психолого-педагогічної діяльності, яка спрямова-
на на виправлення таких тенденцій психічного 
розвитку, які не відповідають гіпотетичній опти-
мальній моделі нормального розвитку [4, с. 25]. 

Крім того, на сьогодні науковцями виділе-
ні прийоми та способи впливу, які застосову-
ються для проведення психокорекційної роботи 
[5, с. 44]; розроблені методи психотерапії, що 
впроваджуються у практику [6, с. 116]. А також 
здійснено класифікацію моделей психотерапії з 
різними науковими підходами до їх інтерпретації 
[7, с. 54; 8, с. 320]. 

Разом з тим, не існує єдиного інтегрального 
підходу до обґрунтування застосування різних 
видів психокорекції у навчально-виховних про-
цесах закладів освіти.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. На сьогодні не існує єдиного 
методичного підходу до психокорекції практично 
здорових дітей в умовах дошкільних і загально-
освітніх навчальних закладів, а також недостат-
ньо розроблені принципи застосування різних 
видів і засобів психокорекції. Недостатньо роз-
роблені методичні прийоми індивідуальної ко-
рекційної роботи у дошкільному навчальному 
закладі та молодшій школі, що є перспективою 
подальших досліджень.

Мета статті. Головною метою цієї статті є об-
ґрунтувати особливості використання та принци-
пи психокорекції дітей в умовах навчально-ви-
ховного процесу на основі аналізу літературних 
наукових джерел.

Виклад основного матеріалу. Сьогодні, психо-
корекція – це система заходів, спрямованих на 
виправлення недоліків психологічного розвитку 
чи поведінки людини за допомогою спеціальних 
заходів психологічного впливу. 

Науковці зазначають, що засоби психологіч-
ної корекції мають певні особливості, серед яких 
найважливішими є наступні: психокорекція орі-
єнтована на клінічно здорову особистість, на здо-
рові сторони особистості незалежно від ступеня 
їх порушень; у психокорекції орієнтуються на 
теперішнє і майбутнє людини; психокорекційні 
впливи спрямовані на зміну поведінки і розви-
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ток особистості; психокорекція відрізняється від 
психологічного розвитку тим, що психокорекція 
має справу з вже сформованими якостями осо-
бистості чи видами поведінки і спрямована на їх 
переробку, в той час як основна задача розвитку 
полягає в тому, щоб при недостатньому розвитку 
сформувати у людини психологічні якості. 

Сьогодні психологічна корекція широко ви-
користовується в системі психологічної допомо-
ги дітям і підліткам. Але, незважаючи на широ-
кий спектр застосування поняття психологічної 
корекції, існують розбіжності відносно її вико-
ристання. Наприклад, деякі автори розглядають 
психологічну корекцію як спосіб профілактики 
нервово-психічних порушень у дітей (А.С. Спі-
ваковська, 1988). Інші розуміють її як метод пси-
хологічного впливу, спрямований на створення 
оптимальних можливостей і умов розвитку осо-
бистісного та інтелектуального потенціалу дити-
ни (Г.В. Бурменска, О.А. Караванова, А.Г. Лидерс, 
1990), або як сукупність прийомів, які використо-
вуються для виправлення психіки чи поведінки 
психічно здорової людини (Р.С. Немов, 1993). 

За сучасними уявленнями, психокорекційні 
заходи класифікують: 

За характером спрямованості на симптома-
тичну та каузальну. Симптоматична корекція пе-
редбачає короткотривалий вплив з метою зняття 
гострих симтомів відхилень у розвитку, які за-
важають перейти до корекції каузального типу. 
Каузальна (причинна) корекція спрямована на 
джерела і причини відхилень. Цей тип корекції 
більш тривалий у часі, вимагає значних зусиль, 
але є більш ефективним. 

За змістом розрізняють корекцію пізнавальної 
сфери, особистості, афективно-вольової сфери, 
поведінкових аспектів, міжособистісних відно-
син, внутрішньогрупових взаємовідносин (сімей-
них, подружніх, колективних), дитячо-батьків-
ських відносин. 

В практиці психологічної допомоги дітям і 
підліткам з проблемами у розвитку розрізняють 
наступні блоки психологічної корекції: корекція 
емоційного розвитку дитини; корекція сенсорно-
перцептивної та інтелектуальної діяльності; пси-
хологічна корекція поведінки дітей і підлітків; 
корекція розвитку особистості.

