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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Загальна кількість: 

кредитів  – 4  

 

годин – 120 

 

 

змістових модулів –2 

 

 ІНДЗ* – ___________ 
           (вид завдання) 

Галузь знань 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 
(шифр і назва) 

 

 

Спеціальність 053 

Психологія 
(код і назва) 

 

 

 

Рівень вищої освіти: 

другий (магістерський) 
 

Нормативна 

(ВНЗ/студента) 

 

Рік підготовки: 

1-й 1-й 

Семестр 

1-й 1-й 

Лекції 

18 год. 12 год. 

Практичні, семінарські 

16 год. 8 год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

86 год. 100 год. 

у т.ч. ІНДЗ*: -       0   год. 

Форма підсумкового 

контролю:  

залік 

 

* – за наявності 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

 Мета дисципліни “Психічне здоров’я  та психосоцiальний стрес »  – це 

цілісність специфічного, освітнього, наукового і професійного внеску 

психології як 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. 
 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 

а) загальних (ЗК): КМО.01 Розуміння та сприйняття етичних норм 

поведінки відносно представників інших культур. КСО.02 Здатність 

дотримуватися загальноприйнятих норм поведінки і моралі у міжособистісних 

стосунках та у суспільстві. КСО.05 здатність до толерантних комунікаційних 

взаємодій. 

б) фахових загальних (КФЗ), відповідно до освітньої програми: КЗП.04 

Здатність розуміти та використовувати базові знання про специфіку роботи в 

напрямку реабілітології. КЗП.16 Здатність до  поглиблення знань про взаємодію 

генетичних, епігенетичних та середовищних факторів в реабілітаційній 

практиці.  

в) спеціальних фахових (КФС): КЗП.01  Здатність фундаментального 

вивчення сучасних уявлень про індивідуальні особливості та потреби в 

життєдіяльності людини з урахуванням стану здоров'я, темпераментальних, 

особистісних і статево-вікових особливостей, вікових етапів і криз розвитку, 

приналежності до гендерної, етнічної, професійної та ін. соціальних груп. 

КЗП.04 Здатність розуміти та використовувати базові знання про специфіку 

роботи в напрямку реабілітології. КЗП.06 Здатність розуміти та 

використовувати базові уявлення про стадії індивідуального розвитку та про 

онтогенетичне програмування основних адаптивних функцій.  
  

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;  
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       - 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 диференцiально-дiагностичнi завдання; 

          - здійснити аналіз психологічних чинників пов’язаної із  здоров’ям 

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. 

 

3. Зміст навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Психічне здоров'я. 

Тема 1.  Детермінанти  психічного здоров'я  -методологiя, об’єкт та 

предмет вивчення. Наукові та соціальні передумови виокремлення дисциплини.  

Тема 2. Психологія здоров’я . Загальні уявлення про здоров'я. 

Детермінанти здоров'я  

 Психічне здоров'я як специфічна сфера здоров'я. Одновимірна модель. 

Психічне здоров'я - двовимірна модель.Зміна парадигми здоров’я та охорони 

здоров’я. Біомедична, психосоматична та біопсихосоціальна моделі здоров’я. 

Біологiчни  детермінанти поведінки. Психологічни  детермінанти поведінки . 

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

Детермінанти психічного здоров'я особи (био-психо-социальная модель) . 

Психічне здоров'я як детермінанта (загальне здоров'я, демографія, 

продуктивність, ефективність, утворення і так далі) Складові психічного 

здоров'я (гедоністичний і эйдемонический) .Клінічна психологія і  психологія 

здоров’я. Екзистенціно-психологічний підхід у психології здоров’я. Соціально-

психологічні аспекти впливу середовища і  психологія здоров’я. Системно-

родинний підхід у психології здоров’я.  

Тема 4. Моделі формування здоровоорієнтованої поведінки. 

