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Вступ 

Навчальна програма дисципліни “Біо-психосоціальні детермінанти 

психічного здоров’я” складена відповідно до освітньо-професійної/освітньо-

наукової програми підготовки          «доктора філософії»            спеціальності   
                                                     (назва рівня вищої освіти)  

____053 Психологія  
(код і назва спеціальності) 

                                                                                       

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є психологія здоров’я . 

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу.   

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

Змістовий модуль 1. Загальні уявлення про психічне здоров’я та 

його детермінанти 

Змістовий модуль 2. Найбільш поширені порушення психічного 

здоров’я та їх клінічна характеристика. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета дисципліни — сформувати у аспірантів знання з наукового 

розуміння сучасних уявлень про детермінанти та фактори психічного 

здоров’я, зокрема біологічні, психологічні та соціальні. 

Завдання дисципліни полягає у системному аналізі  формування 

концепту психологічного здоров’я, його компонентів та зв’язків з іншими 

напрямками психології. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 

ІК. Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі психології, в тому 

числі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що 

передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних 

психологічних знань та/або професійної практики 

ЗК 4. Знання предметної області та розуміння професійної діяльності за 

спеціальністю. 

СК 7. Здатність організовувати та реалізовувати просвітницьку та освітню 

діяльність для різних категорій населення у сфері психології. 

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної 

дисципліни студент повинен: 

 вміти фізично і розумово самовдосконалюватися, використовувати 

фізичні вправи з метою збереження та зміцнення власного здоров’я як 

складової ефективної професійної діяльності; 

володіти прийомами попередження девіації  серед студентської молоді; 

володіти знанням про стадії індивідуального розвитку; 

мати конкретні знання про біо-психо-соціальні фактори позитивного 

психічного здоров’я; 

вміти аналізувати комплексні причини порушень психічного здоров’я 
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та обґрунтовувати причини його порушень у конкретних ситуаціях; 

розуміти причини відмінностей у розповсюдженні проблем психічного 

здоров’я  у соціуму з різними характеристиками; 

вміти застосовувати  поширені та специфічні опитувальники на 

депресію, тривогу, алкогольну аддукцію та ін. 

Демонструвати наступні результати навчання: 

ПРН 1. Володіння концептуальними та методологічними знаннями в 

галузі психології, бути здатним застосовувати їх до професійної діяльності на 

межі предметних галузей. 

ПРН 2. Знання та розуміння основних психологічних концепцій, 

парадигм, теоретичних та практичних проблем, історії розвитку та сучасного 

стану наукових психологічних знань. 

ПРН 7. Використовувати сучасні методи пізнання, аналізувати сучасну 

наукову картину світу, відрізнити наукове знання від поза наукового, 

визначати фактори, що впливають на розвиток науки. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться __90_ годин, що 

становить  _3_ кредита ЄКТС. 

 

2. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Загальні уявлення про психічне здоров’я та його 

детермінанти 

Тема 1. Уявлення про історичну сутність, зміст, закономірності та етапи 

формування уявлень про психічне здоров’я. 

Поняття про психологію здоров’я; місце психології здоров’я в інших 

галузях наукових знань; здоров’я людини в контексті психології; базові 

визначення стану здоров’я; фактори підвищення рівня психічного здоров’я;; 

принципи забезпечення психічного здоров’я особистості. 

Тема 2 . Детермінанти та фактори психічного здоров’я, зокрема біологічні, 

психологічні та соціальні. 

Генетична схильність; фізичне здоров'я; слабкість психологічних захисних 

механізмів; психогенія; сімейна і соціальна депривація; соціальна криза.  

Змістовий модуль 2. Найбільш поширені порушення психічного 

здоров’я та їх клінічна характеристика. 

Тема 1. Генезис негативного та позитивного компоненту психічного 

здоров’я. 

Сприятливі фактори психологічного здоров'я; провокуючі фактори 

психологічного здоров'я; підтримують фактори психологічного здоров'я; 

Тема 2 . Симптоматика та динаміка формування найбільш поширених 

проблем психічного здоров’я. 

 

3. Рекомендована література 

Основна 

1. Бурлачук Л. Ф., Кочарян А. С., Жидко М. Е. Психотерапия: [учебник] / 

Л. Ф. Бурлачук, А. С. Кочарян, М. Е. Жидко. – 2 изд. – СПб. : Питер, 2006.– 
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370 с. 

2. Галецька І.І. Методологічні проблеми вивчення психологічного 

здоров'я / І. І. Галецька // Наукові записки Інституту психології ім. Г. С. 

Костка АПН України. – К. : Главник, 2005. – Вип. 26, Т.І. – С. 320 –324. 

3. Коцан І. Я., Ложкін Г. В., Мушкевич М. І. Психологія здоров’я людини 

/ За ред. І. Я. Коцана.– Луцьк: РВВ ―Вежа‖ Волин. нац. ун-ту ім. Лесі 

Українки, 2011.– 430 с. Катков А.Л. Полюс психического здоровья – 

проблемы идентификации / А. Л. Катков // Психическое здоровье. – 2006. – 

№ 12. – С. 46 – 51. 

