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                        Мета та завдання навчальної дисципліни

  Мета курсу  -  Формування значення психології здорового способі життя у вивченні

чинників  здоров'я,  а  також  засобів  і  методів  його  збереження,  зміцнення  і  розвитку.

Формування у студентів здатності формувати компетентності здорового способу життя;

здатності  аналізу  деструктивних  факторів,  які  впливають  на  здоров‘я  особистості;

здатності  усвідомлення  та  знаходження  смислу  у  гармонії  людини  із  самим собою та

оточуючим світом. Сформувати знання щодо здорового способу життя, теоретичні основи

та  методологічні  особливості  застосування  системного  підходу  у  вивченні  ЗСЖ,

формування,  збереження,  зміцнення,  відновлення  та  передачу  здоров´я  наступним

поколінням.   Ознайомити  зі   змістом  і  видами  здоров’язберігаючих   технологій.



Сформувати  уявлення  щодо   способу   життя  та  його  вплив  на  здоров’я  людини  з

подальшим формулюванням рекомендацій щодо раціоналізації здорового способу життя.

Завдання курсу “Психологія здорового способу життя” :

Дана програма передбачає  виховні,  освітні,  розвиваючі  та  оздоровчі  заходи,  що

дасть  можливість:

- закріпити пріоритет здоров’я як цінності в життєвій ієрархії цінностей молоді;

- сформувати стійку позитивну мотивацію щодо свідомого ставлення до здоров’я

власного та інших людей;

- сформувати  потребу  і  сталу  мотивацію  на  дотримання  здорового способу

життя; активну життєву позицію;

- розвивати особистісні життєві навички здорового способу життя;

- сприяти самопізнанню, самовихованню, самоосвіті студентів та

- сформувати у них в цьому потребу;

-  оволодіти  сучасними  знаннями  про  складові  здоров’я,  граничні  і  патологічні

стани,  способи адаптації в несприятливих умовах оточуючого середовища;

-  привити   студентам  мотиваційно-ціннісне  відношення  щодо  укріплення  й

збереження особистого здоров’я та здоров’я оточуючих людей;

- сформувати уміння, необхідні для практичної реалізації  професійної діяльності

психолога у формуванні здорового способу життя.

ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Місце  навчальної  дисципліни  «Психологія  здорового  способу  життя»

визначається фундаментальною роллю для майбутніх психологів знань, вмінь та навичок

у формуванні потреби і сталу мотивацію на дотримання здорового способу життя; активну

життєву  позицію;  розвитку  особистісних  життєвих  навичок  здорового  способу  життя;

організації  заходів  щодо формування здорового способу життя;  важливістю здійснення

заходів з питань збереження здоров'я населення. 

Дисципліна  поєднує  теоретичні  та  прикладні  аспекти  таких  галузей  знань  як

«Загальна  психологія», «Психофізіологія»,  «Психодіагностика»,  «Вікова  психологія»,

«Соціальна психологія» та ін.



Програмні компетентності 
Інтегральна
компетентність

Здатність  розв’язувати  складні  спеціалізовані  задачі  та  практичні
проблеми у сфері психології  та професійної підготовки у процесі
навчання, що передбачають застосування основних психологічних
теорій  та  методів  і  характеризуються  комплексністю  та
невизначеністю умов.

Загальні 
компетентності 
(ЗК)

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, мислити
концептуально, системно, саногеннно.

ЗК8.  Навички  міжособистісної  взаємодії,  володіння  соціально-
психологічними механізмами взаєморозуміння і взаємовпливу.

ЗК11.  Здатність  зберігати  та  примножувати  моральні,  культурні,
наукові  цінності  і  досягнення  суспільства  на  основі  розуміння
історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у
загальній  системі  знань  про природу і  суспільство  та  у розвитку
суспільства,  техніки  і  технологій,  використовувати  різні  види  та
форми  рухової  активності  для  активного  відпочинку  та  ведення
здорового способу життя. 
 ЗК12. Здатність розуміти психологічний зміст суспільних процесів
і  впливати  на  них  з  позицій  принципу  гуманізму;  ставитись  з
повагою до мультикультурності та різноманітності

Здатність  володіти  основними  науковими  підходами  щодо
психологічного  супроводу  формування  здорового  способу  життя;
здатність  використовувати  при  вирішенні  професійних  завдань
критичне та аналітичне мислення; розуміння основних теоретичних
понять,  термінів,  законів  та  закономірностей  у  галузі  психології
здорового  способу  життя;  здатність  і  вміння  будувати
індивідуальну  модель  здорового  способу  життя  особистості;
надбання  професійних,  світоглядних  і  громадянських  якостей,
морально-етичних цінностей, що визначає здатність особи успішно
здійснювати  професійну  діяльність.  Здатність  використовувати
моделі  здоровяорієнтованої  поведінки  для  розробки  програм
формування мотивації здорового способу життя. Вміння розробити
програму мотивації здорового способу життя. Вміння розробляти та
проводити  психологічні  тренінги  в  рамках  програм  мотивації
здорового способу життя 

Спеціальні (фахові, 
предметні) 
компетентності 
(СК)

СК1. Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом 
психології,  основними теоретичними поняттями, термінами, 
розуміння  законів та закономірностей у галузі психології здорового
способу життя.
СК3.  Здатність  до  розуміння  природи  поведінки,  діяльності  та
вчинків у відповідності до способу життя.

СК6.  Здатність і вміння будувати індивідуальну модель здорового
способу життя особистості.

СК7.  Здатність  аналізувати  та  систематизувати  одержані
результати, формулювати аргументовані висновки та рекомендації,
складати  програми  здорового  способу  життя  для  різних  груп
населення,  використовувати  моделі здоровяорієнтованої поведінки



для  розробки  програм  формування  мотивації  здорового  способу
життя. 

СК9. Здатність здійснювати просвітницьку та психопрофілактичну
роботу  відповідно до запиту населення щодо здорового способу
життя. 

СК10. Здатність дотримуватися норм професійної етики.
СК11. Здатність до особистісного та професійного 
самовдосконалення, навчання та саморозвитку.

Програмні результати навчання
ПР2.  Розуміти  закономірності  та  особливості  розвитку  і  функціонування  психічних  явищ в
залежності від способу життя.
ПР7. Рефлексувати і критично оцінювати достовірність одержаних результатів  дослідження
способу життя та  формулювати аргументовані висновки. 
ПР11.  Складати  та  реалізовувати  програму індивідуальної  або групової  форм роботи  щодо
формування  здорового  способу  життя  з  урахуванням  специфіки  запиту  та  індивідуальних
особливостей клієнтів.
ПР12.  Складати  та  реалізовувати  програму  психопрофілактичних  та  просвітницьких  дій,  у
формі лекцій, бесід, круглих столів, ігор, тренінгів, щодо здорового способу життя різних груп
населення.
ПР15.  Відповідально  ставитися  до  професійного  самовдосконалення,  навчання  та
саморозвитку.
ПР16. Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної діяльності психолога. 
ПР18.  Виявляти  та  диференціювати  проблеми  збереження  і  зміцнення   здоров’я  та  формування
здорового способу життя, що приведе до психологічного благополуччя.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Основними  критеріями,  що  характеризують  рівень  компетентності  студента  при
оцінюванні результатів навчання з навчальної дисципліни, є:

- своєчасне  і  у  повному  обсязі  виконання  всіх  навчальних  завдань,  що
передбачені робочою програмою навчальної дисципліни;

- глибина  і  характер  знань  навчального  матеріалу  за  змістом  навчальної
дисципліни,  що  міститься  в  основних  та  додаткових  рекомендованих
літературних джерелах;

- вміння  самостійно  аналізувати  явища,  що  вивчаються,  у  їх  взаємозв’язку  та
розвитку;

- вміння застосовувати методи психологічної діагностики,
психокорекції та психопрофілактики на практиці;

- вміння  застосовувати  теоретичні  положення  під  час  розв’язання  практичних
задач.



ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ

Максимальна кількість отриманих балів – 100, з яких 50 балів – це максимальний
результат на заліку, а інші 50 балів розподіляються за поточне оцінювання.
 Поточне оцінювання здійснюється  шляхом усного або письмового опитування. На
семінарських  заняттях  оцінюється  ступінь  засвоєння теоретичного  матеріалу,  вміння
аргументовано  довести  та  відстояти  власну  позицію шляхом  заслуховування
підготовленої доповіді та/або розгорнутої відповіді на питання, запропоновані викладачем
для  обговорення,  проведення  дискусії  з  актуальних  проблем.  Оцінюється  здатність
студентів  на  практиці  (скласти  програму  формування  здорового  способу  життя  різних
груп  населення,  провести  дослідження  щодо  дотримання  здорового  способу  життя)
реалізувати набуті під час навчання теоретичні знання.

При оцінюванні виконання індивідуального дослідницького завдання враховуються
самостійність виконання завдання, повнота розкриття тематики,  відповідність стандартам
оформлення, ступінь опрацювання джерел, наявність ознак власної новизни. 

Оцінювання  поточної  навчальної  діяльності.  У  процесі  вивчення  дисципліни
використовуються такі види контролю: Початковий контроль студентів здійснюється під
час проведення практичних занять  і  включає в  себе перевірку теоретичного матеріалу,
методом  фронтального  усного  опитування.  Поточний  контроль  здійснюється  на
практичних  заняттях  і  включає  якість  засвоєного  матеріалу,  що  охоплюється  темою
практичного  заняття,  а  також  сумлінністю  студента  в  роботі  на  практичних  заняттях.
Проміжний контроль проводиться в письмовій формі (самостійна та контрольна робота).
Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. Оцінки з дисципліни виставляються з
урахуванням поточних оцінок та підсумкової оцінки. 

Максимальна кількість балів при вивченні дисципліни 100 балів. 
Для  допуску  до  підсумкового  контролю  (залік)  студент  повинен  мати  оцінки
(відмінну/добру/задовільну) на семінарських заняттях за усну відповідь або презентацію
повідомлення  –  мінімум 10 балів; отримати мінімальний задовільний бал за письмову
самостійну  роботу  -  мінімум  10  балів,  отримати  мінімальний  задовільний  бал  за
написання контрольної роботи – мінімум 20 балів, а також засвоїти матеріал, що винесені
на самостійне опрацювання – мінімум 10 балів. Мінімальний сумарний бал для допуску до
підсумкового контролю з дисципліни – 50 балів.
Оцінювання повідомлення та презентації:
8-10  балів  (відмінно)  -  завдання  виконане  в  повному  обсязі  (5  сторінок  друкованого
тексту),  здане  вчасно;  обрана  тема  розкрита  та  науково  обґрунтована;  містить
узагальнення, висновки та рекомендації
5-7 балів (добре) - завдання виконане в повному обсязі (5 сторінок друкованого тексту),
здане  вчасно;  обрана  тема  розкрита  частково  (або  повністю),  науково  обґрунтована;
містить узагальнення та висновки, не містить рекомендацій
3-4  балів  (задовільно)  -  завдання  виконане  не  в  повному  обсязі  (менше  5  сторінок
друкованого тексту), здане вчасно; обрана тема розкрита і обґрунтована частково, містить
короткі висновки, не містить рекомендацій
1-2  балів  (незадовільно)  -  завдання  виконане  не  в  повному  обсязі  (менше  5  сторінок
друкованого  тексту),  здане  невчасно;  обрана  тема  розкрита  частково,  містить  короткі
висновки, не містить рекомендацій
0 балів - завдання не виконане
Оцінювання усних відповідей студентів.  В основу системи оцінювання знань студентів
закладені наступні критерії:
1) повнота знань – вичерпна достатність у відтворенні інформації щодо змісту навчальної
дисципліни;
2) адекватність знань – їх правильність, відповідність теоретико-методологічним основам
гендерної психології;



3)  усвідомленість  (осмисленість)  знань  –  розуміння  смислу  інформації  з  навчальної
дисципліни та вміння його відтворити.
Оцінка «відмінно» ставиться за наявність у студента вичерпних і правильних знань щодо
головних проблем психології  сексуальності,  розгляду яких були присвячені лекційні  та
семінарські  заняття.  При цьому знання повинні  бути осмисленими,  що проявляється  у
повноті та адекватності їх пояснення.
Оцінка «добре» ставиться за наявність у студента знань щодо більшості тем навчальної
дисципліни, які передбачені навчальною програмою. При цьому знання характеризуються
адекватністю, але є частково усвідомленими (студент по формі відповідає правильно, але
не завжди з розумінням смислу).
Оцінка «задовільно» ставиться за наявність у студента фрагментарних знань навчальної
дисципліни,  які  при  цьому  не  завжди  точно  ним  розуміються  і  недостатньо  повно
відтворюються.
Оцінка «незадовільно» ставиться за відсутність у студента знань щодо головних проблем
психології сексуальності або ж за наявність часткових знань, які він неправильно розуміє і
неправильно трактує.
Залік  (як  сума  набраних  балів  протягом  семестру)  виставляється  студенту  за  умови
виконання  всіх  завдань:  усні  відповіді  на  семінарських  заняттях,  письмові  самостійні
роботи, презентація повідомлення.
Залік
Зараховано Студент  засвоїв  основні  теми  курсу,  успішно  виконав  всі  практичні  та
індивідуальні  завдання.   Вміє  застосовувати  здобуті  знання  на  практиці.  Може  допускати
неточності в формулюванні відповідей.

Незараховано Студент має фрагментарні знання з усього курсу. Не володіє термінологією,
оскільки понятійний апарат не сформований. Не вміє викласти програмний матеріал. Практичні
навички на рівні розпізнавання

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види
навчальної діяльності

Оцінка
ECTS

Оцінка за національною шкалою (пояснення)

90 – 100 А
відмінно (відмінне виконання лише з

незначною кількістю помилок)

80 – 89 В
дуже добре  (вище середнього рівня з

кількома помилками)

70 – 79 С
добре  (загалом правильне

виконання з певною кількістю суттєвих помилок)

60 – 69 D
задовільно (непогано, але зі значною

кількістю недоліків)

50 – 59 Е 
достатньо (виконання задовольняє

мінімальним критеріям)

26 – 49 FX
незадовільно (з можливістю повторного

складання)

0-25 F
неприйнятно (з обов'язковим повторним

курсом)

Програма навчальної дисципліни

ТЕМА 1. Предмет психології здорового способу життя. Здоровий спосіб



життя людини в контексті психології. Поняття “здоров`я” людини, його

компоненти та передумови.

Визначення поняття “здоров`я” людини, його компоненти та передумови.

Здоров’я  як  особистісна  та  суспільна  цінність  людини.  Поняття  сфер  або

складових  здоровя.   Передумови  здоровя.  Фізичне,  психічне,  соціальне

здоров'я.  Норма.  Критерій  оцінки  індивідуального  здоров'я. Проблеми

загальної  патології,  вплив  на  здоров'я  сучасної  людини  природних  і

техногенних  факторів.  Імунітет  як  показник  життєздатності  людини.

Здоров’я  людини  в  контексті  психології. Психологія  здоров’я:  її  предмет,

об’єкт   та  завдання.  Місце  психології  здорового  способу  життя  в  інших

галузях  наукових  знань  Здоров’я  та  соціальні  інститути.  Самооцінка

соціального здоров’я.  Ставлення до здоров’я,  його компоненти. Внутрішня

картина здоров’я. Роль сім’ї у формуванні ставлення до здоров’я.

Література:

1. Мазуренко Ю. Відповідність рівня фізичної підготовленості до рівня соматичного

здоров’я /  Ю. Мазуренко,  Н. Маляр,  Н. Опришко //  Матер.Міжнар.  наук.-практ.

