
  

 
  



  

 



  

 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни  обов’язкова  

Мова викладання, навчання та оцінювання українська  

Загальний обсяг кредитів / годин 4/120 

Курс 2  

Семестр 3  

Кількість змістових модулів з розподілом:  4 

Обсяг кредитів 4  

Обсяг годин, в тому числі: 120  

Аудиторні 56  

Модульний контроль 8  

Семестровий контроль -  

Самостійна робота 56  

Форма семестрового контролю залік  

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни – презентувати значення 

психології здоров'я у вивченні чинників здоров'я, а також засобів і методів 

його збереження, зміцнення й розвитку. Ознайомити студентів з різними 

напрямками психосоматичної допомоги,  що використовуються при 

лікуванні психосоматичних захворювань, у людей різного віку статі 

соціальної ролі тощо. 

 

Завдання курсу: 

 ознайомлення студентів з основними поняттями психології здоров’я та 

психосоматики;  

 визначення зв’язку психології здоров'я з іншими науками - фізіологія, 

епідеміологія, медична соціологія, медична антропологія; 

 ознайомлення студентів з основними методологічними підходами і 

методами психології здоров'я та психосоматики; 

 демонстрація значення психологічних чинників, що впливають на 

формування і розвиток захворювань різного типу й  їх профілактику в 

особистості; 

 удосконалення теоретичних знань та практичних навичок студентів з 

питань психодіагностики, диференційної діагностики, психологічної 

допомоги людям з психосоматичними розладами. 

 

  



  

3. Результати навчання за дисципліною 

Внаслідок опанування змісту навчальної дисципліни «Психологія здоров’я з 

основами психосоматики» у студентів формуються наступні навчальні 

компетентності: 

 здатність аналізувати  категоріально-понятійний апарат психології 

здоров’я; 

 спроможність аналізувати та пояснювати психічні явища, 

ідентифікувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх 

розв’язання; 

  здатність аналізувати  категоріально-понятійний апарат основи 

психосоматики; 

 спроможність застосовувати набуті теоретичні знання щодо виявлення  

чинників ризику здоров'я, проводити діагностику здоров'я;  

 здатність аналізувати підходи і методи зміцнення і формування 

здоров'я;  

 навички сучасних  методів  діагностики психосоматичних хвороб та 

види психотехнік; 

 спроможність демонструвати розуміння закономірностей та 

особливостей розвитку і функціонування психічних явищ в контексті 

професійних завдань; 

 здатність ілюструвати прикладами закономірності та особливості 

функціонування та розвитку психічних явищ; 

 навички емпатійно взаємодії, вступати у комунікацію, бути 

зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, що мають інші культуральні 

чи гендерні та вікові особливості; 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Тематичний план для денної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1. Вступ до психології здоров’я 

Тема 1. Психологія здоров’я як 

наука 

10 2  2   6 

Тема 2. Здоров’я людини в 

контексті психології та місце 

психології здоров’я в інших 

12 2  4   6 



  

галузях наукових знань 
Модульний контроль 2       

Разом 24 4  6   12 

Змістовий модуль 2. Соціально психологічні аспекти здоров’я 

особистості 

Тема 1. Порушення психічного 

здоров’я особистості 

8 2  2   4 

Тема 2. Професійне здоров’я 

особистості 

14 2  4   8 

Тема 3. Здоров’язбережувальні  

технології в психології 

14 2  4   8 

Модульний контроль 2       

Разом 38 6  10   20 

Змістовий модуль  3. Основи психосоматики 

Тема1. Психосоматика як 

наукова галузь 

10 2  2   6 

Тема 2. Діагностика в 

психосоматиці 

12 2  4   6 

Модульний контроль 2       

Разом 24 4  6   12 

Змістовий модуль 4. Психологічне консультування, психокорекція та 

технології  психологічної допомоги в психосоматичній практиці 

Тема 1. Психосоматичні 

практики при захворюваннях 

опорно-рухового апарату  

людини 

10 2  4   4 

Тема 2. Психосоматичні 

практики при захворюваннях 

внутішніх органів людини 

10 2  4   4 

Тема 3.Психосоматичні 

практики при захворюваннях 

ендокринної системи 

12 2  6   4 

Модульний контроль 2       

Разом 34 6  14   12 
Усього 120 20  36   56 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. 