4. Кочарян Г.С. "Выгодные" болезни и негативные терапевтические 

реакции в клинике сексуальных расстройств / Г.С. Кочарян // Здоровье 

мужчины. – 2005. – № 1. – С. 145 – 152. 

5. Кременчуцька М.К. Рівень соціального інтелекту як прогностична 

компонента професійної успішності студентів//Вісник ОНУ ім. І. І. 

Мечникова. сер. Психологія. Том 21. Випуск 1 (39). 2016, С. 98-107. 

6. Кременчуцька М. К., Білова М.Е., Коваль Г. Ш. Психологічна 

проникливість як складова професійної компетентності майбутніх 

психологів// Габітус. №16. 2020. C. 71-75. 

7. Лушин П.В., Каськова Н.Ф. Интегральная характеристика понятия 

психическое здоровье / П.В. Лушин, Н.Ф. Каськова // Социальные аспекты 

псих. здоровья детей и подростков: Матер.междунар. Конгресса. Одесса, 19-

22 сентября 1994 г.; АПН Украины; Южноукраинский педагогический ун-т 

им. К.Д.Ушинского [Ред. А.Я. Чебыкин]. — О., 1994. — С. 15. 

8. Маслоу А. По направлению к психологии бытия: Религии, ценности и 

пик-переживания / А. Маслоу; пер. с англ. Е. Рачковой. – М. : Эксмо-Пресс, 

2002. – 270,[1] с. 

9. Мельник Ю.Б. Формування культури здоров’я учнів як важлива 

складова роботи практичного психолога / Ю. Б. Мельник // Практична 

психологія і соціальна робота. – 2003. – № 2-3. – С. 126 – 132. 

10. Оптимістичне відношення до життя як активуючий ресурс особистості 

(ортобіотичний підхід)/ Дослідження психології ортобіозу людини : 

монографія / за заг. наук ред проф Н.В. Родіни. Київ : Видавництво Ліра-К, 

2021. 36-57. 

11. Показники здоров’я населення та використання ресурсів охорони 

здоров’я у Україні: Довідник МОЗ України. – Київ, 2006. – С. 64. 

12. Психологическое благополучие личности и психосоциальній стресс: 

кол. мон. под ред. проф. Розанова В.А.. – Одесса : Феникс, 2017. – 298 с. 

13. Психология здоровья: [учеб. для студентов вузов, обучающихся по 

направлению и специальностям психологии] / Под ред. Г.С. Никифорова. – 

СПб., М. (и др.) : Питер, 2003. – 606 с. 

14. Пустовойт М.М. Психосоматична перспектива в медицині / М.М. 

Пустовойт // Медицинская психология. – 2006. – Т. 1, № 4. – С. 13 – 15. 

15. Розанов В.А. Основы биологии и генетики человека. – Одесса: ВМВ, 2012. 

– 444 с.  

16. Роль и место медицинской психологии в системе медицинской помощи 
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населению / В.В. Кришталь, Б.В. Михайлов, Н.О. Марута, Л.Ф. Шестопалова 

// Медицинская психология. – 2006. – Т.1, № 1. – С. 3 – 6. 

17. Богучарова О. І. Внутрішня картина здоров’я як умова формування 

особистості (спроба проблематизації) / О. І. Богучарова //  368 Зб. наук. пр. 

Ін-ту психол. ім. Г. С. Костюка АПН України.– Т. ІV.– Ч. 1.– 2002.– С. 11–20. 

18. Болтівець С. І. Теоретико-методичні засади педагогічної психогігієни: 

Дис... д-ра психол. наук: 19.00.07 / С.І. Болтівець; Інститут психології ім. Г.С. 

Костюка. – К., 2004. – 446 арк. : рис. - Бібліогр.: арк. 429-446. 

19. Внутрішня картина здоров’я дітей і підлітків як психологічний 

феномен / Г.В.Кукуруза, О.Е.Бєляєва, О.О.Кирилова, С.М.Цилюрик // 

Наукові записки Ін-ту психології АПН України. – 2007. – Вип. 32. – С. 148 – 

157. 

20. Двіжона О. В. Вплив чинників на порушення психічного здоров`я дітей 

із дискантних сімей / О. В. Двіжона // Психологічні перспективи. – Вип. 13. – 

Луцьк : РВВ ―Вежа‖ Волин. нац. ун-ту імені Лесі Українки, 2009. – С. 107 – 

114. 

21. Корнієнко О. В. Безпека житєдіяльності та підтримання 

психосоматичного здоров`я молоді: [монографія] / О. В.Корнієнко. – К. : 

Київський університет, 2004. – 264 с. 

22. Толстограєва О.Ю., Лукашенко М.В. Актуальні питання психічного 

здоров’я молоді в умовах сьогодення / О.Ю. Толстограєва, М.В. Лукашенко // 

Практична психологія і соціальна робота. – 2007. – № 8. – С. 1 – 3. 

23. Максименко С. Д., Шевченко Н. Ф. Психологічна допомага важким 

соматично хворим: [навч. посіб.] / С. Д. Максименко, Н. Ф. Шевченко. – К. : 

Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України; Ніжин : Міланік, 2007. – 115 

с. 

