




 

1.  Опис навчальної дисципліни 

 

   
Галузь знань, 

Характеристика 

Найменування   навчальної дисципліни  
спеціальність, освітній 

показників 
   

  рівень денна форма заочна форма    

        навчання навчання 

   Галузь знань   

Кількість кредитів – 3 
 05 соціальні та поведінкові  

Вільного вибору студента 
   

наук
и       

          

          

Модулів – 1 
       Рік підготовки: 
       3-й 3-й         

Індивідуальне науково-          

дослідне завдання   Спеціальність:  
Семестр 

___________   053 Психологія  
    

          

Загальна кількість        6-й 6-й 

годин 90         Лекції 

        16 год. 6 год. 

        Практичні, семінарські 

Тижневих годин для        18 од. 6год. 
       

Лабораторні денної форми навчання:   

Освітній рівень :   

год. год. 
аудиторних 0,2   

перший (бакалаврський) 

  

Самостійна робота самостійної 

роботи студента 0,4        56год. 82 год. 
       

Індивідуальні         

        завдання: год. 

        Вид контролю: залік 

          

 

Примітка.  
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить: 

для денної форми навчання – 33,3:66, 7% 

для заочної форми навчання – 8,9:91,1% 



Мета та завдання навчальної дисципліни  
Курс " Психологія загального здоров’я та психологічного благополуччя " є важливою  

складовою підготовки професійних психологів. 
 

Метою викладання дисципліни є формування цілісного уявлення про психологічну 

складову у профілактиці, збереженні та відновленні здоров’я людини та благополуччя. 

А також метою вивчення курсу є: ознайомити студентів з способами побудови 

психологічних інтервенцій у профілактику, збереження та відновлення здоров’я та 

благополуччя людини.  
Цей курс покликаний допомогти формуванню у студентів цілісного уявлення про 

організацію діяльності людини у закладах охорони здоров’я . 

Завдання курсу: формування уявлень про теоретичне та емпіричне знання про 

здоров’я та благополуччя людини та професійну психологічну допомогу у сфері здоров’я та 

здоров’язберігаючих технологій;  
Даний навчальний курс – це система лекційних, практичних занять, самостійної 

роботи студентів (СРС), консультацій, заліку, вихідного інформаційного забезпечення, яка 

побудова на основі таких принципів: 

1) достовірності інформації; 

2) системності викладу матеріалу, який призначений для використання 

в дослідницькій діяльності; 

3) встановлення міждисциплінарних зв’язків; 

Попередні умови – попередні компетенції, якими мають володіти студенти на початку 

засвоєння навчального курсу: 

1) знання основ загальної, вікової психології, фізіології, основ консультування; 

2) знання базового змісту психологічних дисциплін та їх вихідного 

тематичного інформаційного забезпечення, передбаченого для вивчення у навчальних 

планах (ОКР ”Бакалавр“). 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні: 

Знати  
1. Категоріальний апарат курсу 

2. Етичні норми професійної діяльності.. 

3. Психологічні передумови профілактики, збереження та відновлення здоров’я. 

4. Феноменологію благополуччя людини . 

5. Основні професійні техніки у консультації, груповій роботі, тренінгу 

психологічному супроводі та психологічній реабілітації. 

Вміти 

1. Визначати межі своєї компетенції у сфері здоров’я. 

2. Визначати потребу психологічних послуг на ринку. 

3. Здійснювати психологічну профілактику психосоматичних та соматичних 

захворювань. 

4. Реалізувати психологічний супровід особистості, сім’ї у період лікування та 

реабілітації. 

5. Обирати комплекс методів необхідних для здійснення психологічного супроводу та 

реабілітації. 



6. Уміти діяти в неозначених умовах, самостійно обирати тактику т а стратегію дій у 

конкретній ситуації. Брати на себе ініціативу та відповідальність у проблемній 

ситуації. 
 

Результати навчання (компетентності)Загальні компетентності: 
 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК5. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність). К8. Навички міжособистісної 

взаємодії, ЗК9 Здатність працювати в команді. 

