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2.МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета:  оволодіти теорією і практикою формування і здійснення основних форм та 

методів психогігієни та психопрофілактики (ПГ і ППФ) у суспільстві. 

Завдання: 

1) розкриття методологічних особливостей психогігієни та психопрофілактики, 

її категоріального апарату, мети, об’єкта і предмета, методів їхньої розробки та 

практичного втілення; 

2) виявлення системи поглядів та концептуальних підходів в галузі 

психогігієни та психопрофілактики з метою формування оптимальних умов та характеру 

різних видів діяльності з урахуванням цілісної особистості; 

3) вивчення впливу психолого-медичних теорій на формування різних видів 

моделей психогігієни та психопрофілактики; 

4) напрям, що вивчає психологічні аспекти медицини і розробляє методи 

дослідження при патологічних станах знання організацій, змісту та методики проведення 

консультативної роботи з особистістю та групою. 

5) Володіння методичними і емпіричними основами ПГ і ППФ є показником 

професійної компетентності! 

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисципліни 

докторант повинен: 

Знати: стан санітарно-просвітньої психогігієнічної роботи серед широких шарів 

населення, залучення до пропаганди психогігієнічних знань різних громадських 

організацій. Міждисциплінарні області: фізіології, психології та соціальних стосунків 

життя і праці, вищі інтегративні функції та механізми різних видів діяльності; 

психодіагностичні методи/тести оцінки стану когнітивних психічних функцій, процесів і 

станів. 

Вміти: формувати і оцінювати заходи зміцнення психічного здоров'я та 

психологічного благополуччя; сприяти виробленню життєвих навичок і компетентності у 

членів суспільства; передачу психогігієнічних знань і навчання психогігієнічним 

навичкам медичних працівників, педагогів, менеджерів, батьків та ін. груп населення, що 

можуть істотно впливати на психогігієнічну ситуацію в цілому; 

Визначати та оцінювати психологічні явища, прогнозування розвитку 

психологічних процесів і станів; визначати і оцінювати міжособистісні та індивідуальні 

особливості різних верств населення. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних 

компетентностей: 

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 

СК 4. Здатність до самоменеджменту, планування і розв’язування задач власного 

професійного і особистісного зростання, відповідальність за навчання інших при 

проведенні науково-педагогічної діяльності.  

СК 7. Здатність організовувати та реалізовувати просвітницьку та освітню 

діяльність для різних категорій населення у сфері психології. 

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 11. Працювати над власним розвитком та вдосконаленням, визначати свої 

професійні можливості та виявляти прагнення до підвищення професійної кваліфікації та 

професійної мобільності. 



 

ПРН 13. Виокремлювати, систематизувати, розв’язувати, критично осмислювати та 

прогнозувати значущі психологічні проблеми, чинники та тенденції функціонування й 

розвитку особистості, груп і організацій на різних рівнях психологічного дослідження.  

3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Історичні та концептуальні основи психогігієни і психопрофілактики, 

психології професійної роботи у різних країнах світу та України. Категоріальний апарат 

психогігієни і психопрофілактики. Мета, об’єкт і предмет психогігієни. Основні завдання 

та методи. Досвід соціальної роботи у вітчизняних та закордонних соціальних 

організаціях. Психологічні особливості соціальної роботи як професії. 

Тема 2. Психогігієнічного підходу вимагають питання вибору професії стосовно 

індивідуальних психічних якостей і здібностей людини, оскільки саме вдалий вибір 

професії сприяє в подальшому психічному здоров’ю людини. Психогігієнічні проблеми в 

старшому віці пов’язані зі змінами звичних стереотипів життя (людина пішла на пенсію), 

тому важливе місце займає зайнятість (адже праця сприяє укріпленню, оздоровленню і 

омолодженню людини). 

Тема 3. Психогігієна праці – вивчає трудові процеси і умови праці стосовно 

особливостей психіки людини і розробляє підприємства, які забезпечують збереження і 

укріплення нервово-психічного здоров’я працюючих. Одним із розділів психогігієни праці 

є психогігієна розумової праці. Створюється оптимальні режими для працівників 

розумової праці. При цьому важливе поєднання розумової праці з фізичною діяльністю 

(гімнастика, спорт, прогулянки і т.п.). 

Тема 4. Психогігієна навчання займається питаннями створення оптимального 

ритму навчального процесу, який би сприяв, успіху як в навчанні, так і в збереженні 

психічного здоров’я, дозволяв би людині відчувати задоволення і радість від навчання 

тощо. Психогігієна колективних відносин займається вивченням питань особистості, по 

інтересам кожної людини, що сприяє зміцненню колективу, задоволеності від спільної 

праці членів колективу, а отже, сприяє психічному здоров’ю людей. Психогігієна 

сімейних відносин (виноситься на самостійну поза аудиторну роботу студентів). 

