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Вступ 

 

Навчальна програма дисципліни “Психичне здоров’я та 

психосоціальний стрес” складена відповідно до освітньо-

професійної/освітньо-наукової програми підготовки другого (магістерського) 

рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія. 
 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є оволодіння знаннями 

щодо захисту  психічного здоров’я в умовах психосоцiального стресу 

 

Місце нвчальної дисципліни в структурі освітнього процесу: 

Дисципліна «Психичне здоров’я та психосоціальний стрес» викладається 

студентам на _1__ курсі (_2_ семестрі) для денної форми навчання та на 

__1___ курсі (1-2 семестрах) для заочної форми навчання і базується 

безпосередньо на знаннях та навичках, отриманих при вивченні дисциплін на 

попередніх курсах, а саме: загальної психології, клінічної психології, 

соціальної психології, психології особистості, основи психотерапії та інших. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

1.Психічнездоров'я. 

2.Психосоцiальний стрес та здоров’я. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета : цілісність специфічного, освітнього, наукового і професійного 

внеску  дисципліни в промоцію і підтримування здоров’я,формування  

моделей здоровєорієнтованої поведінки людини, стратегії подолання 

психосоцiального стресу, механізмiв психологічного захисту і копінгу,а 

також  аналіз і оптимізацію системи охорони здоров’я і формування 

оздоровчої політики.   

 

Завдання: оволодіти знаннями щодо захисту  психічного здоров’я в 

умовах психосоцiального стресу .В результаті вивчення даного курсу студент 

повинен знати: загальні уявлення про здоров'я;детермінанти здоров'я; 

детермінанти психічного здоров'я особи (био-психо-социальная модель);  

складові психічного здоров'я (гедоністичний і эйдемонический компонент); 

основні найбільш поширені порушення психічного здоров'я; соціальні 

чинники психічного здоров'я - роль соціальної нерівності; особливості 

генетичної детермінації психологічних і поведеческих 

характеристик;зразковий диференціальний внесок генів і середовища у 

розвиток форм поведінки;психологічні теорії здоровєорієнтованої 

поведінки;сучасні моделі здоровєорієнтованої поведінки;процес реорганізації 

та модифікації поведінки, орієнтованої на здоров’я;причини стресу; засоби 

опірності стресу; сучасні психологічні теорії стресу;вміти:розв‘язувати 
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диференцiально-дiагностичнi завдання;здійснити аналіз психологічних 

чинників пов’язаної із  здоров’я м поведінки;використовувати знання 

моделей здоровєорієнтованої 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. 

 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 

а) загальних (ЗК): КПЗ.04 - базові знання з теорії та практики 

комплексного підходу до реабілітології; КПЗ.06- базові уявлення про стадії 

індивідуального розвитку та про онтогенетичне програмування основних 

адаптивних функцій;КПЗ.11- базові уявлення про   детермінанти та фактори 

психічного здоров’я, зокрема біологічні, психологічні та соціальні;  КСП.6 - 

поглиблені знання про найбільш  поширені порушення психічного здоров’я 

та їх клінічні характеристики. 

в) спеціальних фахових (СК): КСО. 06– екологічна грамотність, 

здатність оцінювати вплив антропологічного фактору на довкілля та вести 

здоровий спосіб життя; КСО. 07 - здатність вирішувати нестандартні 

завдання та приймати рішення в умовах невизначеності 

(Вказуються компетентності, елементи яких формуються, відповідно до  

стандартів вищої освіти й освітньої програми та їх коди) 

 

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 

діяльностi;  

 вміти адаптуватися до нових ситуацій, що виникають в ході 

професійної діяльності і потребують переоцінки накопиченого досвіду та 

власних можливостей;  

вміти приймати рішення в умовах інформаційного дефіциту і 

невизначеності; 