Вступ до психології здоров’я 

  Лекція 1. Психологія здоров’я як наука 

Історія становлення і сучасний стан психології здоров’я. Здоров'я людини як 

предмет комплексного міждисциплінарного дослідження. Визначення, 

фактори, компоненти здоров'я. Підходи до дослідження феномену здоров'я 



  

(нормоцентричний, феноменологічний, холістичний, аксіологічниий, 

еволюціоністський, адаптаційний, інтеграційний і ін.).  

Основні поняття теми: 

Здоров’я, фізичне здоров’я, психологічне здоров’я.   

  

Практичне заняття 1: Карта міждисциплінарного визначення поняття 

«здоров’я». 

  

Лекція 2 . Здоров’я людини в контексті психології та місце психології 

здоров’я в інших галузях наукових знань 

Психологічні чинники здоров'я (передуючі, передавальні, мотиватори). 

Здоров'я і гармонія. Поняття гармонії особи. Гармонія зовнішнього і 

внутрішнього простору особи. Гармонія стосунків особи. Гармонія розвитку 

особи. Поняття про здоровий спосіб життя. Структура способу життя у 

виставі різних авторів. Сучасне уявлення про здоровий і хворий спосіб 

життя. Підходи до визначення індивідуальних критеріїв і цілей здорового 

способу життя. Складові здорового життя, що позитивно впливають на 

здоров'я. Адиктивна поведінка. Психологічні моделі адиктивної поведінки. 

Основні принципи профілактики адиктивної поведінки. Чинники ризику та 

стадії розвитку залежності. 

Основні поняття теми: 

Психічне здоров’я, еталони здоров’я, емоційне благополуччя, гармонія, 

здоровий спосіб життя, активна поведінка, профілактика адитивної 

поведінки, стадії розвитку залежності.  

 

Практичне заняття 2. Індивідуальна модель здоров’я особистості 

(діагностика, проекція, система). 

 

Змістовий модуль 2. 

 Соціально психологічні аспекти здоров’я особистості 

Лекція 3.  Порушення психічного здоров’я особистості 

Ознаки психічних розладів. Фізіологічні симптоми розладів. Психологічні 

симптоми розладів. Когнітивні, поведінкові та перцептивні симптоми 

психічних розладів. Причини психічних розладів. Неврози.  

Основні поняття теми: 

Психічні розлади, неврози, адаптація, стрес, стресостійкість, фізіологічні 

механізми захисту, психологічні механізми захисту. 

 

Практичне заняття 3. Самодіагностика психічних станів (Г. Айзенк).  

 

Лекція 4. Професійне здоров’я особистості 

Професія і здоров’я, типологія професійних систем, психологічний клімат в 

колективі, професійне благополуччя, вплив професійних факторів на 

здоров’я людини, профілактика професійної деформації . 

Основні поняття теми: 



  

Професійне здоров’я, професійне благополуччя, психологічний клімат в 

колективі, професійні деформації.  

 

Практичне заняття 4,5. Особистісний профіль психічного здоров’я 

(діагностика, карта, схема). Програма психологічного супроводу збереження 

здоров’я працівника в організації. 

 

Лекція 5.  Здоров’язбережувальні  технології в психології 

Поняття здоров’язбережувальних технологій. Збереження здоров’я в 

соціальних інстититуціях, індивідуальні програми в збереженні здоров’я , 

здоровий спосіб життя, здоров’язбережувальна компетентність особистості. 