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  
Фахові компетентності:  
СК1. Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом психології 

СК2. Здатність до ретроспективного аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду розуміння 

природи виникнення, функціонування та розвитку психічних явищ. СК3. Здатність до 

розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків. 

СК4. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати 

психологічну інформацію з різних джерел 

СК5. Здатність використовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій 
СК8. Здатність організовувати та надавати психологічну допомогу (індивідуальну та групову)  
СК9. Здатність здійснювати просвітницьку та психопрофілактичну відповідно до запиту 

СК10. Здатність дотримуватися норм професійної етики 

СК11. Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку 

 

Програмні результати навчання:  
ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми та 

пропонувати шляхи їх розв’язання 

ПР2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування психічних явищ в 

контексті професійних завдань 

ПР3. Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань. 

ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за результатами 

власних досліджень і аналізу літературних джерел. 

ПР5. Обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій 

(тести, опитувальники, проективні методики тощо) психологічного дослідження та технології 

психологічної допомоги 
ПР9. Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у процесі 

професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення щодо їх розв’язання 

ПР10. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну позицію, 

модифікувати висловлювання відповідно до культуральних особливостей співрозмовника 



ПР11. Складати та реалізовувати план консультативного процесу з урахуванням специфіки 

запиту та індивідуальних особливостей клієнта, забезпечувати ефективність власних дій  

ПР12. Складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та просвітницьких дій, 

заходів психологічної допомоги у формі лекцій, бесід, круглих столів, ігор, тренінгів, тощо, 

відповідно до вимог замовника. 

ПР13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, 

що мають інші культуральні чи гендерно-вікові відмінності. 

ПР14. Ефективно виконувати різні ролі у команді у процесі вирішення фахових завдань, у 

тому числі демонструвати лідерські якості. 

ПР15. Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку 

ПР16. Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної діяльності 

психолога 

ПР17. Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати 

гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та громадській діяльності. 

ПР18. Вживати ефективних заходів щодо збереження здоров’я (власного й оточення) та за 

потреби визначати зміст запиту до супервізії 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Програма навчальної дисципліни 
 

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.  
Зміст поняття здоров’я у психологічній науці; категоріальний апарат психології здоров’я. 

Місце психології здоров’я в системі психологічних знань .Етичні норми професійної 

діяльності психолога в закладах охорони здоров’я. Етико-психологічні принципи роботи  
в сучасній індустрії здоров’я. Професійна діяльність психолога в психології здоров’я 

.Мета і завдання фахівця-психолога в галузі здоров’я. Особливість співпраці лікаря і 

психолога у лікувальному закладі. Довіра до лікаря, довіра до процесу лікування. 

 

Тема 2. Основні уявлення про здорову особистість Еталони здоров’я та здорової 

особистості 

Принципи забезпечення психічного здоров’я особистості Основні уявлення про здорову 

особистість Еталони здоров’я та здорової особистості Особливості здоров’я дорослих 

людей у різні періоди життя . 
 

Тема 3 Поняття психологічного благополуччя особистості.  
Суть психологічного благополуччя, зміст і динаміка психологічного благополуччя на 

різновікових етапах розвитку людини. Технології психологічного супроводу оптимізації 

психологічного благополуччя людини. 
 

Тема 4. Внутрішня картина здоров’я .  
Внутрішня картина здоров’я . Основні складові частини внутрішньої картини здоров’я та 

технології її оптимізації. Діагностика ВКЗ. Якість життя у людини у ситуації хвороби 

Використання ВКЗ у побудові стратегії реабілітації соматично хворих. 
 

Тема 5. Внутрішня картина хвороби. Діагностика ВКХ.  
Діагностика типів ставлення до хвороби Роль ВКХ у процесі виздоровлення соматичного 

хворого, технології оптимізації ВКХ. 

 

Тема6. 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. 

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

поведінки в забезпеченні здоров’я 



Тема 7. Технології психологічного супроводу хворого перед оперативним 

втручанням. 

Особливість співпраці лікаря і психолога у лікувальному закладі. Довіра до лікаря, 

довіра до процесу лікування. 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. 

 

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. 
 