демонструвати вирішення нестандартних задач 

КЗП. 04 вміти використовувати соціально-психологічних методів 

діагностики молодіжної девіації; володіти прийомами попередження девіації  

серед студентської молоді; вміння використовувати сучасні методи превенції 

та запобігання  поведінки, що відхиляється серед молоді; КЗП. 06 володіти 

знанням про стадії індивідуального розвитку; розуміти сутність адаптивного 

програмування функцій, хвороб та здоров’я;КЗП. 11 мати конкретні знання 

про біо-психо-соціальні фактори позитивного психічного здоров’я; розуміти 

та вільно оперувати диференціальною оцінкою факторів психічного здоров’я; 

бути в змозі обґрунтувати вибір методів нейропсихологічного дослідження у 

напрямку, що розглядається; КСП. 06 вміти аналізувати комплексні причини 

порушень психічного здоров’я та обґрунтовувати; розуміти причини 
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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. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин, що 

становить  _3_ кредитів ЄКТС. 

 

2. Зміст навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1.Психічне здоров'я. 

Тема 1.Детермінанти  психічного здоров'я  

Тема 2. Психологія здоров’я . 

Тема 3.Основні теоретичні підходи у психології здоров’я. 

Тема 4. Моделі формування здоровоорієнтованої поведінки. 

Тема 5. Формування мотивації здорового способу життя. 

Змістовий модуль 2. Психосоцiальнийстрес та здоров’я. 

Тема 1.Розробка програм мотивації здорового способу життя. 

Тема 7. Життєвий шлях людини і психічне здоров'я. 

Тема 8. Стрес та здоров’я.  

Тема 9. Поняття про стрессоустойчивости 

 

3. Рекомендована література 

Основна 

1. Ананьев В.А. Практикум по психологии здоровья - Речь СПб, 2007 – 

320с. 

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

3. Апанасенко Г.Л. Здоров‘я, яке ми вибираємо.– К.: Т-во “Знання” УРСР, 

1989.– 47с.– (Сер.8. Наука і життя; №5). 

4. Аргайл М. Психология счастья Питер, 2005. 

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

6. Галецька І., Сосновський Т. Психологія здоров’я: теорія і практика,  

     Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006 – 338с. 

7. Никифоров Г. С. Практикум по психологии здоровья Питер, 2005. 

8. Никифоров Г. С. Психология здоровья Питер, 2003. 

9. Основы психологии здоровья. – СПб.: Речь, 2006. – 384 с. 

10. Пульс України за здорову націю. Перспектива- 2010: Програма 

реорганізації мед.допомоги в Україні.- К., 1999.- 96с. 

11. Соціально-просвітницькі тренінги / Страшко С.В., Животовська П.А ті. 

Освіта України, 2006. 

12. Хижняк М.І., Нагорна А.М. Здоров’я людини та екологія. – К.: 

Здоров’я, 1995. – 232с.  

13. Псядло Э.А. Темперамент и характер в истории медицины и 

психологии. – Одесса: Наука и техника, 2007. – 232 с. 
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14. Розанов В.А. Экология человека. – Одесса: Наука и техника, 2006. – 

182 с. 

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

2012. – 444 с. 

Додаткова 

1. Айви А. Психологическое консультирование и психотерапия. М. 1999. 

2. Алиева Тренинг развития жизненных целей СПб,02,216с. 

3. Баевский Р.М., Гуров С.Г. Измерьте ваше здоровье.– М.: Сов. Россия, 

1988.– 94с.– (Искусство быть здоровым). 

4. Белов В.И. Жизнь без лекарств.– М.: КСП; СПб.: Респекс, 1995– . 

5. Бондаренко О.Психологічна допомога особистості. Харків  1996. 

6. Бурлачук Основы психотерапии К,01,320 с. 

7. Валеология Человека: Здоровье – Любовь – Красота: Валеолог. 

семинар В.П.Петленко : В 5 т.– СПб.: Петроградский и К., 1996. 

 

8. Воложин А.И. и др. Путь к здоровью/ А.И.Воложин, Ю.К.Субботин, 

С.Я.Чикин.– М.: Знание, 1989.– 159с.– (Нар.ун-т “Знание”. 

