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ВСТУП

Програма  навчальної  дисципліни  “Психологія  здоров’я”  складена  відповідно  до
освітньо-професійної  (освітньо-наукової)  програми  підготовки  рівня  вищої  освіти
бакалавр.

Галузь  знань: 0301 соціально-політичні науки
Напрям: 6.030102 психологія

1. Опис навчальної дисципліни

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни:  засвоїти систему знань з психології
здоров’я  на  теоретико-методологічному  рівні  та  відповідні  методичні  засоби
психологічного супроводу із забезпечення повноцінного функціонування людини.

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни:  ознайомлення з історією та тенденціями
розвитку психології  здоров’я;  засвоєння  засобів  аналізу особистості  здорової  та  хворої
людини в  різних наукових парадигмах; формування професійного мислення психолога,
аналітика  психосоматики;  виявлення  компонентів  внутрішньої  картини  здоров’я;
засвоєння засобів діагностики та сприяння розвитку психосоматичних феноменів норми у
відповідності з тенденціями онтогенезу.

1.3. Кількість кредитів: 4

1.4. Загальна кількість годин: 120
 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни

Нормативна / за вибором

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки

4-й -й
Семестр

2-й -й
Лекції

28 год.  год.
Практичні, семінарські заняття

14 год.  год.
Лабораторні заняття

 год.  год.
Самостійна робота

78 год.  год.
Індивідуальні завдання 

год.

1.6. Заплановані результати навчання:
У результаті вивчення даного курсу студент повинен 

знати:
- визначення основних категорій і понять курсу; 
- досвід вітчизняних та зарубіжних психологів;
- психодіагностичні підходи до вивчення особистості здорової та хворої людини;

3



- зміст основних соціокультурних еталонів здоров’я;
- критерії психологічного здоров’я та здорової поведінки;
- структуру внутрішньої картини здоров’я;
- закономірності психосоматичного онтогенезу.

вміти:
- аналізувати різні теоретико-методологічні підходи до вирішення психологічних

проблем здоров’я;
- здійснювати діагностику психологічного здоров’я;
- аналізувати та корегувати зміст внутрішньої картини здоров’я;
- сприяти розвитку психосоматичних феноменів норми;
- здійснювати психологічний аналіз ставлення до здоров’я та до хвороби;
- визначати психологічний зміст соматичної мови.

2. Тематичний план навчальної дисципліни
Тема 1. Психологія здоров’я як наука.

Загальна  характеристика  здоров’я  в  системі  науково-психологічного  знання.  Наукові
підходи до проблеми здоров’я. Психологічний потенціал здоров’я. Психологія здоров’я як
галузь науки, її розвиток, предмет та завдання. Особливості сучасного розуміння здоров’я.

Тема 2. Соціокультурні еталони здоров’я.

Підходи  до  дослідження  соціокультурних  еталонів  здоров’я.  Компоненти  в  структурі
еталонів  здоров’я.  Античний  еталон  -  здоров’я  як  внутрішня  узгодженість.  Антична
концепція  здоров’я,  основні  принципи  та  шляхи  оздоровлення.  Адаптаційний  еталон
-здоров’я як пристасованість індивіда до навколишнього середовища. Адаптаційні підходи
до   здоров’я,  адаптаційна  модель.  Антропоцентричний  еталон  -  здоров’я  як  всебічна
самореалізація,  розкриття  творчого та  духовного потенціала  особистості.  Гуманістична
модель здорової особистості.

Тема 3. Психологічне здоров’я особистості

Поняття  психологічного  здоров’я  у  вітчизняній  та  зарубіжній  психології.  Поняття
психологічного  благополуччя  у  позитивній  психології.  Гедоністичне  та  евдемоністичне
трактування  благополуччя.  Критерії  психологічного  благополуччя.  Суб’єктивне
благополуччя.  Модель психологічно благополучної  особистості  К.Ріфф.  Життєстійкість,
самоефективність,  диспозиційний  оптимізм,  сенсо-життєві  орієнтації.  Концепція
салютогенезу А.Антоновського, почуття зв’язаності. Поняття вітальності.

Тема 4. Здоров’язбережувальна поведінка

Здоровий  спосіб  життя  та  здорова  поведінка.  Валеонастановлення,  загальна
характеристика.  Типи  валеонастановлень.  Теорія  самодетермінації  Е.Десі  та  Р.Райана.
Проактивність  як  підґрунтя  самодетермінованої  поведінки.  Особистісні  предиктори
проактивної поведінки. Роль проактивності у подаланні стресу.

