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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Загальна кількість: 

кредитів – 3,5 

 

 

годин – 105 

 

 

змістових модулів –3  

Галузь знань 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 

 

Спеціальність _053 

Психологія  

 

Рівень вищої освіти: 

Другий  (магістерський)   

очна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Обов’язкова 

Рік підготовки: 

1 1 

Семестр 

2-й 2-й 

Лекції 

24 год. 4 

Практичні, семінарські 

10 год. 12 

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

71 год. 89 

Форма підсумкового 

контролю:  

іспит 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета: вивчення магістрами сучасних концепцій стресу, копінг-поведінки і здоров’я та 

формування гармонійної стратегії поведінки, що прийнято називати ―здоровим способом 

життя. 

Завдання: 

 Розуміння переваг та недоліків різних теоретичних підходів до розуміння сутності 

категорій стресу, копінг-поведінки та здоров’я особистості.  

 Засвоєння теоретико методологічних та психодіагностичних методів аналізу умов та 

стратегій гармонійної поведінки особистості.  

 Рефлексія та проектування особистих наукових інтересів скрізь зв’язок з проблемою 

гармонійного розвитку людини в умовах соціальних трансформацій. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних 

компетентностей: 

ІК Здатність вирішувати складні завдання і проблеми у процесі навчання та професійної 

діяльності у галузі психології, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення 

інновацій і характеризується комплексністю та невизначеністю умов і вимог. 

ЗК4 Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

СК4 Здатність здійснювати практичну діяльність (тренінгову, психотерапевтичну, 

консультаційну, психодіагностичну та іншу залежно від спеціалізації) з використанням 

науково верифікованих методів та технік. 

СК5 Здатність організовувати та реалізовувати просвітницьку та освітню діяльність для 

різних категорій населення у сфері психології. 

СК10 Здатність розробляти та впроваджувати інноваційні методи психологічної допомоги 

клієнтам у складних життєвих ситуаціях. 

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент 

повинен: 

ПР4 Робити психологічний прогноз щодо розвитку особистості, груп, організацій. 

ПР5 Розробляти програми психологічних інтервенцій (тренінг, психотерапія, 

консультування тощо), провадити їх в індивідуальній та груповій роботі, оцінювати якість.  

ПР6. Розробляти просвітницькі матеріали та освітні програми, впроваджувати їх, 

отримувати зворотній зв'язок, оцінювати якість. 

знати 

- предмет психології стресу, копінг-поведінки і здоров’я особистості, його центральне 

значення та роль у розробці проблем психологічної науки та зв’язки з іншими 

дисциплінами; 

-  основні теорії основ психології стресу, копінг-поведінки і здоров’я особистості; 

-  закономірності формування гармонійної стратегії поведінки особистості; 

-  особливості зв’язку між розумінням змісту категорій стрес, копінг-поведінка і здоров’я; 

- сучасні проблеми психології стресу, копінг-поведінки і здоров’я особистості; 

- сучасні методи дослідження стресу, копінг-поведінки і здоров’я особистості 

вміти 

- аналізувати психологічні фактори формування гармонійної поведінки особистості.  

- формулювати наукові проблеми в категоріях психології стресу, копінг-поведінки і 

здоров’я особистості; 

- користуватися отриманими знаннями у науково дослідницькій та практичній роботі;  
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- збагачувати власні дослідження аспектами психології стресу, копінг-поведінки і здоров’я 

особистості; 

- проектувати образ майбутньої моделі гармонійної стратегії поведінки особистості; 

-  розробляти системну модель гармонійної стратегії поведінки особистості за допомогою 

теоретико-методологічних та психодіагностичних методів дослідження у психології 

стресу, копінг-поведінки і здоров’я. 

 

3. Зміст навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Предмет, проблеми та дослідження у психології стресу. 

Тема 1. Сучасні концепції та загальна характеристика стресу. 

Визначення поняття стресу у психології. Вплив стресу на психічне і соматичне здоров'я. 