Естественнонауч. фак.) 

9. Гнездилов Психология и психотерапия потерь СПб,02,162 с. 

10. Гогулан М.Ф. Законы здоровья. – М.: Сов. спорт, 1998.– 493с.– 

(Система здоровья НИШИ) 

11. Дыскин А.А. Решетюк А.Л. Здоровье и труд в пожилом возрасте.– Л.: 

Медицина, 1988.– 238с. 

12. Здоровье молодёжи - забота общества: Доклад Исслед. группы ВОЗ по 

проблемам молодёжи в свете Стратегии достижения здоровья для всех 

к 2000 г.- Женева: Всемир. орг. здравоохранения, 1987.- 127с. 

13. Искусство быть здоровым.– Х.: Основа, 1995.– 447с.– (Быт. Здоровье. 

Отдых) 

14. Как быть здоровым: (Из зарубеж. опыта обучения принципам 

здорового образа жизни).– М.: Медицина, 1990.– 238с. 

15. Калина И.Ф.Речевое общение в психотерапия. Симферополь. 1996. 

16. Карвасарский Б.Д.  Психотерапевтическая энциклопедия. С.ПБ.1998. 

17. Карвасарский Б.Д. Групповая психотерапия. М1990. 

18. Карвасарский Б.Д. Учебник психотерапии. СПб, 00. 

19. Климова В.И. Человек и его здоровье. – 2-е изд., доп.– М.: Знание, 

1990.– 221с. 

20. Книга о здоровье: [Сб.].– М.: Медицина. 1988.– 509с. 

21. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования.М.1999 

22. Лоранский Д.Н., Лукьянов В.С. Азбука здоровья: Кн. для молодежи.– 

М.: Профиздат, 1990.– 172с. 

23. Мак Маллин Практикум по когнитивной терапии. СПб, 2001. 

24. Осипова А. Общая психокоррекция. М.2000  

25. Перлз Ф. Практикум по гештальт-терапии М,01,240с. 

26. Роджерс К. Клиент центрированная психотерапия.АП. 1997. 

27. Ромек В. Поведенческая психотерапия М,02,192с. 
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28. Рудестам К. Групповая психотерапия. СПб.1998. 

29. Смит Тренинг прогнозирования поведения СПб,01,256 с. 

30. Справочник по психологии и психиатрии детского возраста. СПб, 00. 

31. Тонконоженко В.О., Тонконоженко О.О. Бережи здоров‘я змолоду.– К.: 

Здоров‘я, 1990.– 27с.– (Поради лікаря). 

32. Углов Ф.Г. Береги здоровье и честь смолоду.– М.: Педагогика, 1988.– 

142с. 

33. Франкл В. Основы логотерапии. 

34. Франкл В. Человек в поисках смысла М. 1990. 

35. Хочу быть здоровым: [Справ. изд.].– К.: Лыбидь, 1991.– 334с. 

36. Чаклин А.В. Милиевская И.Л. Сохранить здоровье смолоду.– М.: 

Педагогика, 1987. – 142с. 

37. Эллис А. Практика рационально-эмотивной поведенческой терапии 

СПб,02,352 с. 

38. Psychologia/ Podr akademicki / Strelau., t. 3., Gdansk, 2000. 
 

Електронні інформаційні ресурси 
 

1. Васильева О., Филатов Ф. Психология здоровья человека.-

http://antiaids.pi.net.ua  

Фонд Олени Пінчук «АнтиСНІД» - http://www.antiaids.org/ru 

2. Сайт Української Асоціації проектів зниження шкоди в Україні (за 

фінансової підтримки фонду "Відродження").http://uhrn.civicua.org  

Офіційний сайт Всеукраїнської мережі людей, що живуть з ВІЛ (ЛЖВ). 

http://www.network.org.ua 

3. Український національний портал з питань ВІЛ/СНІД, наркоманії і 

сексуального здоров'я БФ "Дорога до дому". http://www.aids.ua 

Міжнародна НУО "Лікарі без кордонів" на своєму українському сайті 

помістила наступну інформацію про ВІЛ/СНІД:http://www.msf.org.ua  

4. «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» (Альянс-Україна - 

http://www.aidsalliance.org.ua/cgi-bin/index.cgi?url=/ua/links/index.htm 

 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання  

Поточний та підсумковий контроль - Іспит. 