 

 1. Структура навчальної дисципліни 

                        

Назви змістових           Кількість годин        

модулів і тем 
                        

   
денна форма 

      
Заочна форма           

                        

 усь     у тому числі  усього     у тому числі 
 

ого 
                       

  л  п  ла  інд с.р      л  п лаб інд  с.р 

        б   .          . 
                         

1 2  3  4  5  6 7             
                         

                         

        Модуль 1.              
                         

Тема 1. Предмет та 10  2    2    6  12  2     10 
поняття психології                         

здоров’я Місце                         

психології здоров’я в                         

системі                         

психологічних знань.                         

Етичні норми                         

професійної                         

діяльності в                         

закладах охорони                         

здоров’я.                         

Тема 2. Основні 10  2    2    6  12  2     10 

уявлення про                         

здорову особистість                         

Еталони здоров’я та                         

здорової особистості                         
                         

Тема 3. Поняття 10  4    2    6  12        12 

психологічного                         



 благополуччя                     

 особистості                     
                       

 Тема 4. Внутрішня  8  4  2    4    2    4  

 картина здоров’я ті.                    

 .                       
                       

 Тема 5. Внутрішня  10  4  2    6 9  2     8  

 картина хвороби.                     

 Діагностика ВКХ                     
                       

 Тема 6. Здоров’я  8  2  2    4 9       8  

 людини та позитивні/                    

 негативні емоційні                     

 стани. Сугестивна                     

 терапія у відновленні                    

 емоційного стану                     

 людини.                      

 Тема 7 Технології  10     2    4 10  2     10  

 психологічного                     

 супроводу хворого                     

 перед оперативним                     

 втручанням.                     

 Тема 8. Організація 10     2    4 12  2     10  

 реабілітації в                    

 закладах охорони                    

 здоров’я.                      

 Підготовка до  12     2     10  6     6  

 тестового контролю                    
                        

     90  16  18    56 90  6 2    82  
                      

        Теми семінарських занять        

                 

 №        Назва теми       Кількість 

 з/п                    годин 
      

 1 Зміст поняття здоров’я у психологічній науці; категоріальний  2  

  апарат психології здоров’я. Етичні норми професійної діяльності     

  психолога в закладах здоров’я. Міра впливу особистості психолога     

  на результат. Вимоги до кваліфікації психолога.          

 2 Суть психологічного благополуччя, зміст і динаміка     4  

  психологічного благополуччя на різновікових етапах розвитку     

  людини                     

 3 Основні складові частини внутрішньої картини здоров’я (ВКЗ) та  4  

  технології її оптимізації.                
          

 4 Діагностика типів ставлення до хвороби Роль ВКХ у процесі  4  
                        



   виздоровлення соматичного хворого, технології оптимізації ВКХ.    

   Особливості роботи з дітьми.     

5  Технології психологічного супроводу оптимізації психологічного  2  

   благополуччя людини.     

6  Сугестивна  терапія  у  відновленні  емоційного  стану  людини.  2  

   Музикотерапія, пісочна терапія, та інші технології у роботі з    

   стресом     

        

всього    18  
        

   3. Самостійна робота     

      

 №  Назва теми Кількість Кількість 

 з/п   Годин Годин 

    Стаціонар Заочне 

      відділення 

 

       

1  Тема 1. Предмет та поняття психології здоров’я Місце 4  10  

   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.     

 2  Тема 2. Основні уявлення про здорову особистість 6  10  

   Еталони здоров’я та здорової особистості Еталони     

   здоров’я та здорової особистості Особливості здоров’я     

   дорослих людей у різні періоди життя.     

 

       

3  Тема 3. Поняття психологічного благополуччя 3  12  

   особистості . Психологічне благополуччя у періоді     

   ранньої дорослості.     

 

       

4  Тема 4. Внутрішня картина здоров’я ті. 4  4  

   . Особливості роботи з дітьми їх сім’ями у ситуації     

   хронічного захворювання     

 

       

5  Тема 5. Внутрішня картина хвороби. Діагностика ВКХ 4  8  

   Діагностика типів ставлення до хвороби. Особливості     

   роботи з дітьми їх сім’ями у ситуації хронічного     

   захворювання     

 

       

6  Тема 6. Здоров’я людини та позитивні/ негативні 4  8  

   емоційні стани. Сугестивна терапія у відновленні     

   емоційного стану людини. Особистість і стрес Поняття     

   психологічного стресу та причини його виникнення     



7 Тема 7 Технології психологічного супроводу хворого 10 10 

 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.    