Закономірності його розвитку, чинників, сприяючих його модифікації, особливості 

професійних стресів, методів саморегуляції і психотерапії стресових станів. Теоретичні 

підходи до проблеми психології стресу.  

Тема 2 . Стадії стресових переживань та субсиндроми стресу. 

Закономірності розвитку стресу. Класична динаміка розвитку стресу в концепції Г. 

Сельє. Вплив інтенсивності і тривалості стресу на характер його течії. Природжені 

особливості організму і ранній дитячий досвід як чинники, що визначають рівень 

початкової стресостійкості організму. Вплив особливостей на розвиток стресу. 

Механізми розвитку посттравматичного стресу. Зв’язок категорії стресу з іншими 

категоріями психології. 

Тема 3. Форми прояву стресу. 

Поведінкові, інтелектуальні, фізіологічні і емоційні ознаки стресу. Методи оцінки стану 

серцево-судинної системи і нервової системи при стресі. Методи оцінки психомоторних 

реакцій при стресі. Інтроспекція як метод оцінки стресу. 

Змістовий модуль 2. Предмет, проблеми та сучасні дослідження у психології копінг-

поведінки.  

Тема 4. Аналіз існуючих теоретичних підходів до вивчення копінг-поведінки. 

Трансакційна теорія стресу. Теорії когнітивно-мотиваційно-міжособистісні та атрибуції 

мотивації та емоцій. Ресурсні теорії. Проактивні теорії. Копінг у психодинамічних 

концепціях.  

Тема 5 . Копінг поведінка у стресових ситуаціях.  

Психологічне призначення копінгу у процесі адаптації до складних життєвих ситуацій. 

Основні завдання копінгу. Критерії ефективності копінг-поведінки. 

Тема 6. Сучасні дослідження копінг-поведінки. 

Версії опитувальника WOCQ. Стандартизація та психометричний аналіз існуючих 

версій українськими дослідниками. Сутність методу дослідження копінг-поведінки у 

ситуаціях оцінювання та ситуаціях кризи.  

Змістовий модуль 3. Предмет, проблеми та методи дослідження психології 

здоров’я. 

Тема 7. Здоров’я як складний багатовимірний феномен.  

Предмет психології 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 8 . Психологічне забезпечення здоров’я людини.  
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Основні уявлення про здорову особистість. Еталони здоров’я та здорової особистості в 

історичному й сучасному вимірах. Модель здорової особистості в теоріях зарубіжних 

дослідників. Внутрішня картина здоров’я 

Основні складові частини внутрішньої картини здоров’я  

та її формування. 

Тема 9. Практична психологія здоров’я. 

Професійна діяльність психолога в психології здоров’я. Мета і завдання фахівця-

психолога в галузі здоров’я. Етико-психологічні принципи роботи в сучасній індустрії 

здоров’я. Психодіагностика стану здоров’я особистості. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усьог

о  

у тому числі усьо

го  

у тому числі 

л п Л

а

б 

ін

д 

с.р. Л п лаб і

н

д 

с.р. 

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

2 

13 

Модуль 1 

Предмет, проблеми та дослідження у психології стресу 

 

Тема 1. Сучасні 

концепції та 

загальна 

характеристика 

стресу. 

10 2    8 10     10 

Тема 2. Стадії 

стресових 

переживань та 

субсиндроми 

стресу. 

10 2    8 10  2   8 

Тема 3. Форми 

прояву стресу.  

10 4 2   4 10  2   8 

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

30 8 2   20 30 0 4   26 

Змістовий модуль 2. 

Предмет, проблеми та сучасні дослідження у психології копінг-поведінки. 

Тема 4. Аналіз 

існуючих 

теоретичних 

підходів до 

вивчення копінг-

поведінки. 

10 2    8 10     10 
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Тема 5. Копінг 

поведінка у 

стресових 

ситуаціях. 

10 2 2   6 10  2   8 

Тема 6. Сучасні 

дослідження 

копінг-поведінки. 

10 4 2   4 10 2 2   6 

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

30 8 4   18 30 2 4   24 

Змістовий модуль 3. 

