
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. 
Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки 
Спеціальність: 053 Психологія 
Освітній рівень: другий (магістерський) 
Дисципліна: Психічне здоров’я і психосоціальний стрес  
Статус: вибіркова  
Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу:  
1рік ,1 семестр  
Мета дисципліни: цілісність специфічного, освітнього, наукового і 

професійного внеску  дисципліни в промоцію і підтримування здоров’я, 
формування  моделей здоров’яорієнтованої поведінки людини, стратегії 
подолання стресу, механізмiв психологічного захисту і копінгу, а також  
аналіз і оптимізацію системи охорони здоров’я і формування оздоровчої 
політики.   

Завдання дисципліни: оволодіти знаннями щодо біо-психосоціальних 
детермінант поведінки в умовах стресу та захисту  психічного здоров’я. В 
результаті вивчення даного курсу студент повинен знати: загальні уявлення 
про здоров'я; детермінанти здоров'я; детермінанти психічного здоров'я особи 
(био-психо-соціальна модель);  складові психічного здоров'я (гедоністичний і 
эйдемонічний компонент); основні найбільш поширені порушення 
психічного здоров'я; соціальні чинники психічного здоров'я - роль соціальної 
нерівності; особливості генетичної детермінації психологічних і 
поведінкових характеристик; зразковий диференціальний внесок генів і 
середовища у розвиток форм поведінки; психологічні теорії 
здоров’яорієнтованої поведінки; сучасні моделі здоров’яорієнтованої 
поведінки; процес реорганізації та модифікації поведінки, орієнтованої на 
здоров’я; причини стресу; засоби опірності стресу; сучасні психологічні 
теорії стресу; вміти: розв‘язувати диференцiально-дiагностичнi завдання; 
здійснити аналіз психологічних чинників пов’язаної із  здоров’я м поведінки; 
використовувати знання моделей здоров’яорієнтованої поведінки для 
розробки програм формування мотивації здорового спобу життя; розробити 
програму мотивації здорового способу життя; розробляти та проводити 
психологічні тренінги в рамках програм мотивації здорового способу життя. 

Змістовні модулі дисципліни: 
1. Детермінанти поведінки в  та психічне здоров'я. 
2. Детермінанти поведінки в умовах стресу. 
Дисципліна спрямована на формування наступних компетенцій: 

КСО.04 - здатність до критичного аналізу, оцінки і синтезу нових та 
складних ідей; 

КСО.06 – екологічна грамотність, здатність оцінювати вплив 
антропологічного фактору на довкілля та вести здоровий спосіб життя; 

КЗП.11   – базові уявлення про   детермінанти та фактори психічного 
здоров’я, зокрема біологічні, психологічні та соціальні; 



КЗП.16 - поглиблення знань про взаємодію генетичних, епігенетичних та 
середовищних факторів в реабілітаційній практиці 

 
Обсяг дисципліни: На вивчення навчальної дисципліни відводиться 

__120__ годин, що становить  __4__ кредитів ЄКТС. 
Оцінювання дисципліни: модульний контроль (2), підсумковий 

контроль – залік. 
 