8 Тема 8. Організація реабілітації в закладах охорони 6 10 
 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.    
     

9 Підготовка до тестового контролю  10 6 
     

 Разом  56 82   

 

 

 

 

                                                 Індивідуальні завдання 
 

Робота з обдарованими студентами через надання інформаційної 

підтримки та індивідуальних консультацій за запитом студентів. 
 

Робота зі студентами які не встигають через індивідуальні консультації та 

контроль про виконану роботу вибірка на основі аналізу успішності за 

журналом та на основі спостережень. 
 

Допомога з самостійною роботою за запитом студентів. 
 

Методи навчання 
 

Лекції практичні, самостійна робота, індивідуальні наукові завдання, 

індивідуальні консультації, інформаційна підтримка. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Методи контролю 
 

Поточне оцінювання, контрольні роботи та підсумковий залік. 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності Оцінка ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

 для екзамену 

90 – 100 А відмінно   

80-89 В 
добре  

70-79 С 

60-69 D 
задовільно  

50-59 Е  

26-49 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-25 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

 

                                                     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  
         Оцінювання навчальних досягнень студентів за усіма видами навчальних 

робіт проводиться за поточним та підсумковим контролями. Поточний контроль 

знань студентів з навчальної дисципліни проводиться в усній та письмовій формі 

(усне опитування, тестування, контрольна робота, самостійна робота). Підсумковий 

контроль здійснюється у формі тестувань. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Приклад для заліку                  

      Поточне тестування та самостійна робота     Сума 
                      

                    К/р  
                      

 Т1  Т2  

Т

3  Т4  Т5  Т6  Т7  Т8  Т9  10  

 

                     

10  10  10  10 10  10  10  10  10    
                   

          

Основний перелік питань до заліку 

1. Предмет та поняття психології здоров’я 

2. Місце психології здоров’я в системі психологічних знань. 

3. Етичні норми професійної діяльності в закладах охорони здоров’я. 

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

5. Основні уявлення про здорову особистість 

6. Особливість співпраці лікаря і психолога у лікувальному закладі. Довіра до 

лікаря, довіра до процесу лікування. 

7. Еталони здоров’я та здорової особистості 

8. Принципи забезпечення психічного здоров’я особистості Основні уявлення 

про здорову Особливості здоров’я дорослих людей у різні періоди життя . 

9. Поняття психологічного благополуччя особистості. 

10. Технології психологічного супроводу оптимізації психологічного 

благополуччя людини. 



11. Внутрішня картина здоров’я . Основні складові частини внутрішньої картини 

здоров’я та технології її оптимізації. 

12. Внутрішня картина здоров’я . Діагностика ВКЗ. 

13. Якість життя у людини у ситуації хвороби 

14. Використання ВКЗ у побудові стратегії реабілітації соматично хворих. 

15. Внутрішня картина хвороби. Діагностика ВКХ. 

16. Роль ВКХ у процесі виздоровлення соматичного хворого, технології 

оптимізації ВКХ. 

17. Здоров’я людини та позитивні/ негативні емоційні стани. 

18. Сугестивна терапія у відновленні емоційного стану людини. 

19. Поняття психологічного стресу та причини його виникнення. 

20. Технології психологічного супроводу хворого перед оперативним 

втручанням. 

21. . Супровід особистості у період усвідомлення вітальної загрози. 

22. Страх втрати контролю, страх смерті. Загроза утрати і стрес родичів хворого. 

23. Місце психолога у передопераційній підготовці хворого та сім’ї. Робота з 

утратою. 

24. Організація реабілітації в закладах охорони здоров’я. 

25. Основні професійні техніки у груповій роботі у закладах охорони здоров’я. 

 

Методичне забезпечення  
1. Конспекти лекцій. 

2. Плани семінарських занять.  
3. Тестові завдання. 
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