Предмет, проблеми та методи дослідження психології здоров’я. 

Тема 7. Здоров’я 

як складний 

багатовимірний 

феномен. 

15 2    13 15 2    13 

Тема 8. 

Психологічне 

забезпечення 

здоров’я людини. 

15 2 2   11 15  2   13 

Тема 9. 

Практична 

психологія 

здоров’я.  

15 4 2   9 15  2   13 

Разом за 

змістовим 

модулем 3 

45 8 4   33 45 2 4   39 

Усього годин  105 24 10   71 105 4 12   89 

 

 

 

5. Теми семінарських занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

очна заочна 

1.  Стадії стресових переживань та субсиндроми стресу. 0 2 

2.  Форми прояву стресу. 2 2 

3.  Копінг поведінка у стресових ситуаціях. 2 2 

4.  Сучасні дослідження копінг-поведінки. 2 2 

5.  Психологічне забезпечення здоров’я людини. 2 2 

6.  Практична психологія здоров’я. 2 2 

 Разом 10 12 

 

6. Теми практичних  занять 
Практичні заняття не передбачені. 
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7. Теми лабораторних  занять 
Лабораторні  заняття не передбачені. 

 

8. Самостійна  робота 
№ 

з/п 

Назва теми/види завдань Кількість 

годин 

очна заочна 

1.  Сучасні концепції та загальна характеристика стресу / Презентація 8 10 

2.  Стадії стресових переживань та субсиндроми стресу / Презентація 8 8 

3.  Форми прояву стресу / Висновок за результатами 

психодіагностичного дослідження / практичне завдання 

Опитувальника стресових реакцій (Цехмістер Я.В., Данилюк І.В., 

Родіна Н.В., Бірон Б.В., Семенюк Н.С.) 

4 8 

4.  Аналіз існуючих теоретичних підходів до вивчення копінг-

поведінки / Анотація наукових статей 

8 10 

5.  Копінг поведінка у стресових ситуаціях / Анотація наукових статей 

 

6 8 

6.  Сучасні дослідження копінг-поведінки / Висновок за результатами 

психодіагностичного дослідження /практичне завдання 

Шкала для дослідження копінг-поведінки у ситуаціях небезпеки 

(Родіна Н.В., Доценко О.Ю.,Кернас А.В., Перевязко Л.П., Ворнікова 

Л.К.)  

4 6 

7.  Здоров’я як складний багатовимірний феномен / Презентація 13 13 

8.  Психологічне забезпечення здоров’я людини / Висновок за 

результатами психодіагностичного дослідження /практичне 

завдання 

Опитувальник психологічної ресурсності особистості (О.С. Штепи) 

11 13 

9.  Практична психологія здоров’я / Загальний висновок за 

результатами психодіагностичного дослідження за 3 методиками / 

практичне завдання 

 

9 13 

 Разом 71 89 

 

9. Методи навчання 
У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні методи 

навчання: 

– словесні методи: лекція, пояснення, бесіда, обговорення, дискусія; 

– наочні методи: презентація, ілюстрація, демонстрація; 

– методи формування практичних умінь і особистісних якостей: діалоги, дискусії, 

практичні завдання і підготовка і здійснення виступів перед аудиторією. 

Самостійна робота включає роботу з текстовим матеріалом та виконання 

індивідуальних завдань: підготовку презентацій, анотації статей та практичні завдання. 

 

10. Форми контролю і методи оцінювання 

                          (у т.ч. критерії оцінювання результатів навчання) 
При вивченні навчальної дисципліни здійснюється поточний, періодичний та 

підсумковий контроль. 

Поточний контроль проводиться з метою визначення рівня підготовленості студента з 

певних тем, розділів робочої навчальної програми, якості виконання конкретних 

завдань та здійснюється впродовж семестру під час проведення аудиторних занять 
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(лекції, практичні  заняття)  та при виконанні самостійної роботи. 