Популяційний розподіл психічного здоров'я.Основні найбільш поширені 
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порушення психічного здоров'я (загальна характеристика, 

епідеміологія).Соціальні чинники психічного здоров'я - роль соціальної 

нерівності  Психічне здоров'я в періоди соціальних змін.Стиль життя і здоров’я. 

Зв’язок здоров’я та  поведінки. Застосування моделей формування 

здоровєорієнтованої поведінки та формування мотивації здорового способу 

життя. Зв’язок здоров’я і поведінки. Здоров’єорієнтована поведінка: дефініція 

та види. Дослідження поведінки здоров’я. Соціодемографічні, культуральні та 

індивідуальнісні детермінанти здоров’я. 

Тема 5. Формування мотивації здорового способу життя.  

Психологічні теорії здоровєорієнтованої поведінки.Стиль життя і 

здоров’я.Особливості генетичної детермінації психологічних і поведеческих 

характеристик.Зразковий диференціальний внесок генів і середовища у 

розвиток форм поведінки. Теорія планованої поведінки Айзена. Когнітивна 

модель здоров’єорінтованої поведінки Бандура.Самоефективність як 

детермінанта здоров’єорієнтованої поведінки.Процес реорганізації та 

модифікації поведінки, орієнтованої на здоров’я 
 

Змістовний модуль 2. Психосоцiальний стрес та  психiчне здоров’я. 

Тема 6. Розробка програм мотивації здорового способу життя. 

Застосування моделей формування здоровєорієнтованої поведінки та 

формування мотивації здорового способу життя. Соціодемографічні, 

культуральні та індивідуальнісні детермінанти здоров’я. Розробка та 

презентація програм формування здорового способу життя. 

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

Старіння і проблеми психічного здоров'я у віковому аспекті .Психічне 

здоров'я чоловіків і жінок. Програмування психічного здоров'я ранніми етапами 

розвитку. Батьківське програмування психічного здоров'я .Ранні етапи 

розвитку, стрес і психічне здоров'я. Сучасні концепції психічного  здоров’я . 

Позитивні психологічні критерї психічного  здоров’я . Психопрофілактика 

психічних розладів. 

Тема 8. Стрес та здоров’я.  

Загальні уявлення про стресс-синдроме (адаптаційному синдромі) по 

Селье . Сучасні погляди на суть стресс-реакции. Когнитивисткая модель стресу 

Р. Лазаруса. Стрес з позицій нейробиологии і ендокринології . Уявлення про 

психосоциальном стрес .Стрес на робочому місці .Механізми ушкоджуючого 

впливу стресу на психічне здоров'я. Психосоциальный стрес і серцево-судинна 

патологія.Психосоциальный стрес і депресія.  Психосоциальный стрес і 

тривожні розлади. Психосоциальный стрес і психосоматична патологія. 

Психосоциальный стрес і залежності.  

.Тема 9. Поняття про стрессоустойчивости  

 Концепція життєстійкості Мадди. Концепція салютогенеза 

Антонівського 

Синдром хронічної втоми .Синдром эмоционального 
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(профессионального) выгорания 

 Понятие о копинг-стратегиях (стратегиях совладания) Актуальні 

проблеми промоції здоров’я. Стиль життя і здоров’я. Дефініція поняття “стиль 

життя”, визначення ВООЗ. Зв’язок стилю життя і здоров’я. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усьо

го  

у тому числі усьо 

го  

у тому числі 

л п/с лаб інд с.р. л п/с лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 

Змістовний модуль 1. Психічне здоров'я. 

Тема 1.  Детермінанти  

психічного здоров я –

об'ект та предмет 

навчання. 

10 2 2   6 9 1    10 

Тема 2. Психологія 

здоров’я  

15 2 2   10 9 1    10 

Тема 3. Основні 

теоретичні підходи у 

психології здоров’я. 

10 2 2   10 10  1   10 

Тема 4. Моделі 

формування 

здоровоорієнтованої 

поведінки.   

15 2 2   10 9 1    10 

Тема 5. Формування 

мотивації здорового 

способу життя 

10 2    10 11 1 1   10 

Усього за змістовним 

модулем 1 

60 10 8   46 47 4 2   50 

 

Змістовний модуль 2. Психосоцiальний стрес  та здоров’я. 