конф.  «Актуальні  проблеми  розвитку  руху  “Спорт  для  всіх”  у  контексті

європейської інтеграції України». – Тернопіль, 2004. – С. 338–344.

2. Присяжнюк  Д.С.  Взаємозв’язок  між  фізичною  підготовленістю,  фізичною

працездатністю і функціональним станом серцево-судинної системи у студентів /

Д.С. Присяжнюк // Матер. Міжнар. наук.-практ. конф.“Фізична культура, спорт та

здоров’я нації”. – Віниця, 1998. – С. 135–137.

3. Оржеховська В.  Педагогіка  здорового способу життя  /  В.  Оржеховська //  Шлях

освіти. – 2006. – № 4. – С. 29–32.

4. Амосов М.М. Роздуми про здоров’я : пер. з рос. / М.М. Амосов. – К. : Здоров’я,

1990. – 168 с.

5. Белов В.И. Энциклопедия здоровья. - М.: Химия, 1993. - 400 с.

ТЕМА 2.  Основні  уявлення про здорову особистість.   Здоровий спосіб
життя. Компоненти здорового способу життя. Спосіб життя. Визначення
здорового  способу  життя.   Теоретичні  засади  формування  здорового
способу життя.



Предмет психології  здорового способу життя. Здоровий спосіб життя

як біологічна і соціальна проблема. Структура і значення здорового способу

життя.  Фізичні навантаження і психічне здоров'я.   Психологічні механізми

забезпечення психічного здоров'я. Здоровий спосіб життя людини в контексті

психології.  Основні  уявлення  про  здорову  особистість.  Принципи

забезпечення психічного здоров’я особистості. Вплив фізичних навантажень

на психічну сферу людини. Досвід вивчення здорового способу життя молоді.

Складові  здорового  способу  життя. Рівень  здоров`я  і  ступінь  обізнаності

щодо  заходів  його  поліпшення. Показники  здорового  способу  життя,

можливості  його реалізації. Засоби впливу на формування здорового способу

життя. Рекомендації  та актуальні заходи у сфері соціальної політики щодо

формування здорового способу життя молоді. 

Теорія формування здорового способу життя (ФЗСЖ). Отавська Хартія

як документ всесвітнього значення. Поняття ФЗСЖ, його ідеологічні засади,

ідеї  пропагування,  принципи,  характеристики,  стратегії.  Заходи з  ФЗСЖ -

формування  політики,  створення  середовищ,  активізація  громад,  розвиток

навичок,  переорієнтація  служб  охорони  здоров`я. Проблема

здоров’язбереження  та  здоров’яформування  підростаючого  покоління.

Життєві цінності молоді. Ціннісне ставлення до здоров’я. Шкідливі звички.

Основи здоров’яспрямованої діяльності в закладах освіти. Складові та моделі

здоров’яспрямованої  діяльності.  Методологія  і  методика  системи  дій  з

формування здорового способу життя. Методологія ФЗСЖ. Загальні моделі і

схеми планування, обгрунтування і оцінки здорового способу життя. Загальні

принципи  найбільш  успішних  практичних  ініціатив.  Модель  ФЗСЖ  в

місцевій  громаді  канадської  провінції.  Методика  складання  плану  дій  для

розробки проекту формування здорового способу життя.

 Література:

1. Моніторинг  і  оцінка  діяльності  з  формування  здорового  способу  життя  /  О.М.

Балакірєва, О.О. Яременко, Р.Я. Левін та ін. – К.: Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. –



Кн. 11. – 152 с. 

2. Соціально-педагогічні аспекти збереження та зміцнення здоров’я дітей та молоді в

Україні:  матеріали  Всеукраїнської  студентської  науково-практичної  конференції

(12 – 13 квітня 2007 р.) – Мелітополь, 2007. С. 5-6.

3. Основи  здорового  способу  життя.  Книга  для  батьків  /  За  заг.  ред.

К.С.Шендеровського, І.Я. Ткач. – К.: КМЦСССДМ, 2005

4. Сущенко  Л.П. Соціальні  технології  культивування  здорового  способу  життя

людини/ Запоріз. держ. ун-т. - Запоріжжя, 1999.- С.27.

5. Волошко  Н.І.  Психологія  становлення  здорового  способу  життя  в  навчально-

виховному процесі : програма-практикум : [наук.-метод. посіб.] / Н.І. Волошко. – К.

: Наук. світ, 2012. – 99 с. 

6. Психологічне обґрунтування заходів пропагування психогігієнічного виховання і

здорового способу життя серед сучасної молоді : Монографія / [С.Д. Максименко,

С.І. Болтівець, О.М. Кокун, С.І. Здіорук, О.В. Губенко, Г.В. Гуменюк]; за заг. ред.

С.Д. Максименка. – К. : ДП «Інформ.-аналіт. агенство», 2012. – 152 с.

7. Формування  здорового  способу  життя  молоді:  стратегія  розвитку  українського

суспільства. Частина 1, 2 / О. О. Яременко (кер. авт. кол.), О. В. Вакуленко, Ю. М.

Галустян та ін. – К.: Держ. ін-т проблем сім’ї та молоді, 2005. – 160/212 с.

ТЕМА  3.  Проблеми  здоров'я  й  здорового  способу  життя  в  історико-
філософському  контексті. Загальна  характеристика  факторів
формування  здоров'я та  ЗСЖ.  Об’єктивні  та  суб’єктивні  чинники
формування здоров’я. 



Еталони здоров'я  та здорової особистості в історичному й сучасному

вимірах. Гуманістичний  погляд  на  людину.  Ніцшеанство:  турбота  про

здоров'я як прояв слабості духу. Екзистенціалізм: хвороба як прояв межової

ситуації  (Хайдеггер,  Сартр).  Психоаналіз:  джерела  хвороби в  несвідомому

(Фрейд, Фромм). Хвороба як наслідок гріха (Маритенмартен). Постмодерн:

хвороба  як  засіб  самовираження. Специфіка  філософсько-світоглядних

проблем, що вивчаються філософією спорту і здорового способу; основних

концепцій  філософії  спорту  і  здорового  способу  життя;  змін,  що

відбуваються  у  спорті  та  спортивній  діяльності,  детерміновані  сучасною,

соціокультурною  ситуацією;  «філософії  олімпізму»,  політичних  аспектів

спорту; фізкультурно-спортивного світогляду у дискурсі категорій здоров’я і

життєздатності.

Література:
1. Лапаєнко  С.В. Формування  ціннісних  орієнтацій  підлітків  на  здоровий  спосіб

життя: Автореф. дис. ... канд. пед. наук (13.00.07)/ Ін-т проблем виховання АПН

України - К.,2000.- 18 с.; 

2. Литвин-Кіндратюк С.Д., Кіндратюк Б.Д. Народознавство та організація здорового

способу життя школярів/ АПН України; Прикарпатський ун-т ім. В.Стефаника. -

Івано-Франківськ: Плай, 1997.- 279 с.; 

3. Петрик О.І. Медико-біологічні та психолого-педагогічні основи здорового способу

життя: Курс лекцій / Навч. посіб. для студентів ун-тів та пед. ін-тів.- Львів: Світ,

1993.- 119 с.; 

4. Лисенко С.О. Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Філософія спорту

і  здорового  способу  життя»  на  тему  «Фізкультурно-спортивний  світогляд  у

дискурсі категорії здоров’я та життєздатності». – Дніпро, 2018. – 41 с. 

5.  Лисенко  С.О.  Філософія  спорту  і  здорового  способу  життя  –  теоретико-

методологічна  основа  професійної  спеціалізації  магістрів  у  галузі  фізичної

культури  і  спорту  /  Україна  в  гуманітарних  і  соціально-економічних  вимірах.

Матеріали  ІІ  Всеукраїнської  наукової  конференції.  24-25  березня  2017  р.,  м.