Основні поняття теми: 

Здоров’язбережувальні технології в психологічній практиці, 

здоров’язбережувальна компетентність. 

 

Практичне заняття 6,7. Програма збереження здоров’я особистості (вік, 

освітня установа). Технологія «Азбука здоров’я» (інформаційно-

просвітницька).  

Змістовий модуль 3 

Основи психосоматики 

Лекція 6. Психосоматика як наукова галузь  

Психосоматика та її сутність. Джерела емоційно обумовлених 

(психосоматичних) захворювань. Внутрішня картина хвороби. Типи 

емоційного відношення хворих до своєї хвороби. Особистість хворого. 

Психогенез. Нозогенії (психогенні реакції) при психосоматичних 

захворюваннях. Класифікації та клінічна картина різних варіантів нозогеній. 

Основні поняття теми: 

Психосоматика, внутрішня картина хвороби, психогенні реакції, нозогенії, 

психосоматичні захворювання. 

  

Практичне заняття 7. Створити понятійну карту психосоматики. 

 

Лекція 7. Діагностика в психосоматиці 

 Діагностична бесіда. Алгоритм проведення діагностики. Психологічні тести 

в психосоматичній практиці. Проективні методики ,особистісні 

опитувальник. 

Основні поняття теми: 

Проективні методики, діагностична бесіда, особистісні опитувальники. 

 

Практичне заняття 8,9. Психодіагностичний інструментарій в 

психосоматичній практиці.( каталог, довідник, словник). Типи емоційного 

відношення хворих до хвороби(систематизація, узагальнення).  

Змістовий модуль 4. 

Психологічне консультування, психокорекція та основи психологічної 

допомоги в психосоматичній практиці 



  

Лекція 8. Психосоматичні практики при захворюваннях опорно-

рухового апарату  людини 

Ревматичні порушення м’яких тканин, остеохондроз і ревматоїдний артрит. 

Картина особистості і психологічна допомога при захворюваннях опорно-

рухової системи. Головний біль напруги та мігрень. Особистості особливості 

та методи психологічної допомоги, що застосовуються при головному болі. 

 

Основні поняття теми: 

Порушення м’яких тканин, остеохондроз хребта, ревматоїдний артрит. 

 

Практичне заняття  10,11. Психологічно діагностичний інструментарій при 

захворюваннях опоно-рухового апарату.  

Алгоритм  психологічної допомоги при соматичних захворюваннях опорно-

рухового апарату ( за різними функціями, видами , відділами тощо). 

 

Лекція 9. Психосоматичні практики при захворюваннях внутрішніх 

органів людини 

Виразка шлунку і дванадцятипалої кишки, закріплення та емоційні діарея, 

«синдром дратівливої кишки», виразковий коліт і хвороба Крона, порушення 

ковтання. Особливості особистості та психологічної допомоги при цих 

стражданнях. Нервова анорексія і булімія, ожиріння. Психосоматичні 

особливості. Методи психологічної роботи. 

Основні поняття теми: 

Виразка шлунку, виразковий коліт, емоційна діарея, булімія, ожиріння, 

анорексія. 

Практичне заняття 12,13. Психологічно діагностичний інструментарій при 

захворюваннях внутрішніх органів людини. 

Алгоритм  психологічної допомоги при соматичних захворюваннях 

внутрішніх органів людини  (за різними функціями, видами , відділами 

тощо). 

 

Лекція 10.  Психосоматичні практики при захворюваннях ендокринної 

системи людини 

Хвороби ендокринної системі: гіпотиреоз, гіпертиреоз, цукровий діабет. 

Картина особистості. Види і методики психологічної допомоги, що 

використовуються в роботі з цими пацієнтами. Картина особистості при 

захворюваннях шкіри. 

Основні поняття теми: 

Гіпотиреоз, гіпертиреоз, цукровий діабет, методика. 

 

Практичне заняття 14,15.  Психологічно діагностичний інструментарій при 

захворюваннях ендокринної системи людини. 