Об'єктом поточного оцінювання є: 

- програмний матеріал, який викладається на лекціях;  

- питання і проблеми, що розглядаються та обговорюються на практичних заняттях; 

- програмний матеріал для самостійного вивчення, який передбачений робочою 

програмою та включає: підготовку презентацій, анотації статей та практичні завдання. 

Періодичний контроль здійснюється за змістовними модулями. Контрольна робота 

за змістовим модулем здійснюється у формі письмових тестових завдань після завершення 

вивчення навчального матеріалу кожного змістового модуля. Тестові письмові завдання для 

модульних контрольних робіт відповідають змісту навчального матеріалу модуля. За кожну 

правильну відповідь на одне тестове завдання студент отримує 1 бал. 

Форма підсумкового контролю – іспит. Загальна підсумкова оцінка (сума балів) 

складається з оцінки поточного контролю результатів навчання впродовж семестру та 

оцінки результатів навчання при проведенні контрольних заходів під час підсумкового 

контролю (іспит).  

Схема розподілу балів:  

Максимальна кількість балів за поточний контроль - 60. 

Максимальна кількість балів за підсумковий  контроль - 40. 

Критерії оцінювання поточного контролю: оцінюються знання, які виявив здобувач 

при роботі на практичних заняттях та при виконанні самостійної роботи. Додаткові до 

поточного оцінювання  бали нараховуються за індивідуальне завдання.    

Здобувач допускається до підсумкового контролю (іспиту) за навчальну дисципліну, 

якщо він виконав усі види практичних робіт,  передбачених робочою програмою незалежно 

від сумарної кількості балів, отриманих за результатами поточного контролю за семестр.  

Повторне складання іспиту з метою покращення оцінки не допускається. 

 

 Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Відмінно (4 бали 

за тему) 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його 

викладає, вільно послуговується науковою термінологією, наводить 

аргументи на підтвердження власних думок, здійснює аналіз та 

робить висновки, залучає до підготовки як основну, так і додаткову 

літературу (монографії, періодичні видання, першоджерела, тощо).  

Може аргументовано обрати раціональний спосіб виконання 

практичного  завдання й оцінити результати власної практичної 

діяльності; вільно використовує набуті теоретичні знання при 

аналізі практичного матеріалу; 

Добре (3 бали за 

тему) 

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, 

послуговується науковою термінологією, залучає основну і 

додаткову літературу.  

За зразком самостійно виконує практичні завдання, передбачені 

програмою; має стійкі навички виконання завдання Але при 

висвітленні деяких питань не вистачає достатньої глибини та 

аргументації, допускаються при цьому окремі неістотні неточності 

та незначні помилки. 

Задовільно (2 бали 

за тему) 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень. Не здатний до глибокого, 

всебічного аналізу, допускає істотні неточності та помилки. 

Може використовувати знання для стандартних практичних 

ситуацій, має елементарні, нестійкі навички виконання завдання 
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Незадовільно з 

можливістю 

відпрацювання (1 

бал тему) 

 

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово 

(без аргументації та обґрунтування) викладає окремі питання 

навчальної дисципліни.  

Планує та виконує частину практичних завдань, відсутні сформовані 

уміння та навички. 

 
Критерії оцінювання самостійної роботи 

Вид Максим к-сть 

балів 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

   

Презентація  3 відповідність змісту доповіді студента та/або 

оригінальність візуального представлення 

відповідному навчальному матеріалу. 

Анотування 

статей 

3 вміння студента стисло визначати ключові позиції, 

які викладені автором; продемонструвати 

дотримання лексичних, фразеологічних, 

граматичних і стилістичних норм української 

літературної мови. 

Практичне  

завдання 

4 Самостійність та змістовність виконання 

практичного завдання. Його відповідність 

поставленим цілям.  

 Критерії оцінювання під час іспиту 

 Оцінка  Критерії оцінювання навчальних досягнень 
30-40 балів міцні знання навчального матеріалу, аргументовані відповіді на 

поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні знання при 

розв’язанні практичних прикладів. 