Дніпро. Частина ІІ. / Наук. ред. О.Ю.Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2017. –

282 с. 

6. Особистість. Спорт. Духовна культура: інтегральний вимір: Монографія / Під заг.

ред. Л.П. Корогод. – Дніпро: ПДАФКіС, 2017. – 308 с. 



7. Спортивна культура особистості:  Навчальний посібник / За ред. Л.П. Корогод. –

Дніпро: ПДАФКіС, 2017. – 264 с. 

8.  Ибрагимов  М.М.  Философия  спорта  как  новый  антропологический  проект:

монография / М.М. Ибрагимов. – К.: НУФВСУ, 2014. – 296 с. 

9.  Білогур В.Є. Філософія спорту: теоретико-методологічний контекст. Монографія /

В.Є Білогур. – Дніпропетровськ: Акцент ПП, 2014. – 264 с.

Тема 4. Психологічні фактори забезпечення здорового способу життя.

Основні  теорії,  напрями,  принципи,  методи  формування  здорового

способу життя.

Захисні реакції і механізми особистості. Поняття психологічного стресу

та причини його виникнення. Поняття професійного стресу та причини його

виникнення.  Класифікація  довірливих стосунків.  Психологічні  особливості

впевненої  в  собі  особистості.  Розробка  гуманістично-орієнтованої  моделі

професійного  розвитку.  Особливості  психології  дорослих  людей  у  різні

періоди  життя.  Психологія  професійного  довголіття  і  збереження  здоров'я

людини.  Соціальне  здоров'я  особистості.  Формування  мотивації  здорового

способу життя.Усвідомлення молоддю чинників здорового способу життя.

Література:

1. Соціально-просвітницькі  тренінги з  формування мотивації  до здорового способу

життя  та  профілактики  ВІЛ/СНІДу:  навчально-методичний  посібник  /  [С.  В.

Страшко, Л. А. Животовська, О. П. Пурік та ін.].– К. : Освіта України, 2005. – 292 с.

2.  Формування здорового способу життя молоді :  навчально-методичний посібник

для працівників соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г.

Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. – К. : Укр. ін.-т соц. дослідж., 2005. –

116 с. – (Серія «Формування здорового способу життя молоді» : у 14 кн., кн. 13.)

3.  Комарова Н. М. Формування здорового способу життя: активна участь молоді / [Н.

М. Комарова, А. Г. Зінченко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. – К. : Укр. ін-т соц.

дослідж., 2005. – 88 с. – (Серія «Формування здорового способу життя молоді» : у

14 кн., кн. 10.).



4. Єжова  О.  О.  Здоровий  спосіб  життя  :  навч.  посіб.  /  О.  О.  Єжова.  –  Суми  :

Університетська книга, 2010. – 127 с.

5. Психологічне  забезпечення  психічного  і  фізичного  здоров’я  /  Навчальний

посібник:  М.С.Корольчук,  В.М.Крайнюк,  А.Ф.Косенко,  Т.І.Кочергіна.  Загальна

редакція М.С.Корольчука. – К.: Фірма “ІНКОС”, 2002. – 272 с.

ТЕМА 5.  Рухова активність, як основа здорового способу життя. 

Причини,  що  спонукають  людей  займатися  фізичною  культурою.

Модель здорової особистості. Особистісні фактори впливу на процес занять

фізичною  культурою  (ситуаційні,  поведінкові,  організаційні).  Методи

підвищення ступеня “довіри“ до фізичних навантажень. Когнітивні підходи,

створення відповідного середовища. Визначення цілей та прийняття рішень у

програмі  занять  фізичною  культурою.  Вплив  фізичних  навантажень  на

психічну  сферу  та  здоров'я  людини.  Взаємозв'язок  між  фізичними

навантаженнями,  змінами  особистості  й  когнітивним  функціонуванням.

Короткотермінові  й  довготермінові  впливи  фізичних  навантажень  на

психічний стан людей,  які  займаються фізичною культурою. Позитивні  та

негативні аспекти звикання до фізичних навантажень. Соціальна підтримка

осіб, які займаються фізичною активністю.

Саморегуляція  та  самоконтроль  стану  та  поведінки  в  забезпеченні

здоров'я.  Принципи  класифікації  методів   психічної  регуляції.  Методи

гетерорегуляції: бесіда, приказ, гіпноз та ін..  Методи психічної саморегуляції

Заспокійливі  варіанти  аутогенного  тренування  (АТ).  Мобілізуючі  варіанти

АТ.  Закріплення  навичок психічної  регуляції.  Методи  психогігієни.

Апаратурні методи. Психофармакологічні методи. Механізми компенсації в

забезпеченні  психічного  здоров'я.  Проблеми  зловживання  різними

препаратами  та  харчові  розлади.  Психологія  впевненості  особистості.

Психодіагностика  стану  здоров’я  особистості.  Методи  та  способи

підвищення мотивації до рухової активності. 
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М.ФиС,1981.

ТЕМА 6.  Програми, моделі, принципи формування здорового способу

життя молоді.

Місце та роль самої молоді у формуванні здорового способу життя.

Специфічні  особливості  визначення  стану  здоров‘я  в  молодіжному

середовищі.  Стан здоровя  та  спосіб  життя  української  молоді.  Статистика

захворюваності  молоді. Збереження  репродуктивного   здоров‘я  молоді.

Проблеми наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління. Фізичне здоров‘я молоді.

Інвалідність, смертність. Можливості і обмеження здорового способу життя

молоді. Психологічна  проблема  зловживання  лікарськими  препаратами.

Фізичні та психолого-поведінкові симптоми харчових розладів. Психологічні



причини  вживання  лікарських  препаратів. Основні  стратегії  та  моделі

профілактики  збереження  та  зміцнення  здоров’я  молоді  України.  Модель

якості  життя:  “стан особи” (фізичний,  психологічний та психічний стани),

“оточуюче середовище” (соціальне оточення, екологічне оточення, локальна

громада),  “наявна  інфраструктура”  (можливості  власного  розвитку,

проведення  вільного  часу,  наявність  роботи  та  можливість

працевлаштування). Модель зміни поведінки. Теорія соціального навчання,

формування  вмінь. Інформаційно-профілактична  робота  з  формування

здорового  способу  життя   молоді. Діяльність  ЗМІ  України  в  контексті

здорового способу життя молоді.
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6. Наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Державного

стандарту соціальної послуги профілактики» від 10.09.2015[Електронний ресурс] –

Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1155-15.
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життя молоді / О.Яременко (кер.), О. Балакірєва, О. Вакуленко та ін. – К.: УІСД,

2000. – 111 с.

8. Тютюн,  алкоголь,  наркотики  в  молодіжному  середовищі: вживання,  залежність,

ефективна профілактика / [О. О. Яременко, О. М. Балакірєва, О. О. Стойко та ін.]. –
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ТЕМА 7. Державна політика формування здорового способу життя.

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1155-15


Сучасні вимоги світової спільноти до формування здорової державної

політики.  Особливості  формування  соціальної  політики  суспільства

перехідного  періоду  в  контексті  здорового  способу  життя.  Необхідність

розбудови  проектів  ФЗСЖ на  засадах  певної  соціальної  політики.  Оцінка

сучасної  суспільної  ситуації.  Трансформаційний  процес:  рушійні  сили,

механізм, сутність, результати. Функції і завдання соціальної політики, Роль

громади  в  формуванні  здорового  способу  життя.  Роль  засобів  масової

інформації  в  формуванні  здорового  способу  життя.  План  дій  щодо

впровадження соціальних проектів по формуванню здорового способу життя

дітей та  молоді.  Застосування наявного практичного досвіду для розробки

нових проектів формування здорового способу життя. Визначення напрямків,

мети, завдань і змісту проектів формування здорового способу життя  молоді

України. Методика складання плану дій для розробки конкретного проекту

формування  здорового  способу  життя.  Законодавство  України  щодо

формування здорового способу життя у молодіжному середовищі. Загальні

підходи до визначення  політики  сприяння здоров‘ю та  здоровому способу

життя в законодавстві України.