24. Цуканов Б.И. Время в психике человека: Монография. – Одесса: 

Астропринт, 2000. – 220 c. 

Додаткова 

1. Бовина И.Б. Представление о здоровье и болезни в молодежной среде / 

И.Б. Бовина // Вопросы психологии. – 2005. – № 3. – С. 90 – 97. 

2. Корхов И. В. Гендерные аспекты здоровья // Народонаселение. — 2000. 

—№ 2. - С. 70-79. 

3. Абрамова Г. С., Юдчиц Ю. А. Психология в медицине: [учеб. пособие] 

/ Г.С. Абрамова, Ю.А. Юдчиц. – М. : ЛПА «КафедраМ», 1998. – 272 с. 

4. Александер Ф. Психосоматическая медицина: Принципы и практ. 

применение / Ф. Александер; пер. с англ. С. Могилевского. – М. : ЭКСМО-

пресс, 2002. – 350, [1] с. - Библиогр.: с. 333-349. 

5. Ананьев В.А. Психология здоровья. Книга I. 384 с, Изд. Речь СПб, 2006 г. 

6. Концептуальные основы психологии здоровья / В. А. Ананьев. – СПб. : 

Речь, 2006. – 384 с. 

7. Васильев В.Н. Здоровье и стресс. - М.: Знание, 1991. - 160с.  

8. Водопьянова Н. Е., Ходырева Н. В. Психология здоровья / 

Н.Е.Водопьянова, Н.В. Ходырева // Вестник ЛГУ: Сер. 6. – 1991. – Вып. 4. – 

С. 20 – 32. 
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9. Гарбузов В. И, Человек, жизнь, здоровье. (Древние и новые каноны 

медицины). - СПб., 1995. 

10. Лищук В.А., Мосткова Е.В. Девять ступеней к здоровью.Основные 

рекомендации для приумножения личного здоровья / В.А. Лищук, Е.В 

Мосткова. – М. : Бином : Вост. кн. компания, 1997. – 319 с. 

 

 

Електронні інформаційні ресурси 

1. https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskoe-zdorovie-kak-znachimyy-

resurs-informatsionno-psihologicheskoy-bezopasnosti-lichnosti 

2. https://science-medicine.ru/ru/article/view?id=955 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання  

залік 

 

5. Методи діагностики успішності навчання    

Усне та письмове опитування, оцінювання активності аспірантів  у 

процесі семінарських занять, контрольні роботи, захист рефератів. 

Критерії оцінювання: 

Усне та письмове опитування (контрольні роботи) 20 

Активність аспірантів  у процесі семінарських занять 20 

Написання та захист реферату 20 

Завершальний контроль (залік) 40 

 

Диференційовані оцінки: 

Оцінка ’’відмінно” / А — виставляється, якщо здобувач третього рівня 

вищої освіти має глибокі і системні знання, вміє узагальнювати теоретичний 

матеріал, співвідносити загальні знання з конкретними ситуаціями; засвідчив 

уміння критично оцінювати варіантні підходи щодо сутності норм та 

уявлень; оволодів навиками аналізувати, моделювати та адекватно оцінювати 

ситуацію; обізнаний з науковими працями вітчизняних та зарубіжних 

спеціалістів в даній області; матеріал викладає логічно, послідовно, 

переконливо. 

Оцінка ’’добре” В, С — виставляється, якщо здобувач третього рівня 

вищої освіти виявив достатньо повні знання курсу; дає правильні, хоча і не 

завжди повні визначення явищ дійсності; оволодів навичками співвідносити 

теоретичні знання з конкретними ситуаціями; висловлює своє ставлення до 

варіантних теорій щодо сутності явищ; засвоїв основи аналітичного методу; 

допускає незначні неточності в розкритті окремих теоретичних положень. 

Оцінка ’’задовільно” D, Е — здобувач третього рівня вищої освіти взагалі 

засвоїв програмний матеріал курсу в передбаченому обсязі з деякими 

неточностями у визначенні основних явищ та процесів; намагається 

висловити своє ставлення до проблемних питань, хоча і не завжди адекватно; 

вміє аналізувати набуті теоретичні знання і співвідносити їх з конкретними 

ситуаціями; виклад матеріалу непослідовний, неточний, з наявними 

https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskoe-zdorovie-kak-znachimyy-resurs-informatsionno-psihologicheskoy-bezopasnosti-lichnosti
https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskoe-zdorovie-kak-znachimyy-resurs-informatsionno-psihologicheskoy-bezopasnosti-lichnosti
https://science-medicine.ru/ru/article/view?id=955
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помилками. 

Оцінка ’’незадовільно” FХ, F — здобувач третього рівня вищої освіти 

виявив слабкі (відсутність) знання теоретичного програмного матеріалу; не 

зміг дати визначення основних провідних категорій та явищ; відсутні 

навички адекватної оцінки норм і теорій; виклад матеріалу непослідовний, 

нелогічний, фрагментарний, з грубими помилками. 
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