25-29 балів міцні знання навчального матеріалу, аргументовані відповіді на 

поставлені запитання, які, однак містять певні (несуттєві) неточності, 

вміння застосовувати теоретичні знання при розв’язанні практичних 

прикладів. 

15 – 24 бали достатні  знання навчального матеріалу, неточні  відповіді, вміння 

застосовувати теоретичні знання при розв’язанні практичних прикладів; 

10-14 балів слабкі знання частини навчального матеріалу, неточні або мало 

аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладу матеріалу, 

слабке застосування теоретичних знань при розв’язанні практичних 

прикладів; 

1- 9 балів слабкі знання значної частини навчального матеріалу, суттєві помилки у 

відповідях на запитання, невміння розв’язувати практичні приклади.    

 

 

11. Питання для підсумкового контролю 

 
1. Предмет, проблеми та методи дослідження психології стресу. 

2. Сучасні концепції та загальна характеристика стресу. 

3. Визначення поняття стресу у психології.  

4. Вплив стресу на психічне і соматичне здоров'я.  

5. Закономірності розвитку стресу.  

6. Сучасні проблеми психології стресу.  

7. Категорія стресу у психологічній науці та її зв’язок з іншими категоріями. 

8. Класична динаміка розвитку стресу в концепції Г. Сельє.  
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9. Вплив інтенсивності і тривалості стресу на характер його течії., що визначають 

рівень початкової стресостійкості організму.  

10. Вплив особистісних особливостей на розвиток стресу. 

11. Механізми розвитку посттравматичного стресу. 

12. Зв’язок категорії стресу з іншими категоріями психології. 

13. Форми прояву стресу і методи його оцінки. 

14. Поведінкові, інтелектуальні, фізіологічні і емоційні ознаки стресу.  

15. Методи оцінки стану серцево-судинної системи і нервової системи при стресі.  

16. Методи оцінки психомоторних реакцій при стресі.  

17. Психологічні тести, використовувані для оцінки причин стресу і характеристик його 

прояву. 

18. Інтроспекція як метод оцінки стресу. 

19. Предмет, проблеми та методи дослідження психології копінг-поведінки.  

20. Аналіз існуючих теоретичних підходів до вивчення копінг-поведінки.  

21. Трансакційна теорія стресу і копінг-поведінки.  

22. Теорії когнітивно-мотиваційно-міжособистісні та атрибуції мотивації та емоцій.  

23. Ресурсні теорії копінг-поведінки.  

24. Проактивні теорії копінг-поведінки.  

25. Копінг у психодинамічних концепціях.  

26. Копінг поведінка у стресових ситуаціях.  

27. Психологічне призначення копінгу у процесі адаптації до складних життєвих 

ситуаціях. 

28. Основні завдання копінгу.  

29. Копінг та захисні механізми: критерії диференціації.  

30. Критерії ефективності копінг-поведінки. 

31. Методи дослідження копінг-поведінки. 

32. Версії опитувальника WOCQ.  

33. Стандартизація та психометричний аналіз існуючих версій українськими 

дослідниками.  

34. Сутність методу дослідження копінг-поведінки у ситуаціях оцінювання та ситуаціях 

кризи.  

35. Предмет, проблеми та методи дослідження психології здоров’я. 

36. Здоров’я як складний багатовимірний феномен.  

37. Предмет психології здоров’я.  

38. Поняття про психологію здоров’я.  

39. Місце психології здоров’я в інших галузях наукових знань.  

40. Здоров’я людини в контексті психології.  

41. Базові визначення стану здоров’я.  

42. Фактори підвищення рівня психічного здоров’я.  

43. Принципи забезпечення психічного здоров’я особистості 

44. Психологічне забезпечення здоров’я людини.  

45. Основні уявлення про здорову особистість.  

46. Еталони здоров’я та здорової особистості в історичному й сучасному вимірах.  

47. Моделі здорової особистості.  

48. Внутрішня картина здоров’я. 

49. Основні складові частини внутрішньої картини здоров’я та її формування. 

50. Практична психологія здоров’я. 

51. Професійна діяльність психолога в психології здоров’я.  