Теоретико-правові підходи щодо сприяння здоровому способу життя.

Правові  аспекти  діяльності  в  напрямку  забезпечення  умов  для  здорового

способу  життя,  що  загальновизнані  світовою  спільнотою.  Основи

законодавства  країн-лідерів  дослідження  проблеми  здоров`я  людини.

Ідеологічне  підгрунтя  ініціатив  зміни  законодавства  в  тих  випадках,  коли

виявляється недостатність існуючої нормативної бази для втілення проектів

формування здорового способу життя.

Основні  положення  державної  політики  щодо  формуванняування

сприятливої  для  здоров`ятворення   -  необхідність  спільних  зусиль  усіх

творців політики в усіх секторах і  на всіх рівнях, їх зважання на наслідки

своїх  рішень,  відповідальність  за  стан  громадського  здоров`я;  поєднання

розмаїтих взаємодоповнюючих підходів,  спільних заходів,  скоординованих



дій;  застосування  законодавчих  і  фіскальних  заходів,  оподаткування  та

організаційних  змін  в  напрямках  здоров`я,  прагнення  до  прибутків  та

справедливої  соціальної  політики,  сприяння  вирівнюванню  умов  та

можливостей,  створення  обставин,  за  яких  постачання  товарів  та  надання

послуг  відповідає  інтересам  здоров`я  людей,  середовище  стає  чистішим  і

приємнішим для життя.
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5. Охорона здоров'я в Україні: проблеми та перспективи / Заг. ред. д-ра. мед. наук,
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ТЕМА   8. Громада  як  головна  рушійна  сила  формування  здорового

способу життя.

Громада (місцева територіальна, етнічна, релігійна, культурна тощо) як

головна  "рушійна  сила",  потенціал,  середовище  розробки  і  впровадження

ФЗСЖ.  Активність  громади  у  визначенні  пріоритетів,  ухваленні  рішень,

плануванні  стратегій  і  впровадженні  заходів  для  поліпшення  здоров`я  -

явище,  через  посередництво  якого  здійснюється  ФЗСЖ.  Першочергове

завдання  ФЗСЖ  -  підвищення  активності  громади,  всіляке  сприяння  її



зміцненню,  розвитку  і  спрямуванню  зусиль  на  проблеми  здоров`я.

Активізація наявних в громаді людських і матеріальних ресурсів, заохочення

членів  громади  до  самодопомоги  і  взаємодопомоги  через  гнучкі  системи,

ініціативи,  організаційні  утворення  в  середині  громади.  Здатність  ФЗСЖ

підвищувати активність громади за умов забезпечення доступу до потрібної

інформації,  навчання навичкам поліпшення здоров`я,  залучення фінансової

підтримки.

Громадські  організації  України  -  наявна  кількість  і  зміст  діяльності.

Потенціал громадських організацій України для ФЗСЖ. Участь населення в

роботі громадських організацій - суттєвий чинник позитивного впливу перш

за все на індивідуальне здоров‘я і, далі, в ході розвитку системи ФЗСЖ на

вищі рівні здоров`я.
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ТЕМА 9.  Стан здоров’я молоді. Збереження репродуктивного  здоров‘я

молоді.  Проблеми  наркоманії,  алкоголізму,  тютюнопаління.  Фізичне



здоров‘я молоді. Роль засобів масової інформації в формуванні здорового

способу життя.

Психодіагностика  стану  здоров’я  особистості.  Методи  та  способи  підвищення

мотивації  до  ЗСЖ. Специфічні  особливості  визначення  стану  здоров‘я  в  молодіжному

середовищі.  Стан здоровя та спосіб  життя  української  молоді.  Місце та роль молоді  у

формуванні  здорового  способу  життя Збереження  репродуктивного   здоров‘я  молоді.

Проблеми  наркоманії,  алкоголізму,  тютюнопаління.  Фізичне  здоров‘я  молоді.  СНІД  в

Україні: обізнаність молоді та зміни у поведінці.

Інформаційна  і  освітня  діяльність  -  впливові  засоби  розвитку  персональних

навичок.  Збільшення  спроможності  людей  робити  правильний  вибір,  посилювати

контроль,  вчитись  вмінням та  навичкам,  спрямовувати  зусилля  на  власне  здоров`я,  на

здорове середовище.  ЗМІ,  як  найбільш впливовий інструмент  формування громадської

думки.  Реклама.  Деякі  характеристики  інформаційного  простору  України.  Структура  і

зміст  наявної  продукції  ЗМІ.  Іноземний  досвід.  ЗМІ,  як  носії  негативних  тенденцій,  з

точки зору потреб ФЗСЖ. Потреба та імовірні шляхи перемін. Притягнення потужного

потенціалу  ЗМІ  України  до  потреб  ФЗСЖ  -  одна  з  найсуттєвіших  передумов  успіху

майбутніх проектів формування здорового способу життя.

Застосування стратегій поінформованості  і  освіти, можливих ресурсів і  важелів впливу

для розбудови місцевих проектів здорового способу життя (2 год.).

Молодь  та  здоровий  спосіб  життя.  Специфічні  особливості  визначення  стану

здоров‘я в молодіжному середовищі.  Стан здоровя та спосіб життя української  молоді.

Місце та роль молоді у формуванні здорового способу життя

Література:

1. Соціально-педагогічні аспекти збереження та зміцнення здоров’я дітей та молоді в

Україні: матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (12 – 13

квітня 2007 р.) – Мелітополь, 2007. С. 5-6.

2. Основи  здорового  способу  життя.  Книга  для  батьків  /  За  заг.  ред.

К.С.Шендеровського, І.Я. Ткач. – К.: КМЦСССДМ, 2005

3. Сущенко  Л.П.  Соціальні  технології  культивування  здорового  способу  життя

людини/ Запоріз. держ. ун-т. - Запоріжжя, 1999.- С.27

4.  Плахітний  Д.  П.  Про  здоров’я  та  здоровий  спосіб  життя  /  Д.  П.  Плахітний,  Н.  С.

Славіна, С. І. Дарчук, В. У. Дорош. – Кам’янец- Подільский, 2004. – 224 с. 



5. Пертов А. О. Основи організації здорового способу життя студентів / А. О. Петров //
Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка “Фізичне
виховання, спорт і здоров’я людини”, 2009. – Випуск 5. – С. 25–32. 

Структура навчальної дисципліни

Назви змістових
модулів і тем

Кількість годин

Денна форма Заочна форма

Усього у тому числі Усього у тому числі

л п лаб інд ср л п лаб інд ср

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

 «Психологія здорового способу життя»
Тема 1.  Предмет
психології  здорового
способу  життя.
Здоровий спосіб життя
людини  в  контексті
психології. Поняття
“здоров`я”  людини,
його  компоненти  та
передумови.
Поняття “здоров`я” 
людини, його 
компоненти та 
передумови.

10 2 2 6 8 2 1 15

Тема2.  Основні
уявлення  про  здорову
особистість. 
Здоровий спосіб життя.
Компоненти  здорового
способу  життя.  Спосіб
життя.

10 2 2 6 8 1 1 10

Тема3.  Проблеми
здоров'я  й  здорового
способу  життя  в
історико-
філософському
контексті.
Загальна
характеристика
факторів  формування
здоров'я та  ЗСЖ.
Об’єктивні  та
суб’єктивні  чинники
формування здоров’я. 
.

8 2 2 4 2 1 15



Тема 4. Психологічні
фактори  забезпечення
здорового  способу
життя.
Основні теорії, 
напрями, принципи, 
методи формування 
здорового способу 
життя

12 2 2 8 8 1 1 10

Тема  5.  Рухова
активність,  як  основа
здорового  способу
життя.
Складові здоров’я і 
здорового способу 
життя. Чинники 
формування здоров’я і 
здорового способу 
життя. Основні 
стратегії та моделі 
профілактики 
збереження та 
зміцнення здоров’я 
молоді.