Тема 6. Розробка 

програм мотивації 

здорового способу 

життя 

15 2 2   10 10 1 1   10 
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Тема 7. Життєвий шлях 

людини і психічне 

здоров'я. 

15 2 2   10 12 1 1   10 

Тема 8. Стрес і здоров’я.  15 2 2   10 10 1 1   15 

Тема 9. Поняття про 

стрессоустойчивости  

 Концепція 

життєстійкості Мадди. 

Концепція салютогенеза 

Антонівського  

15 2 2   10 12 1 1   15 

Усього за змістовним 

модулем 2 

60 8 8   40 43 4 4   50 

 120 18 16   86  8 6   100 

* – за наявності 

 

5. Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1    

 Разом  

                                                                                                              

6. Теми практичних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин д/в 

Кількість 

годин з/в 

1   Загальні уявлення про здоров'я.   2 0,5 

2 

 

  3 

 

  4 

 

Детермінанти психічного здоров'я особи (био-

психо-соціальна модель)  

Сучасні моделі здоровєорієнтованої поведінки. 

Теорія планованої поведінки Айзена.  

Когнітивна модель здоров’єорінтованої поведінки 

Бандура 

2 

 

2 

 

2 

0,5 

 

1 

 

1 

5 

 

6 

7 

8 

Загальні уявлення про стресс-синдром 

(адаптаційний  синдром) по Селье.  

Сучасні погляди на суть стресс-реакції.  

Когнитивістська модель стресу Р. Лазаруса. 

Стрес з позицій нейробіології і ендокринології. 

Уявлення про психосоцiальний стресс.  

2 

 

2 

2 

2 

0,5 

 

0,5 

1 

1 

 Разом 16 6 

                                                                                                              

7. Теми лабораторних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 
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1 1.   

 

 

8. Самостійна  робота 

№ 

з/п 

Назва теми/ види завдань Кількість 

годин д/в 

Кількість 

годин з/в 

1 Підготовка до лекцій 10 14 

2 Підготовка до виступу за обраною темою зі 

списку додатка 2, додатка 4 

10 10 

3 Підготовка до дискусій за питаннями до 

теми семінарських занять зі списку пункту 5 

40 40 

4 Робота з електронними інформаційними 

ресурсами 

26 36 

 Разом 86 100 
До самостійної роботи відноситься: 

[1] – підготовка до лекцій, практичних, семінарських, лабораторних занять; 

[2] – написання рефератів, ессе; 

[3] -  

 

 

 

 

9. Індивідуальне навчально - дослідне завдання 

 

Есе по монографії авторів, включених програму. Час здачі - не пізніше за 

закінчення другого модуля. Рекомендований об'єм - 5 сторінок текст.  

Есе по монографії авторів, включених програму. Час здачі - не пізніше за    

закінчення другого модуля. Рекомендований об'єм - 5 сторінок текст. 

 Тест з 15 закритих питань по темі " Психічне здоров'я " (теми 1-5)  

Тест з 15 закритих питань по темі " Психосоцiальний стрес та  психiчне 

здоров’я" (теми 6-9) 

 

10. Методи навчання 
 

1. Лекція (лекція-доповідь, лекція-бесіда, лекція-дискусія). В ході 

лекцій за характером логіки пізнання впроваджуються аналітичний, 

синтетичний, індуктивний та дедуктивний методи. За рівнем самостійної 

розумової діяльності – проблемний виклад та частково-пошуковий метод.  

2. Семінарські заняття, які включають семінари для закріплення і 

систематизації знань, та семінари для вивчення нового матеріалу. За формою 

проведення - семінар-бесіда; семінар-обговорення (реферативний), семінар-

дискусія, семінар-практикум. 

 

11. Методи контролю 
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Усне опитування, доповіді та реферати, участь у дискусіях та  

обговореннях,  творчі завдання, тестовий контроль.  