Спеціальна психотерапія (транспортна, морська, авіаційна, космічна і інші) сприяє 

створенню оптимальних умов в даних видах діяльності, які підтримують і розвивають 

психічне здоров’я людини. Психогігієна тісно пов’язана з психопрофілактикою, і їх 

розмежуванням носить умовний характер. 

Тема 5. Психопрофілактика як система підприємств, спрямованих на 

попередження психічних захворювань. Якщо основним завданням психогігієни є 

формування і підтримка психічного здоров’я, то основним завданням психопрофілактики 

є попередження виникнення конкретних психічних розладів. Психопрофілактику 

поділяють на такі види:  1) первинна психопрофілактика;  2) вторинна профілактика;  3) 

третинна психопрофілактика. 

Первинна психопрофілактика – система загально-профілактичних підприємств. 

Вивчає особливості психічних впливів на людину, особливості її психіки і можливості 

попередження психогенних захворювань. Сприяє підвищенню витривалості психіки до 

шкідливих впливів. 

Включає: - охорону психічного здоров’я майбутніх поколінь; своєчасне 

застосування методів лікувально-педагогічної корекції на всіх етапах розвитку людини. 

Вторинна психопрофілактика – система підприємств, спрямованих на виявлення і 

попередження небезпечних для життя нервово-психічних розладів, захворювань. 

Включає: ранню діагностику, прогноз і попередження небезпечних для хворого станів, 

ранній початок лікування і застосування адекватних методів корекції з досягненням 

найбільш повної ремісії. 

Третинна психопрофілактика – система підприємств, спрямованих на 

попередження виникнення інвалідності при хронічних психічних захворюваннях. Велику 

роль при цьому відіграє правильне використання лікувальних та ін. засобів, застосування 



 

лікувальної і педагогічної корекції, попередження рецидивів психічних захворювань 

тощо. 

Тема 6. Лікувально-охоронний режим в медичному закладі – це такий режим, який 

забезпечує оптимальні умови для перебування хворого в лікувальному закладі, полегшує 

його страждання і прискорює процес одужання. Ведуча роль по його забезпеченню і 

вдосконаленню належить середньому медичному персоналу, в професійні функції якого 

входить безпосереднє забезпечення лікувально-теоретичною основою лікувально-

охоронного режиму є теорія нервізму, яка сформульована І.П. Павловим. Дана концепція 

нервізму виходить з визнання ведучого значення нервової системи в регулюванні 

фізіологічних функцій організму, в формуванні хворобливого процесу. Зовнішнє 

середовище може здійснювати на людину благо приємний вплив, викликаючи позитивні 

емоції – радість, посмішку, заспокоєння, а може бути джерелом хвороботворних впливів,  

які приводять до виникнення негативних емоцій – страху, страждань, переляку, які ведуть 

до стресових станів тощо. 

Основна психологічна вимога до лікувально-охоронного режиму в лікувальному 

закладі – знешкодження негативних, шкідливих впливів на психіку хворого факторів 

лікувального середовища, які сприймаються як дискантними рецепторами, так і через 

другу сигнальну систему хворого – посередництвом слова. Стержнева задача лікувально-

охоронного режиму – боротьба з болем і страхом болі. 

Елементи лікувально-охоронного режиму: 

- доброзичливість персоналу, чуйність і уважність при прийомі хворого у лікарню і 

під час всього перебування. Що сформує у хворого довіру до персоналу і всього 

медичного закладу; 

- впевненість хворого в високій кваліфікації лікарів і середнього медичного 

персоналу, в здатності і готовності надати йому кваліфіковану допомогу; 

Тема 7. Психологічне супроводження роботи професійних контингентів які 

зайнятті особливими та екстремальними видами діяльності. Психопрофілактика ризиків. 

Загальна характеристика психічних станів. Стани ризику: транзиторні, активаційні, 

емоційні, тонічні. Профілактика станів ризику. Загальна характеристика ситуацій ризику. 

Стресові стани с професійній діяльності. Ситуації випробувань, втрати, реадаптації. 

Подолання життєвих ситуацій, психопрофілактика в ситуаціях ризику. Ризикова поведінка 

та її профілактика. 

Тема 8. Саногенний потенціал особистості. Психічне здоров’я та психологічна 

гармонія особистості як гуманітарна проблема. Сутність гармонії та якості зрілої 

особистості. Гармонія відносин з собою та різними вилами діяльності. Гармонія розвитку 

особистості, сенс життя. Узгодженість життєвих процесів особистості із різними вилами 

діяльності та побуту. Розвиток професійних стандартів у психогігієнічної роботі. 