12 2 2 8

Тема  6. Програми,
моделі,  принципи
формування  здорового
способу життя молоді.
Зміст діяльності щодо 
формування здорового 
способу життя. 
Передумови 
покращення здоров’я.

10 2 2 6

Тема  7. Державна
політика  формування
здорового  способу
життя.

Місце та роль самої 
молоді у формуванні 
здорового способу 
життя.Специфічні 
особливості 
визначення стану 
здоров‘я в 
молодіжному 
середовищі. Стан 
здоровя та спосіб 
життя української 
молоді.

7 1 2 4

Тема  8. Громада  як 9 1 2 6



головна  рушійна  сила
формування  здорового
способу життя.

Отавська  Хартія  як
узагальнена теоретична
модель  діяльності  з
ФЗСЖ.

Тема 9. Стан здоров’я
молоді.  Збереження
репродуктивного
здоров‘я  молоді.
Проблеми  наркоманії,
алкоголізму,
тютюнопаління.
Фізичне  здоров‘я
молоді.

Молодь  та  здоровий
спосіб  життя.
Специфічні
особливості
визначення  стану
здоров‘я  в
молодіжному
середовищі.  Стан
здоровя  та  спосіб
життя  української
молоді.  Місце  та  роль
молоді  у  формуванні
здорового  способу
життя

12 2 2 8

Усього годин 90 16 18 56 10 6 4 80

 Теми семінарських занять

№ з/п Назва теми
Кількість

годин

1

Предмет  психології  здорового  способу  життя.  Фізичні
навантаження  і  психічне  здоров'я.  Психологічні  механізми
забезпечення психічного здоров'я. Здоровий спосіб життя людини в
контексті  психології.  Основні  уявлення  про  здорову  особистість.
Принципи забезпечення психічного здоров’я особистості

1

2
Загальна характеристика факторів формування здоров'я. Об’єктивні
чинники формування здоров’я.  Суб’єктивні  чинники формування
здоров’я.

1

3
Складові здоров’я і здорового способу життя. Чинники формування
здоров’я і здорового способу життя.

1

4
Зміст  діяльності  щодо  формування  здорового  способу  життя.
Передумови покращення здоров’я.

1



5
Вплив фізичних навантажень на психічну сферу людини. Основні
складові частини внутрішньої картини здоров’я та її формування.
Саморегуляція  стану  та  поведінки  в  забезпеченні  здоров’я.
Самоконтроль стану і поведінки в забезпеченні здоров’я

1

6
Еталони  здоров'я  та  здорової  особистості  в  історичному  й
сучасному вимірах. Модель здорової особистості. 

1

7

Вплив  фізичних  навантажень  на  психічну  сферу  та  здоров'я
людини.  Взаємозв'язок  між  фізичними  навантаженнями,  змінами
особистості  й  когнітивним  функціонуванням.  Використання
фізичних вправ як доповнення до лікувальних процедур.

1

8
Короткотермінові  й довготермінові впливи фізичних навантажень
на психолргічний стан людей, які займаються фізичною культурою.
Позитивні та негативні аспекти звикання до фізичних навантажень

1

9
Психологія  впевненості  особистості.  Психодіагностика  стану
здоров’я особистості. Методи та способи підвищення мотивації до
рухової активності

1

10
Забезпечення  здорового  способу  життя  –  шлях  до  подолання
чинників  ризику  здоров’ю  молоді.  Сучасний  аналіз  перебігу
демографічних процесів в Україні та в світі.

1

11

Поширеність  шкідливих звичок серед молоді  України.  Проблеми
вживання алкоголю та наркотиків в Україні. Фізіологічні наслідки
для організму від паління. Неповноцінне харчування та недостатня
фізична  активність  серед  молоді  в  Україні.  Ризикована  статева
поведінка.  Захворювання,  що  передаються  статевим  шляхом.
Профілактика ВІЛ – інфекції/ Сніду.

1

12 Спортивне вдосконалення та свідомість спортсмена. 1

13
Державна  освітня  політика  з  питань  забезпечення  здорового
способу життя молоді України. Забезпечення здорового способу
життя – шлях до подолання чинників ризику здоров’ю молоді

1

14
Розробка схеми планування і обгрунтування проекту формування
здорового способу життя

1

15

Модель зміни поведінки. Теорія соціального навчання, формування
вмінь.  Інформаційно-профілактична  робота  з  формування
здорового  способу  життя   молоді. Діяльність  ЗМІ  України  в
контексті здорового способу життя молоді.

1

16
Отавська Хартія як узагальнена теоретична модель діяльності  з
ФЗСЖ

1

17

Місце  та  роль  самої  молоді  у  формуванні  здорового  способу
життя.Специфічні  особливості  визначення  стану  здоров‘я  в
молодіжному середовищі. Стан здоровя та спосіб життя української
молоді.  Статистика  захворюваності  молоді. Збереження
репродуктивного   здоров‘я  молоді.  Проблеми  наркоманії,
алкоголізму, тютюнопаління. Фізичне здоров‘я молоді.

1

18

Основні стратегії та моделі профілактики збереження та зміцнення
здоров’я  молоді  України.  Модель  якості  життя:  “стан  особи”
(фізичний,  психологічний  та  психічний  стани),  “оточуюче
середовище”  (соціальне  оточення,  екологічне  оточення,  локальна
громада), “наявна інфраструктура” (можливості власного розвитку,
проведення  вільного  часу,  наявність  роботи  та  можливість
працевлаштування). 

1

Разом 18



Самостійна робота для денної форми навчання

Самостійна робота у ВУЗі – важлива форма організації  та управління пізнавальною

діяльністю студентів,  основна  мета  якої  –  закріпити,  поглибити  і  розширити  знання  з

психології, психології спорту та здорового способу життя з урахуванням індивідуальних

здібностей та можливостей студентів. Вирішення нижче наведених завдань є допоміжною

роботою до тієї, яку здійснює студент під час підготовки до занять. Завдання самостійної

роботи  спрямовані  на  поглиблення  і  розширення  знань  із  предмета,  удосконалення

творчих пізнавальних здібностей студентів.

№
з/п

Назва теми
Кількість

годин
1 2 3

1
Здоровий спосіб життя та його критерії (рівень життя, якість та
стиль життя). Складові здорового способу життя.

2

2
Предмет  психології  здорового  способу  життя.  Психологічні
фактори забпечення здорового способу життя

2

3 Теоретичні засади формування здорового способу життя. 2

4
Зміст  діяльності  щодо  формування  здорового  способу  життя.
Передумови покращення здоров’я.

2

5 Напрями формування здорового способу життя. 2

6
Саморегуляція  стану  та  поведінки  в  забезпеченні  здоров'я.
Механізми компенсації в забезпеченні психічного здоров'я

2

7
Фізичні  навантаження  і  психічне  здоров'я.  Психологічні
механізми забезпечення психічного здоров'я

2

8

Здоровий спосіб життя людини в контексті психології.  Основні
уявлення  про  здорову  особистість.  Принципи  забезпечення
психічного здоров’я особистості. Вплив фізичних навантажень на
психічну сферу та здоров'я людини.

4

9
Еталони  здоров'я  та  здорової  особистості  в  історичному  й
сучасному вимірах. Модель здорової особистості

2

10
Саморегуляція  стану  та  поведінки  в  забезпеченні  здоров’я.
Самоконтроль стану і поведінки в забезпеченні здоров’я

2

11
Вплив фізичних навантажень на психічну сферу людини. Основні
складові частини внутрішньої картини здоров’я та її формування.

2

12

Короткотермінові й довготермінові впливи фізичних навантажень
на  психолргічний  стан  людей,  які  займаються  фізичною
культурою. Позитивні та негативні аспекти звикання до фізичних
навантажень..