  Письмова частина (тест) : час виконання 80 хвилин. Кількість днів на 

перевірку - 2 дні  

Поточний та підсумковий контроль - Іспит. 

 

12. Питання для поточного контролю 

Змістовий модуль 1.  
1. Загальні уявлення про здоров'я. Детермінанти здоров'я  

2.  Психічне здоров'я як специфічна сфера здоров'я. Одновимірна модель 

3.  Психічне здоров'я - двовимірна модель 

4.  Детермінанти психічного здоров'я особи (био-психо-социальная модель)  

5.  Психічне здоров'я як детермінанта (загальне здоров'я, демографія, продуктивність, 

ефективність, утворення і так далі)  

6.  Складові психічного здоров'я (гедоністичний і эйдемонический компонент)  

7. Популяційний розподіл психічного здоров'я 

8.  Основні найбільш поширені порушення психічного здоров'я (загальна 

характеристика, епідеміологія) 

9.   Соціальні чинники психічного здоров'я - роль соціальної нерівності  

10.  Психічне здоров'я в періоди соціальних змін. 

11. Особливості генетичної детермінації психологічних і поведеческих характеристик. 

12. Зразковий диференціальний внесок генів і середовища у розвиток форм поведінки. 

13. Психологічні теорії здоровєорієнтованої поведінки. 

14. Стиль життя і здоров’я. 

15. Сучасні моделі здоровєорієнтованої поведінки .  

16. Теорія планованої поведінки Айзена.  

17. Когнітивна модель здоров’єорінтованої поведінки Бандура. 

18. Самоефективність як детермінанта здоров’єорієнтованої поведінки. 

19. Процес реорганізації та модифікації поведінки, орієнтованої на здоров’я. 

Змістовий модуль 2. 

1. Загальні уявлення про стресс-синдроме (адаптаційному синдромі) по Селье  

2.  Сучасні погляди на суть стресс-реакции  

3.  Когнитивисткая модель стресу Р. Лазаруса  

4.  Стрес з позицій нейробиологии і ендокринології  

5.  Уявлення про психосоциальном стрес  

6.  Стрес на робочому місці  

7.  Механізми ушкоджуючого впливу стресу на психічне здоров'я  

8.  Психосоциальный стрес і серцево-судинна патологія 

9.  Психосоциальный стрес і депресія  

10.  Психосоциальный стрес і тривожні розлади  

11.  Психосоциальный стрес і психосоматична патологія  

12.  Психосоциальный стрес і залежності  

13.  Поняття про стресс-уязвимости  

14.  Поняття про стрессоустойчивости  

15.  Концепція життєстійкості Мадди 

16.  Концепція салютогенеза Антонівського  

17.  Гострий ушкоджуючий стрес 

18.  Гострі постстресові стани 
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19.  Посттравматичний стресовий розлад 

20.  Стресова поведінка 

21. Поведінкові стратегії в умовах хронічного стресу 

22.  Роль поведінки в генезі порушень психічного здоров'я при стресі  

23.  Роль поведінки в генезі порушень фізичного здоров'я при стресі  

24. Психологія здорового способу життя  

25. Психологія здоров'я (життя в умовах хронічного стресу)  

26. Синдром хронічної втоми  

27.  Синдром эмоционального (профессионального) выгорания 

28.   Понятие о копинг-стратегиях (стратегиях совладания) 

29.  Психологические основы здорового стиля жизни 

30.  Життєвий шлях людини і психічне здоров'я 

31.  Старіння і проблеми психічного здоров'я у віковому аспекті  

32. Психічне здоров'я чоловіків і жінок  

33. Програмування психічного здоров'я ранніми етапами розвитку  

34. Батьківське програмування психічного здоров'я 

35. Ранні етапи розвитку, стрес і психічне здоров'я 

 

Питання для підсумкового контрою та зразки тестів. 

                                                  (питання до іспиту)  

 

1. Наукові та соціальні передумови виокремлення дисциплини «Біо-психосоціальні 

детермінанти поведінки в умовах стресу та психічне здоров’я».  