Тема 5. Проблема якості життя у психології здоров’я

Показники  та  методи  оцінки  якості  життя.  Психологічні  індикатори  якості  життя.
Суб’єктивні  уявлення  про  якість  життя  у  залежності  від  особистісних  цінностей.
Екстремальні  умови  діяльності  та  здоров’я  людини.  Професійне  вигоряння  та  ресурси
його подаланя.

Тема 6. Внутрішня картина здоров’я

Внутрішня картина здоров’я та хвороби. Компоненти внутрішньої картини здоров’я. 
Чиники формування внутрішньої картини здоров’я. Типи ставлення до хвороби.
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Тема 7. Питання психосоматики в контексті психології здоров’я

Загальна характеристика психосоматичного підходу до проблематики здоров’я. Людина 
соматична (Homo somaticus): психологічна характеристика. Психосоматичні симптоми та 
психосоматичні феномени норми. Психосоматичний онтогенез та зона найближчого 
розвитку внутрішньої картини здоров’я. 

3. Структура навчальної дисципліни
Назви розділів і тем Кількість годин

денна форма заочна форма
усьог

о 
у тому числі усьог

о 
у тому числі

л п ла
б.

інд
.

с.
р.

л п ла
б.

інд
.

с.
р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

12 13

Тема 1. Психологія 
здоров’я як наука

9 2 1 6

Тема 2. Соціокультурні 
еталони здоров’я 

9 2 1 6

Тема 3. Психологічне 
здоров’я особистості

36 8 6 22

Тема 4. 
Здоров’язбережувальна 
поведінка

22 6 2 14

Тема 5. Проблема якості
життя у психології 
здоров’я

16 4 2 10

Тема 6. Внутрішня 
картина здоров’я

11 2 1 8

Тема 7. Питання 
психосоматики в 
контексті психології 
здоров’я

15 4 1 10

Усього годин 120 28 1
4

78

4. Теми практичних занять
№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1. Головні поняття психології здоров’я. Еталони здоров’я. 2

2. Критерії психологічного благополуччя. Суб’єктивне благополуччя. 2

3. Модель психологічно благополучної особистості К.Ріфф. 2

4. Виміри життєстійкості, когерентності, вітальності. 2

5. Здоров’язбережувальна поведінка. 2

6. Психологічні параметри якості життя. 2

7. Психосоматичні порушення. 2
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Разом 14
5. Завдання для самостійної роботи

№
з/п

Види, зміст самостійної роботи Кількість
годин

1. Робота з літературними джерелами (за списком літератури: 1, 3, 4, 6) 16

2. Проведення  емпіричного  дослідження  (окремо  надаються  файли  з
описом методик, зразком оформлення, електронними таблицями)

21

3. Підготовка до практичних занять 21

4. Підготовка до заліку 20

Разом 78
6. Індивідуальні завдання

Не передбачені

7. Методи контролю
Методами  контролю  в  курсі  є  поточний  контроль,  оцінка  звіту  з  проведення

емпіричного дослідження показників  та  чинників  психологічного здоров’я (виконується
группами студентів до 4 осіб), залік.

Поточний  контроль – проводиться  викладачем  на  лекційних  та  практичних
аудиторних  заняттях.  Завданнями  поточного  контролю  є  перевірка  рівня  підготовки
студентів  до  сприйняття  та  обговорення  теоретичного матеріалу  з  курсу, до виконання
практичної  роботи,  заохочення  навчальної  активності  студентів.  Основною  метою
поточного контролю є забезпечення зворотного зв’язку між викладачем та студентами у
процесі навчання, управління навчальною мотивацією студентів. Поточний контроль може
проводитися у формі усного опитування або письмового експрес-контролю на лекціях та
практичних заняттях.

Оцінка звітів з виконання самостійної роботи відбиває ступінь засвоєння студентом
основних  понять  з  психології  здоров’я,  оволодіння  бланковими  методами  дослідження
психологічного здоров’я, обробки та інтерпретації отриманих результатів.