4

13
Взаємозв'язок  між  фізичними  навантаженнями,  змінами
особистості  й  когнітивним  функціонуванням.  Використання
фізичних вправ як доповнення до лікувальних процедур

2

14
Психологія  впевненості  особистості.  Психодіагностика  стану
здоров’я особистості.  Методи та способи підвищення мотивації
до рухової активності.

2



15

Місце  та  роль  самої  молоді  у  формуванні  здорового  способу
життя.Специфічні  особливості  визначення  стану  здоров‘я  в
молодіжному  середовищі.  Стан  здоровя  та  спосіб  життя
української молоді.

2

16
Основні  стратегії  та  моделі  профілактики  збереження  та
зміцнення здоров’я молоді України.

2

17

Теорія соціального навчання,  формування вмінь.  Інформаційно-
профілактична  робота  з  формування  здорового  способу  життя
молоді. Діяльність  ЗМІ України в  контексті  здорового способу
життя молоді.

2

18

Поширеність шкідливих звичок серед молоді України. Проблеми
вживання  алкоголю  та  наркотиків  в  Україні.  Фізіологічні
наслідки для організму від паління. Неповноцінне харчування та
недостатня  фізична  активність  серед  молоді  в  Україні.
Ризикована  статева  поведінка.  Захворювання,  що  передаються
статевим шляхом. 

4

19 Методи та способи підвищення мотивації до рухової активності 2
20 Правила здорового способу життя. 2

21
Інформаційно-профілактична  робота  з  формування  здорового
способу життя дітей та молоді із використанням психологічних
методик.

2

22
Підготовка сценарії, ліні-лекцій, диспутів інтерактивних театрів,
розробка тренінгових заходів…

2

23 ВІЛ-інфекція  і  СНІД  в  Україні:  обізнаність  молоді  та  зміни  у
поведінці. Профілактика ВІЛ – інфекції/ Сніду.

2

24
Розробка та впровадження проектів щодо залучення усіх верств
населення до здорового способу життя.

4

Разом 56
 

Самостійна робота для заочної форми навчання

№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1 2 3
1 Історія розвитку психології здорового способу життя. 2
2 Визначення поняття “здоров`я” людини, його компоненти та 

передумови. Здоров’я як особистісна та суспільна цінність 
людини. Критерій оцінки індивідуального здоров'я. Імунітет як 
показник життєздатності людини

2

3 Проблеми здоров'я й здорового способу життя в історико-
філософському контексті.

2

4 Поняття сфер або складових здоровя.  Передумови здоровя. 
Фізичне, психічне, соціальне здоров'я. Норма..

3

5 Проблеми загальної патології, вплив на здоров'я сучасної людини
природних і техногенних факторів.

2

6 Здоров’я людини в контексті психології. Психологія здоров’я: її 2



предмет, об’єкт  та завдання.
7 Методи тестування показників  здоров’я.  Характеристика різних

видів тестів, техніка їх проведення та значення їх у формуванні
здоров’я

2

8 Основи формування здорового способу життя. Рухова активність,
оздоровче тренування, загартовування. Шляхи відновлення. 

2

9 Методи і форми пропаганди ЗСЖ. Законодавство України щодо
ЗСЖ.

2

10 Методи дослідження  ЗСЖ і  їх  значення.  Якість  життя.  Анкета
оцінки  якості  життя(І  та  ІІ).  Принципи  ЗСЖ.  Пріоритетні
напрямки формування ЗСЖ.

2

11 Психічна  складова  здоров’я.  Стрес  та  депресія.  Визначення
схильності  до  стрессу.  Духовна  складова  здоров’я:  принципи
формування, види порушень, шляхи відновлення.

2

12 Тести « Відношення до здоров’я»,  «Ваше здоров’я», «Душевна
рівновага».  Поняття  про соціальне  здоров’я,  соціальний  захист
населення. Самооцінка соціального здоров’я. Стратегії подолання
стресу. Шляхи відновлення та покращення психічного здоров’я.

2

13 Життя і здоров’я людини.. Вплив різних чинників на формування
здоров’я. Демографічна ситуація в Україні.Критерії здоров’я

2

14 Уявлення  про  здоров’я  людини,здоров’є  на  біологічному
рівні,здоров’є  на  психологічному рівні,здоров’є  на  соціальному
рівні

2

15 Здоров’я  та  хвороба.  Демографічна  ситуація  в  Україні.  Стан
здоров’я та самопочуття,  анкета «Самооцінка стануздоров’я»,  «
Чи доживете ви до 70», 

2

16 Індекс  здоров’я.  Поняття  третього  стану.  Роль  гігієни  у
формуванні та підтриманні здоров’я

2

17 Соціальна складова здоров’я: принципи формування, виявлення 
порушень, шляхи покращення, значення у адаптації в 
навколишньому середовищі. ВІЛ/ СНІД. Соціальна небезпека.

2

18 Соціальна небезпека ВІЛ/СНІД. Розповсюдження,  профілактика
зараження, методи підтримування та відновлення здоров’я. 

2

Фактори  зовнішнього  середовища  та  їх  вплив  на  здоров’я.
Виявлення, профілактика, лікування. Тестовий контроль.

2

19
Структура  і  значення  здорового  способу  життя.  Фізичні
навантаження  і  психічне  здоров'я.   Психологічні  механізми
забезпечення психічного здоров'я. Здоровий спосіб життя людини
в контексті психології. Вплив фізичних навантажень на психічну
сферу людини.. 

2

20
Теорія формування здорового способу життя (ФЗСЖ). Отавська
Хартія як документ всесвітнього значення. Поняття ФЗСЖ, його
ідеологічні засади, ідеї пропагування, принципи, характеристики,
стратегії.  Основи  здоров’яспрямованої  діяльності  в  закладах
освіти..  Модель ФЗСЖ в місцевій громаді канадської провінції.
Методика складання плану дій для розробки проекту формування

2



здорового способу життя

21
Заходи з  ФЗСЖ -  формування  політики,  створення  середовищ,
активізація  громад,  розвиток  навичок,  переорієнтація  служб
охорони  здоров`я. Проблема  здоров’язбереження  та
здоров’яформування підростаючого покоління. Життєві цінності
молоді. Ціннісне ставлення до здоров’я. Шкідливі звички.

2

22
Основні  уявлення  про  здорову  особистість.  Принципи
забезпечення психічного здоров’я особистості.

2

23
Досвід  вивчення  здорового  способу  життя  молоді.  Складові
здорового способу життя. Рівень  здоров`я і  ступінь  обізнаності
щодо заходів його поліпшення

2

24
Методологія  і  методика  системи  дій  з  формування  здорового
способу життя. Методологія ФЗСЖ.

2

25
Складові  та  моделі   здоров’яспрямованої  діяльності.

Загальні  моделі  і  схеми  планування,  обгрунтування  і  оцінки
здорового способу життя. Загальні принципи найбільш успішних
практичних ініціатив

2

26
Показники  здорового  способу  життя,  можливості   його

реалізації.  Засоби  впливу  на  формування  здорового  способу
життя. Рекомендації  та  актуальні  заходи  у  сфері  соціальної
політики щодо формування здорового способу життя молоді.

2

27 Підготовка  рефератів  або  наукової  доповіді;  участь  у
міжвузівській олімпіаді; наукові публікації.

2

28 Підготовка до практичних (семінарських) занять; огляд 
науковометодичної літератури; формування практичних 
навичок.

2

28 Вирішення тестових завдань, ситуаційних задач, оформлення 
практичних робіт.

2

29 Підготовка мультимедійних презентацйї, схем, таблиць, 
роздаткового матеріалу, відеоматеріалу.

2

30 Підготовка до заліку. 2
Всього 60

Методи навчання
1. Лекція (лекція-бесіда, лекція-дискусія). В ході лекцій за характером логіки пізнання

впроваджуються  аналітичний,  індуктивний  та  дедуктивний  методи,  пояснювально-

ілюстративний, проблемний виклад та  інтерактивні методи.