Алгоритм  психологічної допомоги при соматичних захворюваннях 

ендокринної системи людини  (за різними функціями, видами , відділами 

тощо). 



  

6. Контроль навчальних досягнень 

 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 2 2 3 3 2 2 3 3 

Відвідування 

семінарських занять 

1 - - - - - - - - 

Відвідування 

практичних занять 

1 2 2 5 5 3 3 6 6 

Робота на семінарському 

занятті 

10 - - - - - - - - 

Робота на практичному 

занятті 

10 2 20 5 50 3 30 6 60 

Виконання завдань для 

самостійної роботи 

5 2 10 3 15 2 10 3 15 

Виконання модульної 

роботи 

25 1 25 1 25 1 25 1 25 

Виконання ІНДЗ  30 - 
 

- - - - - - - 

Разом  59  98  70  109 

Максимальна кількість балів: 336 

Розрахунок коефіцієнта:  336:100 = 3,36 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

 

Змістовий модуль 1. 

Вступ до психології здоров’я 

Тема 1. Психологія здоров’я як наука – 6 год. 

Опрацювання основних понять з психології здоров’я та створення словника 

термінів - 5 балів 

Тема 2. Здоров’я людини в контексті психології та місце психології 

здоров’я в інших галузях наукових знань – 6 год. 

Теоретична підготовка до карти міждисциплінарних зв’язків феномену 

здоров’я в різних науках - 5 балів. 

 

Змістовий модуль 2. 

Соціально - психологічні аспекти здоров’я особистості 

Тема 1. Порушення психічного здоров’я особистості  



  

Опрацювання психодіагностичного інструментарію з проблем психології 

здоров’я та можливості їх застосування  ( каталог) – 5 балів. 

Тема 2. Професійне здоров’я особистості -  8 год. 

Опрацювання матеріалів щодо профілактики простору особистості, 

визначення факторів впливу та ризиків щодо здоров’я (практична матриця  

«Особистість в професії ») – 5 балів 

Тема 3. Здоров’язбережувальні технології в психології – 8 год.  

Опрацювання науково-практичної літератури зі створення технології 

збереження здоров’я особистості (алгоритм збереження здоров’я) – 5 балів 

 

Змістовий модуль 3. 

Основи психосоматики 

Тема 1. Психосоматика як наукова галузь  

Створити карту міждисциплінарних понять з метою об’єднання: психології, 

психології особистості і т.д. – 5 балів 

Тема 2.  Діагностика в психосоматиці – 6 год. 

Опрацювати психодіагностичний інструментарій для психосоматичної 

практики ( каталог) – 5 балів 

 

Змістовий модуль 4. 

Психологічне консультування, психокорекція та основи психотерапії в 

психосоматичній практиці 

Тема 1. Психосоматичні практики при захворюваннях опорно-рухового 

апарату  людини – 4 год. 

Опрацювання літератури,  з метою створення профілю хворого із 

захворюваннями опорно-рухового апарату (вид хвороби, вік, стать, тощо) – 5 

балів 

Тема 2. Психосоматичні практики при захворюваннях внутрішніх 

органів людини – 4 год. 

Опрацювання літератури , з метою створення профілю хворого із 

захворюваннями внутрішніх органів (вид хвороби, вік, стать, тощо)  – 5 

балів. 

Тема 3. Психосоматичні практики при захворюваннях ендокринної 

системи людини – 4 год. 

Опрацювання літератури, з метою створення профілю хворого із 

захворюванням ендокринної системи  ( вид хвороби, вік, стать, тощо)  – 5 

балів. 

Критерії оцінювання самостійної роботи 

Кількість балів за роботу під час виконання самостійної роботи 

залежить від дотримання таких критеріїв: 
 

- своєчасність виконання навчальних завдань1б;  

- повний обсяг їх виконання1б;  
- якість виконання навчальних завдань 2 б;  

- творчий підхід у виконанні завдань1б.