Підготовка та етичні правила і супервізія діяльності психолога-фахівця. Особистісні 

якості, що необхідні для професійної роботи. 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви змістовних 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усь

ого 

у тому числі Усьо

го 

у тому числі 

л п лаб ср л п лаб ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Теоретичні основи 

психогігієни і 

психопрофілактики. 

Психогігієна і 

психопрофілактика - 

10 2   8      



 

історичний екскурс. 

Тема 2. Об'єкт і предмет 

психогігієни її структура і 

функції 

10 2   8      

Тема 3. Поняття структури 

особистості: основні 

властивості нервової системи, 

темперамент, характер і 

задатки. 

10 2   8      

Тема 4. Основні поняття 

психогігієни, як медичної та 

психологічної науки. Основні 

поняття психопрофилактики - 

первинної, вторинної та 

третинної 

14 2 4  8      

Тема 5. Психогігієна і 

психопрофілактика різних 

стрес-факторів в житті і 

виробництві. Спеціальні 

розділи психогігієни і 

психопрофілактики 

14 2 4  8      

Тема 6. Участь психологів в 

психопрофілактиці та 

реабілітації хворих. 

Психологічне відновлення 

порушених вищих психічних 

функцій. 

14 2 4  8      

Тема 7.  Професійна 

орієнтація і професійна 

перепідготовка. Концепція 

тестології та 

психодіагностики професійно 

важливих якостей. 

12 2 2  8      

Тема 8. Психологічний відбір 

професійних контингентів. 

Психологічний супровід 

працівників в умовах 

виробництва. 

6 2   4      

Усього годин 90 16 14  60      

 

5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ з/п Назва теми Кількість 

годин 

1 Умови і характер праці особливих і екстремальних професій. 

Психогігієна та психопрофілактика в різних сферах професійної 

діяльності 

4 

2 Психологічний профвідбір професійних контингентів 4 

3 Класифікація виробничих шкідливостей: умов і характеру праці. 

Система заходів з психологічної профілактики професійних 

захворювань та виробничого травматизму. 

4 

4 Професійна орієнтація і професійна підготовка і перепідготовка 

до діяльності в особливих і екстремальних умовах діяльності. 

2 



 

 

 

 

 

 

 

6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ 

№

№ 

Назва теми Кільк

ість 

годи

н 

1   

2   

 

7. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ  ЗАНЯТЬ 

Назва теми Кількіст

ь годин 

  

  

 

8. САМОСТІЙНА  РОБОТА 

№

№ 

Назва теми Кількіс

ть 

годин 

1 Теоретичні засади соціальної роботи: міждисциплінарне співробітництво 12 

2 Психологічні особливості переживання кризи й ризики девіантної 

поведінки 

12 

3 Створення оптимальних режимів для працівників розумової праці. 12 

4 Проаналізуйте кожне почуття (дотик), з яких складових і чинників воно 

формується. Які факторі впливають і що є специфічним для шкірних 

рецепторів. 

12 

5 Психогігієнічний підхід який вимагає питання вибору професії стосовно 

індивідуальних психічних якостей і здібностей людини, що сприяє в 

подальшому психічному здоров’ю людини. 

12 

Всього 60  

 

9. ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ 

До індивідуальних завдань відноситься: написання рефератів, есе, підготовка 

результатів власних досліджень до виступу на конференції. 

 

10. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Словесні: лекція, розповідь, пояснення, бесіда, диспути, дискусії,  

Наочні: мультимедійні презентації, демонстрації.  

Практичні: робота навчальною та спеціальною літературою. 

За рівнем самостійної розумової діяльності використовуються методи: проблемний, 

частково-пошуковий, дослідницький. 

 

11. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ  

усне та письмове опитування, опитування, оцінювання активності аспірантів  у 

процесі семінарських занять, контрольні роботи, захист рефератів, оцінювання есе. Залік. 

Для проведення опитування виділяються наступні блоки: 



 

Загально-наукові; теоретичні; методологічні проблеми співвідношення «мозку і 

психіки», анатомічної, топографічної та морфологічної структури ЦНС, ПНС, 

ендокринної та ін. систем. 

 

12. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

1. Теоретичні основи психогігієни і психопрофілактики. 

2. Психогігієна і психопрофілактика - історичний екскурс. 

3. Поняття структури особистості: основні властивості нервової системи, 

темперамент, характер і задатки. 

4. Основні поняття психогігієни, як медичної та психологічної науки. 

5. Основні поняття психопрофилактики - первинної, вторинної та третинної. 

6. Психогігієна і психопрофілактика різних стрес-факторів в житті і виробництві. 

7. Спеціальні розділи психогігієни і психопрофілактики. 

8. Участь психологів в психопрофілактиці та реабілітації хворих. 