2. Семінарські  заняття,  які  включають  семінари-повторення  і  систематизації  знань  та

семінари вивчення нового матеріалу.  За формою проведення -  семінар-бесіда;  семінар-



обговорення  (реферативний),   дослідницький  методи,  частково-пошуковий,

дослідницький, репродуктивний, інтерактивний.

 Методи контролю
Поточний та підсумковий контроль
Форми поточного контролю: усне опитування, перевірка  конспектів, підготовка і

презентація повідомлення,  перевірка завдання практичної роботи. 
Форма підсумкового контролю: 
для денної форми навчання -  залік; 
для заочної форми навчання – залік.

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
80 – 89 В

добре 
70 – 79 С
60 – 69 D

задовільно 
50 – 59 Е 

26 – 49 FX
незадовільно з

можливістю повторного
складання

не зараховано з
можливістю

повторного складання

0-25 F
незадовільно з

обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

не зараховано з
обов’язковим

повторним вивченням
дисципліни

Методичне забезпечення

1. Федик.О.В.  Вплив  змістовно-динамічних  характеристик  мотиваційної  сфери

студента  факультету  фізичного  виховання  на  його  професійне  становлення.

Збірник наукових праць в галузі фізичної культури та спорту: Молода спортивна

наука України, Львів.2003. - Вип.7. - Т.1. -  С.112-117.

2. Федик  О.В.  Самоосвітня  діяльність  як  системоутворюючий  зв’язок  в  процесі

професійного становлення майбутніх учителів фізичної культури Збірник наукових

праць:  філософія,  соціологія,  психологія.-Івано-Франківськ:Плай,2005.-Вип.10.-

Ч.1.-С.118-126.

3. Федик  О.В.  Психолого-педагогічні  умови  формування  професійно-педагогічної

самоосвітньої діяльності майбутніх учителів фізичної культури Збірник наукових

праць:  філософія,  соціологія,  психологія.-Івано-Франківськ:Плай,2005.-Вип.10.-

Ч.2.-С.132-144.



4. Федик О.В. Професійна майстерність тренера у загальній структурі педагогічних

здібностей Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції – Київ:

Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України, 2006.-С.83-97.

5. Федик О.В.Психологія спорту Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ.:

Гостинець, 2007. – 96 с.

6. Федик  О.В.  До  проблеми  мотивації  професійного  становлення  студентів  факультету

фізичного  виховання «Актуальні  проблеми  розвитку  фізичного  виховання,  спорту  і

туризму в сучасному суспільстві» Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної

конференції –Івано-Франківськ,2008 р.С.84-89.

7. Федик О.В. Самостійність як складова професійної готовності в системі самоосвіти

майбутніх  учителів  фізичної  культури Збірник  наукових  праць:  філософія,

соціологія,  психологія.-Івано-Франківськ:Видавничо-дизайнерський  відділ  ЦІТ

ПНУ,2008.-Вип.13.-Ч.2.-С.122-130.

8. Тягур  Р.С.,  Федик  О.В.Основи  менеджменту  у  фізичній  культурі  і  спорті.

Навчальний посібник Івано-Франківськ.: Гостинець, 2006. – 253 с.

9. Федик  О.В.  Психологія  фізичної  культури  та  здорового  способу  життя:

навчально-методичний посібник до курсу/упорядкування О.В.Федик.-Івано-

Франківськ:Інін,2019.-135 с.

 

Рекомендована література

1. Амосов М.М. Роздуми про здоров’я : пер. з рос. / М.М. Амосов. – К. : Здоров’я,
1990. – 168 с.

2. Белов В.И. Энциклопедия здоровья. - М.: Химия, 1993. - 400 с.
3. Білогур В.Є. Філософія спорту: теоретико-методологічний контекст. Монографія /

В.Є Білогур. – Дніпропетровськ: Акцент ПП, 2014. – 264 с.
4. Борисенко Н.Ф., Мовчанюк В.О., Меламент Л.Е., Рудь Г.В. Основные направления

работы по формированию здорового образа жизни // Лікарська справа. - № 5/6. -
С.182.

5. Волошко  Н.І.  Психологія  становлення  здорового  способу  життя  в  навчально-
виховному процесі : програма-практикум : [наук.-метод. посіб.] / Н.І. Волошко. – К.
: Наук. світ, 2012. – 99 с. 

6. Вяткин  Б.А.  Управление  психическим  стрессом  в  спортивных соревнованиях.  –
М.ФиС,1981.

7. Гиссен  Л.Д.  Время  стрессов:  обоснование  и  практические  результаты
профилактической работы. – М.: ФиС,1990.

8. Гиссен Л.Д. Психология и психогигиена в спорте. - М.: ФиС, 1981.



9. Голобородько Г.П. Формування поняття здорового способу життя в учнів основної
школи:  Автореф.  дис.  ...  канд.  пед.  наук  (13.00.01)/  Харків.  держ.  пед.  ун-т  ім.
Г.С.Сковороди.- Х.,1997.- 17 с.; 

10. Демченкова Г.З. и др. Некоторые показатели здоровья и принципы формирования
здорового  образа  жизни  молодежи  //Здравоохранение  Российской  Федерации  -
1989. - №1. - С.27-33; 

11. Єжова  О.  О.  Здоровий  спосіб  життя  :  навч.  посіб.  /  О.  О.  Єжова.  –  Суми  :
Університетська книга, 2010. – 127 с.

12. Здровый обрз жизни: Социально-философские и медико-биологические поблемы/
АН  ССРМ;  отд.  философии  и  права,  научно-исследовательский  социально-
оздоровительный  центр  “Вита-академия”  /Ред.  Н.С.Илларионов.  -  Кишинев:
Штиинца, 1991.- 184 с.; 

13. Значення  раціонального  харчування  для  підтримки  здоров’я  молоді  /О.  В.
Кузьмінська, М. С. Червона – К.: Держ. ін-т проблем сім’ї та молоді, 2005. – 124 с.
–  (Сер.  “Бібліотечка  слухача  курсів  підвищення  кваліфікації  Міністерства  у
справах сім’ї, молоді та спорту”)

14. Ибрагимов  М.М.  Философия  спорта  как  новый  антропологический  проект:
монография / М.М. Ибрагимов. – К.: НУФВСУ, 2014. – 296 с. 

15. Комарова Н. М. Формування здорового способу життя: активна участь молоді / [Н.
М. Комарова, А. Г. Зінченко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. – К. : Укр. ін-т соц.
дослідж., 2005. – 88 с. – (Серія «Формування здорового способу життя молоді» : у
14 кн., кн. 10.).

16. Лапаєнко  С.В.  Формування  ціннісних  орієнтацій  підлітків  на  здоровий  спосіб
життя: Автореф. дис. ... канд. пед. наук (13.00.07)/ Ін-т проблем виховання АПН
України - К.,2000.- 18 с.; 

17. Лисенко С.О. Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Філософія спорту
і  здорового  способу  життя»  на  тему  «Фізкультурно-спортивний  світогляд  у
дискурсі категорії здоров’я та життєздатності». – Дніпро, 2018. – 41 с. 

18. Лисенко  С.О.  Філософія  спорту  і  здорового  способу  життя  –  теоретико-
методологічна  основа  професійної  спеціалізації  магістрів  у  галузі  фізичної
культури  і  спорту  /  Україна  в  гуманітарних  і  соціально-економічних  вимірах.
Матеріали  ІІ  Всеукраїнської  наукової  конференції.  24-25  березня  2017  р.,  м.
Дніпро. Частина ІІ. / Наук. ред. О.Ю.Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2017. –
282 с. 

19. Литвин-Кіндратюк С.Д., Кіндратюк Б.Д. Народознавство та організація здорового
способу життя школярів/ АПН України; Прикарпатський ун-т ім. В.Стефаника. -
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