За формою роботи розрізняють корекцію: ін-
дивідуальну, групову, у закритій природній гру-
пі (сім’я, клас), у відкритій групі зі схожими про-
блемами, індивідуальногрупову (змішана група). 
За наявністю програм: програмовану, імпрові-
зовану. За характером керування коригуючими 
впливами: директивну, недирективну.

За тривалістю: надкоротку (хвилини, часи, 
вирішення актуальних ізольованих проблем, 
конфліктів), коротку, або швидку (декілька го-
дин, днів – запускає процес виміру, який про-
довжується після завершення зустрічі), трива-
лу (місяці, в центрі уваги – особистісний зміст 
проблеми), довготривалу (продовжується роки, 
стосується сфери свідомого і несвідомого. Багато 
часу приділяється досягненню розуміння суті пе-
реживань. Ефект розвивається поступово, носить 
тривалий характер). 

За маштабом вирішувальних задач розрізня-
ють корекцію: загальну, спеціальну. Загальна пе-
редбачає заходи загальнокорекційного порядку, 

що нормалізують спеціальне мікросередовище 
людини, які регулюють психофізичне, емоційне 
навантаження у відповідності з віковими та інди-
відуальними можливостями. Спеціальна – комп-
лекс прийомів, методик і організаційних форм 
роботи з особою чи групою осіб, які є найбільш 
ефективними для досягнення конкретних задач 
формування особистості, окремих її властивос-
тей чи психічних функцій, що проявляються у 
девіантній поведінці і ускладненій адаптації (не-
впевненість, агресивність, тривожність, аутич-
ність, схильність до стереотипів, конфліктність). 
Спеціальна корекція виправляє наслідки непра-
вильного виховання, що порушило гармонійний 
розвиток, соціалізацію особистості. 

Слід пам’ятати, що впливу психокорекційних 
заходів підлягає фізично і психічно здорова лю-
дина, у якої в житті виникли проблеми психоло-
гічного чи поведінкового характеру. 

Психокорекційна ситуація включає 5 осно-
вних елементів: 1. Людина, яка потребує психо-
корекційної допомоги. 2. Людина, яка допомагає 
(психолог, валеолог). 3. Теорія, яка використову-
ється для пояснення проблем людини. 4. Набір 
процедур (технік, методів), що використовуються 
для вирішення проблем. 5. Спеціальні соціальні 
відносини між людиною, яка потребує психоко-
рекції і спеціалістом, який її здійснює. 

З розвитком практичної валеології та прак-
тичної психології поняття «корекція» стало все 
ширше використовуватися у віковій психології 
і психологічній допомозі не тільки дітям з про-
блемами у розвитку, але і з нормальним психіч-
ним розвитком. Розширення сфери використання 
психологічної корекції в роботі із здоровими ді-
тьми обумовлене наступними причинами: а) ак-
тивним впровадженням в систему навчання но-
вих освітніх програм, успішне засвоєння яких 
вимагає максимального розвитку творчого та 
інтелектуального потенціалу дитини; б) гумані-
зацією процесу освіти, яка неможлива без ди-
ференційного підходу до навчання дитини і ви-
магає врахування індивідуально-психологічних 
особливостей кожного учня і, у відповідності до 
цього, різноманітних способів психолого-педаго-
гічної корекції. 

У зв’язку з цим відбулися принципові зміни 
характеру задач і напрямків корекційних впли-
вів – від виправлення дефектів при порушеному 
розвитку до створення оптимальних можливостей 
і умов для психічного розвитку здорової дитини.

Сьогодні найбільш популярними у психоко-
рекційній практиці дітей є наступні методи: арт-
терапія (ізотерапія, звукотерапія, колортерапія, 
казкотерапія, глинотерапія тощо), ігротерапія, 
аутогенне тренування, психогімнастика тощо.

У наукових джерелах арттерапію вважають 
методикою психокорекції за допомогою худож-
ньої творчості. Арттерапія сьогодні вважається 
одним з найбільш м’яких, але ефективних мето-
дів, що використовуються в роботі психологами, 
практичними валеологами і психотерапевтами. 
Дана методика належить до найдавніших і при-
родних форм корекції емоційних станів. Важли-
во, що людина з раннього дитячого віку само-
стійно, без допомоги фахівця, може займатися 
арттерапією. Це допомагає розслабитися і зняти 
напруження [9, с. 25].
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Сучасні науковці виділяють різні моделі арт-

терапії. Дуже важливо відзначити, що дана ме-
тодика не має протипоказань і обмежень. Вона 
застосовується майже всіма напрямками психо-
корекції. Знайшла вона також досить широке за-
стосування у педагогіці, соціальній роботі. Артте-
рапія будь-якій людині дає можливість виразити 
свій внутрішній світ через творчість.