Усне опитування, доповіді та реферати, участь у дискусіях та 

обговореннях, творчі завдання, тестовий контроль.  
 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2  

ТІ-2 Т3-4 Т5-6 Т7-8 Т9-10 Т11-12 Іспит Самост. 

работа 

Поточн. 

контроль 

100 

4 4 4 4 4 4 50 26 24  

ТІ,  Т2 . . . Т9 - теми змістових модулів 

http://antiaids.pi.net.ua/
http://www.antiaids.org/ru
http://uhrn.civicua.org/
http://www.network.org.ua/
http://www.aids.ua/
http://www.msf.org.ua/
http://www.aidsalliance.org.ua/cgi-bin/index.cgi?url=/ua/links/index.htm
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Шкала оцінювання: національна та ЕСТS 
 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЕСТS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 - 100 A відмінно зараховано 

85-89 B Добре 

75-84 С 

70-74 D Задовільно 

 60-69 Е 

35-59 FХ незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F незадовільно з 

обов'язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов'язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

5. Методи діагностики успішності навчання   

 

Методика проведення іспиту з дисципліни «Психичне здоров’я та 

психосоціальний стрес» 

До іспиту допускаються студенти, які не мають академічної заборгованості, 

засвоїли навчальну програму з даної дисципліни, регулярно відвідували лекції та 

практичні заняття, виконували обов’язкові завдання на практичних заняттях, 

відвідували консультації з даної дисципліни. 

До іспиту підготовлено білети, які включають три питання.  Оцінку 

“відмінно” на заліковому занятті отримують ті студенти, які протягом семестру 

навчалися на 60 і вище балів (без опитування). Студенти, знання яких на 

практичних заняттях були оцінені нижче, ніж 60 бали, складають іспит за білетною 

програмою в усній формі. Оцінку “незадовільно” отримують ті студенти, які не 

розкрили питання білету, показали слабку здатність до аналізу питань. 

 

Критерії оцінки знань і вмінь студентів на іспиту з дисципліни 

«Психичне здоров’я та психосоціальний стрес» 

Загальні критерії оцінки знань та вмінь 

Оцінка знань з дисципліни «Психичне здоров’я та психосоціальний 

стрес» повинна проводитися з урахуванням ступеню знання й розуміння 

особистості як цілісної системи, її структурних компонентів, видів та параметрів 

індивідуальних відмінностей, їхніх стильових, діяльнісних та поведінкових 

проявів;  вміння оцінювати неоднозначні підходи до проблеми розвитку й 

формування особистості, переконливо відстоювати свої погляди, логічно і 

послідовно реалізувати набуті знання у власних діях.  
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Критерії оцінки теоретичних знань та загальної практичної підготовки 

Оцінка"Відмінно" ставиться студентам, які протягом навчального семестру не 

мали академічної заборгованості, засвоїли навчальну програму, регулярно 

відвідували лекції та практичні заняття. Студенти, які складають залік за білетною 

програмою, повинні дати повну, аргументовану відповідь, здатні аналізувати, 

виконати всі завдання, відповісти на питання білету. 

Оцінка "Незадовільно” ставиться у тому випадку, коли дається неповна, 

недостатньо аргументована відповідь на питання, відсутня здатність аналізувати, 

розкривається лише одне питання білету, студенти не вміють вирішувати 

ситуаційні задачі, слабо орієнтуються в проблемах дисципліни. 

 

 

 

 