52. Мета і завдання фахівця-психолога в галузі здоров’я.  

53. Етико-психологічні принципи роботи в сучасній індустрії здоров’я.  

54. Психодіагностика стану здоров’я особистості. 

55. Психодіагностичні методики дослідження стресу. 
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56. Психодіагностичні методики дослідження поведінкових, інтелектуальних, 

фізіологічних і емоційних ознак стресу. 

57. Психодіагностичні методики дослідження внутрішньої картини хвороби. 

58. Психодіагностичні методики дослідження внутрішньої картини здоров’я. 

59. Психодіагностичні методики дослідження копінг-поведінки у ситуаціях небезпеки. 

60. Психодіагностичні методики дослідження 

 

12.  Розподіл балів, які отримують студенти 
Поточний та періодичний контроль Підсум-

ковий 

контроль 

(Іспит) 

Сума 

балів 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 Змістовий модуль 

№ 3 
40 100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Контрольна робота  

№ 1-14 балів 
Контрольна робота №2 -

14 балів 
Контрольна 

робота №3 - 14 

балів 
*Примітка: Контрольна робота за змістовим модулем здійснюється у формі письмових 

тестових завдань після завершення вивчення навчального матеріалу кожного змістового 

модуля. Тестові письмові завдання для модульних контрольних робіт відповідають змісту 

навчального матеріалу модуля. За кожну правильну відповідь на одне тестове завдання 

студент отримує 1 бал. 

 

Шкала оцінювання: національна та ЕСТ8 
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 Дуже добре 

75-84 С Добре 

70-74 D Задовільно 

60-69 Е Допустимо 

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 

 

 

13. Навчально методичне забезпечення 
- Робоча програма навчальної дисципліни; 

- Мультимедійні презентації; 

- Силабус; 

- допоміжний роздатковий матеріал.  

- Родіна Н.В. Психологія стресу, копінг-поведінки і здоров’я: навчально-

методичний  посібник / Н.В. Родіна; ОНУ ім. І.І. Мечникова. –

Донецьк: «Східний видавничий дім», 2015. –  165 с. 
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14. Рекомендована література 
Основна 

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

(спроба проблематизації) / Зб. наук. пр. Ін-ту психол. ім. Г. С. Костюка АПН України.– Т. 

ІV.– Ч.  

1.– 2002.– С. 11–20. 

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

Сосновський.  –  Л. : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 338 с. 

3. Галецька І. І. Психологічні властивості компонентів відчуття когеренції / І. І. 

Галецька //Вісн. Львів. унів-ту. Сер. філос. науки. – 2005. – Вип. 8. – С. 282-292. 

4. Галецька І.І. Самоефективність у структурі соціальної адаптації / / І. І. Галецька // 

Вісн. Львів. унів-ту. Сер. філос. науки. - 2003. - с.138-149. 

5. Родіна Н.В., Доценко О.Ю.,Кернас А.В., Перевязко Л.П., Ворнікова Л.К. Створення 

шкали для дослідження копінг-поведінки у ситуаціях небезпеки. Стаття у Scopus. 

Офтальмологічний журнал. - № 3, 2022. – С. 65-73. 

6. Родіна Н.В. Психологія стресу, копінг-поведінки і здоров’я: навчально-

методичний  посібник / Н.В. Родіна; ОНУ ім. І.І. Мечникова. –Донецьк: «Східний 

видавничий дім», 2015. –  165 с. 

7. Родіна Н.В. Психологія копінг-поведінки: Системне моделювання: дис. докт. псих. 

наук: 19.00.01 / Наталія Володимирівна Родіна. – Київ, 2013. – 407с. [Електронний ресурс] − 

Режим доступу: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/4098 

8. Родіна Н. В. Психологія копінг-поведінки: системне моделювання : монографія / Н. 

В. Родіна. – Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2011. – 364 с. 

9. Родіна Н. В. Проактивний копінг як реализація особистісного потенціалу при 

подоланні життєвих труднощів: Теоретико-методологічні аспекти // Потенціал особистості 
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