Залік відбиває засвоєння студентом матеріалів курсу за всіма темами.
Критерії оцінювання навчальних здобутків студентів  (денна форма)

Аудиторна робота на лекційних заняттях – до 0,5 бала за заняття: активна робота на
занятті, відповіді на питання до аудиторії.

Аудиторна робота на практичних заняттях оцінюється від 1 (присутність на занятті з
недбалим  виконанням  завдань  та  епізодичними  висловлюваннями)  до  3  (якісне
виконання завдань та активна змістовна участь в обговоренні питань) балів.

Звіт з виконання самостійної роботи (дослідження психологічного здоров’я) – оцінюється
з  12  балів.  Максимальну  оцінку  отримує  звіт,  зміст  якого  відповідає  меті  та
завданням роботи,  містить  правильну обробку даних  дослідження,  правильний та
повний  аналіз  результатів  обробки,  загальний  висновок. Враховуються  також
видповідність  вимогам  до  оформлення  (2  балів  –  робота  повністю  відповідає
вимогам,  1  балів  –  є  певні  порушення,  0  бали  –  значні  порушення  вимог),
своєчасність подання работи (зараховується від 0 до 2 балів, 2 бали – за своєчасне
подання, 0 – звіт подано безпосередньо перед заліковою роботою).

11-12 бали – робота виконана в повному обсязі,  відповідає меті та завданням, містить
правильну обробку даних дослідження, змістовний та повний аналіз результатів обробки,
загальний висновок (але можуть бути незначні порушення в оформленні та/або строках
подання)
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8-10 балів – робота виконана в повному обсязі,  відповідає меті та завданням, містить
правильну  обробку  даних  дослідження,  допускаються  окремі  помилки  в  інтерпретації
результатів,  недостатньо  коректно  формулюється  висновок.  Також  враховуються
порушення в оформленні та/або строках подання

4-7 балів – робота виконана не в повному обсязі,  відповідає меті, але виконані не всі
завдання та/або є помилки в обробці даних дослідження та/або є помилки в інтерпретації
результатів,  некоректно  формулюється  висновок.  Також  враховуються  порушення  в
оформленні та/або строках подання.

1-3 балів - робота не відповідає меті та/або виконані не всі завдання та/або є помилки в
обробці даних дослідження та/або відсутня інтерпретація результатів та/або відсутній або
некоректно  сформульований  висновок.  Також  враховуються  порушення  в  оформленні
та/або строках подання.
Залікова робота – 60 балів 

Тестова  робота  складається  з  питань  закритого  та  відкритого  типу,  максимальна
оцінка за відповідь на які оцінюється від 2 (максимальна оцінка для закритих питань)
до 16 балів – для відкритих питань:
16 балів – змістовна повна відповідь, 
11-15 балів – відповідь змістовна, але містить окремі помилки та/або упущення,
6-10 балів – відповідь часткова, відсутні  суттєві положення та/або містить суттєві
помилки,
1-5  –  відповідь  невірна,  але  демонструє  уривчасті  знання  з  близької  до  завдання
проблематики. 

                                                                    
8. Схема нарахування балів

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання Залік Сума

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Разом 100
5 5 10 5 5 5 5 40 60

Методи контролю та розподіл балів, що отримує студент
(денна форма) 

Вид роботи Максимальна кількість
балів

Залікова письмова робота 60

Робота на лекціях 7

Робота на практичних заняттях 21

Дослідження чинників психологічного здоров’я 12

Шкала оцінювання

Сума балів за всі види навчальної
діяльності протягом семестру

Оцінка

для чотирирівневої
шкали оцінювання

для дворівневої
шкали

оцінювання
90 – 100 відмінно 

зараховано
70-89 добре 

50-69 задовільно 
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1-49 незадовільно не зараховано

9. Рекомендована література
Основна

1. Прикладна  психологія:  навч.посібник.  Розділ 7.  Психологія  здоров’я.  /  За  ред.
В.М.Павленко. – Х., 2015. – С.245-292.

2. Ананьев В.А. Практикум по психологии здоровья - Речь СПб, 2007 – 320с.
3. Ананьев В.А. Психология здоровья. Книга I.. – СПб: Изд. Речь, 2006 г. – 384 с.
4. Васильева  О.С.,  Филатов  Ф.Р.  Психология  здоровья  человека:  эталоны,

представления,  установки:  Учеб.  пособие  для  студ.  высших учеб.  заведений.-  М.:
Издательский центр «Академия», 2001.-352 с.