2.  Загальні уявлення про здоров'я. Детермінанти здоров'я  

3.  Психічне здоров'я як специфічна сфера здоров'я. Одновимірна модель 

4.  Психічне здоров'я - двовимірна модель 

5.  Детермінанти психічного здоров'я особи (био-психо-социальная модель)  

6.  Психічне здоров'я як детермінанта (загальне здоров'я, демографія, продуктивність, 

ефективність, утворення і так далі)  

7.  Складові психічного здоров'я (гедоністичний і эйдемонический компонент)  

8. Популяційний розподіл психічного здоров'я 

9.  Основні найбільш поширені порушення психічного здоров'я (загальна 

характеристика, епідеміологія) 

10.   Соціальні чинники психічного здоров'я - роль соціальної нерівності  

11.  Психічне здоров'я в періоди соціальних змін 

12.  Психопрофілактика і психогігієна  

13.  Загальні уявлення про стресс-синдроме (адаптаційному синдромі) по Селье  

14.  Сучасні погляди на суть стресс-реакции  

15.  Когнитивисткая модель стресу Р. Лазаруса  

16.  Стрес з позицій нейробиологии і ендокринології  

17.  Уявлення про психосоциальном стрес  

18.  Стрес на робочому місці  

19.  Механізми ушкоджуючого впливу стресу на психічне здоров'я  

20.  Психосоциальный стрес і серцево-судинна патологія 

21.  Психосоциальный стрес і депресія  

22.  Психосоциальный стрес і тривожні розлади  

23.  Психосоциальный стрес і психосоматична патологія  

24.  Психосоциальный стрес і залежності  

25.  Поняття про стресс-уязвимости  

26.  Поняття про стрессоустойчивости  

27.  Концепція життєстійкості Мадди 
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28.  Концепція салютогенеза Антонівського  

29.  Гострий ушкоджуючий стрес 

30.  Гострі постстресові стани 

31.  Посттравматичний стресовий розлад 

32.  Стресова поведінка 

33. Поведінкові стратегії в умовах хронічного стресу 

34.  Роль поведінки в генезі порушень психічного здоров'я при стресі  

35.  Роль поведінки в генезі порушень фізичного здоров'я при стресі  

36. Психологія здорового способу життя  

37. Психологія здоров'я (життя в умовах хронічного стресу)  

38. Синдром хронічної втоми  

39.  Синдром эмоционального (профессионального) выгорания 

40.   Понятие о копинг-стратегиях (стратегиях совладания) 

41.  Психологические основы здорового стиля жизни 

42.  Життєвий шлях людини і психічне здоров'я 

43.  Старіння і проблеми психічного здоров'я у віковому аспекті  

44. Психічне здоров'я чоловіків і жінок  

45. Програмування психічного здоров'я ранніми етапами розвитку  

46. Батьківське програмування психічного здоров'я 

47. Ранні етапи розвитку, стрес і психічне здоров'я 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 

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 
 

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 
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0-34 F незадовільно з 

обов'язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов'язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

13. Методичне забезпечення 

  

1. Учебники, руководства, интернет-ресурсы и презентации. 

2.Галецька І.І. Кредитно-модульний курс „Психологія здоровя”. Методичні 

рекомендації для студентів 5 курсу спеціальності „Психологія ” (денна форма 

навчання). – Львів, ЛНУ, 2011. – 35 с. 

 

14. Рекомендована література 

Базова 

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 г. 

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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

 

14. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Методи діагностики успішності навчання 

 

Методика проведення іспиту з дисципліни «Клінічна психотерапія» 

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 «Клінічної 

психотерапії» 

Загальні критерії оцінки знань та вмінь 

Оцінка знань з дисципліни «Клінічна психотерапія» 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.  

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. 
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Матеріально-технічне забезпечення дисципліни  

Під час проведення лекційного і практичного зайняття використовується 

проектор. 

 

 