9. Психологічне відновлення порушених вищих психічних функцій. 

10. Професійна орієнтація і професійна перепідготовка. 

11. Концепція тестології та психодіагностики професійно важливих якостей. 

12. Психологічний профвідбір професійних контингентів. 

13. Етапи психологічного супроводу працівників в умовах виробництва. 

14. Умови і характер праці особливих і екстремальних професій. 

15. Психогігієна та психопрофілактика в різних сферах професійної діяльності. 

 

13. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

Поточний контроль Модульний контроль Сума 

балів Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т1 Т2 40 
100 

15 15 15 15 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно  

 

зараховано 
85-89 В 

добре 
75-84 С 

70-74 D 
задовільно 

60-69 Е 

35-59 FX 
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. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1. Наочні підручники та учбові посібники. 

2. Лекційний матеріал, авторські таблиці та схеми. 

3. Демонстраційні засоби (плакати, об’ємні муляжі, слайди та відеофільми). 

 

14. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
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ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ 

Профілактика психічних захворювань поділяється на первинну, вторинну і третинну. 

1. Первинна профілактика – це система заходів, яка забезпечує попередження 

появи: психічної хвороби чи формування дисгармонічної структури особистості. Серед 

цих заходів основним є: 

а) первинна провізорна профілактика – головною метою є охорона психічного 

здоров’я наступних поколінь. Вона грунтується на громадських заходах, спрямованих на 

оздоровлення побуту, праці, життя, створення умов для формування здорової сім’ї та 

вдосконалення виховання підростаючого покоління, досягнення гармонії розвитку у всіх 

послідуючих поколіннях; 

б) первинна генетична профілактика – головною метою має науковий прогноз 

можливих наслідків спадкових психічних захворювань для психічного здоров’я наступних 

поколінь. Вона створює умови для керування спадковістю та оздоровлення спадковості 

без шкоди і дискриминації особи. Безпосередньо здійснюється медико-генетичними 

консультаціями. 

2. Вторинна профілактика – система заходів, спрямованих на попередження 

небезпечного для життя або неблагоприємного перебігу психічного захворювання. До цих 

заходів відносяться: 

- рання діагностика, прогноз та попередження небезпечних для життя хворого станів; 

- ранній початок лікувально-коригуючих заходів, швидке досягнення максимально повної 

ремісії або повної редукції хвороби; 

- виключення можливості рецидивуючого перебігу; 

- довготривала підтримуюча корекція психіки хворого після хвороби та в період ремісії.  

3. Третинна профілактика – система заходів, спрямованих на попередження психічної 

інвалідизації при затяжному, хронічному перебігу хвороби. Це здійснюється шляхом 

застосування медикаментозних і інших коригуючих методів терапії для переривання 

хронічного перебігу хвороби, оздоровлення умов життя і побуту хворих, систематичного 

використання засобів реадаптації та активного праце- і побуто влаштування в період 

ремісії. 

Основна психологічна вимога до лікувально-охоронного режиму в лікувальному закладі – 

знешкодження негативних, шкідливих впливів на психіку хворого факторів лікувального 

середовища, які сприймаються як дискантними рецепторами, так і через другу сигнальну 

систему хворого – посередництвом слова. Стержнева задача лікувально-охоронного 

режиму – боротьба з болем і страхом болі. Елементи лікувально-охоронного режиму: 

- доброзичливість персоналу, чуйність і уважність при прийомі хворого у лікарню і під 

час всього перебування. Що сформує у хворого довіру до персоналу і всього медичного 

закладу; 

- впевненість хворого в високій кваліфікації лікарів і середнього медичного персоналу, в 

здатності і готовності надати йому кваліфіковану допомогу; 

- хороші ділові взаємостосунки медичних сестер між собою, з лікарями, санітарками, які 

сприяють укріпленню віри хворого в надійність медичного колективу; 

- вміле використання прийомів психотерапії (використання слова для заспокоєння хворого 

і виведення його з стану тривоги і т.п.); 

- створення умов для проводження фізіологічного сну хворого та умов для фізичної 

активності хворих за рахунок лікувальної фізкультури, дозованих прогулянок в межах 

відділу або на свіжому повітрі, а також вільного режиму по призначенню лікаря; 

- створення здорового мікроклімату в палатах (слід потурбуватись про психологічну і 

медичну сумісність хворих палати: вік, характер і важкість захворювання, можливо і 

рівень загального розвитку повинні бути близькими); 

- естетичне оформлення внутрішніх приміщень – інтер’єр (вдало підібраний колір стін, 

зручні крісла дивани, куточки живої природи з акваріумами, рослинами і т.п.), що сприяє 

настрою і хворих, і персоналу, активному відпочинку і одужанню. 



 

 