5. Никифоров Г. С. Практикум по психологии здоровья Питер, 2005.
6. Никифоров Г. С. Психология здоровья: Учебное пособие. — СПб.: Питер, 2006.-

607 с.
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Орієнтовні питання до семестрового контролю
  

1. Загальна характеристика здоров’я в системі науково-психологічного знання.
2. Особливості сучасного розуміння здоров’я.
3. Психологія здоров’я як галузь науки, її розвиток, предмет та завдання.
4. Соціокультурні еталони здоров’я.
5. Античний еталон - здоров’я як внутрішня узгодженість.
6. Адаптаційні підходи до  здоров’я, адаптаційна модель.
7. Антропоцентричний еталон - здоров’я як розкриття потенціала особистості.
8. Гуманістична модель здорової особистості.
9. Поняття психологічного здоров’я у вітчизняній та зарубіжній психології.
10. Гедоністичне та евдемоністичне трактування благополуччя.
11. Суб’єктивне благополуччя. 
12. Модель психологічно благополучної особистості К.Ріфф. 
13. Життєстійкість, самоефективність, вітальність.
14. Теорія самодетермінації Е.Десі та Р.Райана.
15. Суб’єктивні уявлення про якість життя у залежності від особистісних цінностей.
16. Здоровий спосіб життя та валеоустановки.
17. Психологічні передумови здоров’я-збережувальної поведінки.
18. Внутрішня картина здоров’я та хвороби. 
19. Компоненти внутрішньої картини здоров’я. 
20. Чиники формування внутрішньої картини здоров’я.
21. Загальна характеристика психосоматичного підходу до проблематики здоров’я.
22. Основні прояви психогених захворювань.
23. Поведінка типу А та поведінка типу С: зв’язок із порушеннями здоров’я.
24. Когнітивна модель соматоформного розладу.
25. Стрес, його види та значення для здоров’я.
26. Копінг-стратегії та психологічний захист: порівняння.

Зразок тестових завдань

Охарактеризуйте відмінності між античним і адаптаційним еталонами здоров'я
Які  два  типи  цілей  розглядаються  в  теорії  самодетермінації  і  як  вони  пов'язані  із  психологічним

благополуччям?
Стан людини, якій властива не тільки відсутність хвороб або фізичних дефектів, але й повне фізичне, 

душевне й соціальне благополуччя, називається:
а) відсутність хвороб;
б) здатність до адаптації;
в) здоров'я;
г) рівновага з навколишнім середовищем.
  

 Переживання людиною стану фізичного, емоційного й психічного виснаження, викликаного тривалим 
заглибленням в емоційно напружені й значущі ситуації, називається:
а) стрес;
б) вигоряння;
в) посттравматичний стресовий розлад;
г) афективно-шокова реакція.

До складових психологічної стійкості відноситься:
а) здатність до особистісного росту зі своєчасним і адекватним розв'язанням внутріособистісних конфліктів ;
б) відносна стабільність емоційного тону й сприятливого настрою;
в) розвинена вольова регуляція;
г) усі перераховані.
   

Елементами ЗСЖ є:
а) культура харчування;
б) культура руху;
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в) культура емоцій;
г) усі перераховані.

 За визначенням ВООЗ, здоров'я – це:
а) відсутність хвороб;
б) повне фізичне, духовне, розумове й соціальне благополуччя особистості;
в) здатність організму пристосовуватися до постійно мінливих умов існування в навколишньому середовищі;
г) нормальне функціонування організму на всіх рівнях його організації.

10


	Робоча програма навчальної дисципліни
	1. Опис навчальної дисципліни
	Тема 1. Психологія здоров’я як наука.
	Загальна характеристика здоров’я в системі науково-психологічного знання. Наукові підходи до проблеми здоров’я. Психологічний потенціал здоров’я. Психологія здоров’я як галузь науки, її розвиток, предмет та завдання. Особливості сучасного розуміння здоров’я.
	Тема 2. Соціокультурні еталони здоров’я.
	Тема 3. Психологічне здоров’я особистості
	Тема 4. Здоров’язбережувальна поведінка
	Тема 5. Проблема якості життя у психології здоров’я
	Тема 6. Внутрішня картина здоров’я
	Тема 7. Питання психосоматики в контексті психології здоров’я
	Усього годин



