
Психологія здоровя та психологічного благополуччя
Самостійна робота

№

з/п

Назва теми Кількість

Годин

Стаціонар

Кількість

Годин

Заочне
відділення

1 Тема 1. Предмет та  поняття психології здоров’я Місце
психології  здоров’я  в  системі  психологічних  знань.
Етичні  норми  професійної  діяльності  в  закладах
охорони  здоров’я. Професійна  діяльність  психолога  в
психології здоров’я .Мета і завдання фахівця-психолога в
галузі здоров’я.

4 10

2 Тема 2. Основні уявлення про здорову особистість 
Еталони здоров’я та здорової особистості Еталони 
здоров’я та здорової особистості Особливості  здоров’я 
дорослих людей у різні періоди життя.

6 10

3 Тема 3. Поняття психологічного благополуччя 
особистості . Психологічне благополуччя у періоді 
ранньої дорослості. 

3 12

4 Тема 4. Внутрішня картина здоров’я ті.
. Особливості роботи з дітьми їх сім’ями у ситуації 
хронічного захворювання

4 4

5 Тема 5. Внутрішня картина хвороби. Діагностика ВКХ 
Діагностика типів ставлення до хвороби. Особливості 
роботи з дітьми їх сім’ями у ситуації хронічного 
захворювання

4 8

6 Тема 6. Здоров’я людини та позитивні/ негативні 
емоційні стани. Сугестивна терапія у відновленні 
емоційного стану людини. Особистість і стрес Поняття 
психологічного стресу та причини його виникнення

4 8

7 Тема  7  Технології  психологічного  супроводу  хворого
перед  оперативним  втручанням.  Вітальна  загроза.
Супровід  особистості  у  період  усвідомлення  вітальної
загрози.  Страх  втрати  контролю,  страх  смерті.  Загроза
утрати  і  стрес  родичів  хворого.  Місце  психолога  у
передопераційній  підготовці  хворого  та  сім’ї.  Робота  з
утратою.  Особливість  співпраці  лікаря  і  психолога  у
лікувальному закладі. Довіра до лікаря, довіра до процесу
лікування.

10 10

8 Тема  8.  Організація  реабілітації  в  закладах  охорони
здоров’я. Основні професійні техніки у груповій роботі у
закладах охорони здоров’я ,. Основні професійні техніки у
тренінгу.  Технології  створення  тренінгу  у  програмах
психологічної реабілітації.

10 10

9 Підготовка до тестового контролю 10 6

Разом 60 82

В основу системи оцінювання знань студентів із навчальної дисципліни закладено такі критерії:



1) повнота знань – вичерпна достатність у відтворенні інформації щодо змісту навчальної дисципліни;
2) адекватність знань – їх правильність, відповідність засадничим основам курсу;
3) усвідомленість (осмисленість) знань – розуміння смислу інформації  по навчальній дисципліні  та
вміння його вербалізувати:
4) вміння творчо мислити, інтерпретувати своє бачення і розуміння поставлених завдань («побічний
продукт») діяльності

Критерії оцінки самостійної роботи:
Самостійна робота оцінюється за наслідками вибіркової перевірки рівня засвоєння всіх питань, винесених на 
самостійну роботу. За замостійну роботу студент може отримати до 5 балів.
5 балів «відмінно» - робота студентом виконана в повному обсязі, якісно оформлена;
4 бали «добре» - робота студентом виконана в повному обсязі, є незначні недоліки;
3 бали  «задовільно» - робота  зроблена, але є суттєві помилки;
1-2 бали  «незадовільно» - робота тільки розпочата або виконана  не правильно;
0 балів –робота  відсутня.