Слід відмітити, що класична арттерапія вклю-
чає в себе тільки візуальні види творчості, такі, 
як: живопис, графіка, фотографія, малювання та 
ліплення. Але сучасна арттерапія налічує більше 
видів методик. До неї відносять також бібліоте-
рапію, маскотерапію, казкотерапію, орігамі, дра-
матерапію, музикотерапію, колоротерапію, віде-
отерапію, пісочну терапію, ігротерапію тощо. Був 
розроблений і комплексний метод – артсінтезте-
рапія. Він заснований на використанні поєднан-
ня живопису, віршування, драматургії і театру, 
риторики і пластики. Причому, кількість методик 
весь час збільшується.

Арттерапія в останні роки набула педаго-
гічного спрямування. Так у навчальному за-
кладі вона виконує наступні функції: виховну, 
корекційну, психотерапевтичну, даігностічну 
та розвиваючу. Не дивлячись на простоту і до-
ступність методу це глибока і серйозна форма 
психотерапії, що має свої показання, до яких 
відносяться: неврози, підвищена тривожність, 
страхи, низька самооцінка, труднощі взаємин з 
оточуючими, депресії, стресові ситуації (в т.ч. 
родинні) тощо.

Аналіз літературних наукових джерел дозво-
лив встановити завдання артерапії, основними з 

яких є наступні: дати соціально прийнятний ви-
хід агресивності та іншим негативним почуттям; 
отримати матеріал для інтерпретації і діагнос-
тичних висновків; пропрацювати думки і почут-
тя, які дитина звикла подавляти; сконцентрува-
тися на відчуттях і почуттях; розвивати художні 
здібностей і підвищення самооцінки [10, с. 25]. 

Арттерапія також використовується для до-
слідження внутрішньосімейних проблем. При-
йомами арттерапії є малювання, моделювання з 
папером, фарбами, деревом, образні розмови, на-
писання розповідей, спів, музика, виразні рухи 
тіла тощо [11, с. 16; 12, с. 23]. 

Висновки і пропозиції. Враховуючи розбіж-
ності у наукових колах щодо проблеми психо-
корекції, проведення корекційної роботи в умо-
вах навчально-виховного процесу вимагає від 
спеціаліста, що її проводить певної підготовки: 
знання теоретичних основ; знання загальних за-
кономірностей психічного розвитку дітей в онто-
генезі; періодизації психічного розвитку; знання 
проблеми співвідношення навчання і розвитку; 
уявлення про основні теорії, моделі і типи осо-
бистості; знання про соціально-психологічні осо-
бливості групи; знання умов, що забезпечують 
особистісний ріст і творчий розвиток, а також 
психофізіологічне методичне обґрунтування за-
стосування методів психокорекції.

Не достатньо вивченою залишається пробле-
ма психофізіологічного обґрунтування різних 
видів психологічної корекції граничних невро-
тичних розладів дітей дошкільного і молодшого 
шкільного віку, що і є перспективою подальших 
досліджень.
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ПРИНЦИПЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПСИХОКОРРЕКЦИИ  
В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Аннотация
В статье раскрываются теоретические основы психологической коррекции. На основе анализа ли-
тературных научных источников представлены средства психологической коррекции, установлены 
ее особенности. Указаны противоречия по проблеме применения методов психокоррекции в учебных 
заведениях. Представлены различные подходы к классификации средств психологической коррек-
ции и их обоснования. Выделены 5 основных элементов психокоррекционной ситуации, а также 
обоснованны причины расширения сферы использования психологической коррекции в работе со 
здоровыми детьми.
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PRINCIPLES OF PSYCHOCORRECTION USE  
IN TEACHING AND EDUCATIONAL PROCESS

Summary
The article describes the theoretical basis of psychological correction. Based on the analysis of literary 
sources presented scientific means of psychological correction, set its features. This contradiction on the 
issue of the use of psycho-correction techniques in schools. Different approaches to the classification of 
assets and their psychological correction justification. Allocate 5 basic elements of psycho situation and 
stating the reasons for expanding the use of psychological correction work with healthy children.
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