  

 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Модульні  контрольні роботи виконуються в письмовій комбінованій 

формі. 

 

Таблиця 6.3.1 

Зміст і критерії оцінювання модульних контрольних робіт 

Змістовий блок і його призначення Форма Максимальна 

кількість балів 

Перший (визначення якості 

володіння базовими поняттями) 
тести  15 

Другий (виявлення здатності до 

аналізу, синтезу, конкретизації й 

узагальнення змісту навчальної 

дисципліни) 

запитання, що 

передбачає  

розгорнуту 

відповідь 

4 

Третій (встановлення спроможності 

до застосування знань на практиці) 

психологічна 

задача 
6 

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Семестровий контроль проводиться у вигляді заліку. 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю. 

Не передбачено навчальним планом 

 

6.6. Шкала відповідності оцінок (подати без змін) 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 100-90 

Дуже добре 82-89 

Добре 75-81 

Задовільно 69-74 

Достатньо 60-68 

Незадовільно 0-59 



  

 

7. Навчально-методична картка дисципліни 

Навчально-методична картка дисципліни «Психологія здоров’я з основами психосоматики» для студентів 

спеціальності 053 Психологія 

Разом: 120 год., лекції – 20 год., практичні заняття – 36 год., модульний контроль – 8 год., самостійна робота – 56 год. 

Модулі Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4 

Назва модуля Вступ до психології 

здоров’я 

Соціально-психологічні 

аспекти здоров’я 

Основи психосоматики Збереження здоров’я 

Кіль-сть балів 

за модуль 
59  балів 98 балів 70 балів 109 балів 

 

Теми 

лекцій 

 

 

 

1. Психологія здоров’я як 

наука – 1 бал. 

2. Здоров’я людини в 

контексті психології та 

місце психології здоров’я в 

інших галузях наукових 

знань – 1 бал. 

 

1. Порушення психічного 

здоров’я особистості – 1 бал. 

2. Професійне здоров’я 

особистості – 1 бал. 

3. Здоров’язбережувальні  

технології в психології  – 1 

бал. 

1. Психосоматика як 

наукова галузь  – 1 бал. 

2. Діагностика в 

психосоматиці – 1 бал. 

 

1. Психосоматичні 

практики при 

захворюваннях опорно-

рухового апарату  людини 

-  1бал. 

2. Психосоматичні 

практики при 

захворюваннях 

внутрішніх органів 

людини – 1 бал. 

3. Психосоматичні 

практики при 

захворюваннях 

ендокринної системи 

людини  –1 бал. 

 

Кількість 

балів 

2 бали 3 бали 2 бали 3 бали 

 

Теми 

практичних 

занять 

1. Карта 

міждисциплінарного 

визначення поняття 

«здоров’я» – 11 балів. 

1.Самодіагностика психічних 

станів (Г. Айзенк)  – 11 балів. 
2,3. Особистісний профіль 

психічного здоров’я 

1. Створити понятійну 

карту психосоматики – 11 

балів. 
2,3.  Психодіагностичний 

1,2.  Психологічно 

діагностичний 
інструментарій при 

захворюваннях опоно-



  

 

 

2. Індивідуальна модель 

здоров’я особистості 

(діагностика, проекція, 

система) – 11 балів. 

. 

(діагностика, карта, схема). 
Програма психологічного 

супроводу збереження здоров’я 

працівника в організації  – 22 

бали. 

4,5. Програма збереження 

здоров’я особистості (вік, 

освітня установа). Технологія 

«Азбука здоров’я» 
(інформаційно-просвітницька). 

– 22 бали. 

інструментарій в 
психосоматичній 

практиці,(каталог, довідник, 

словник). Типи емоційного 

відношення хворих до 
хвороби(систематизація, 

узагальнення) – 22 бали. 

 

рухового апарату.  
Алгоритм  психологічної 

допомоги при соматичних 

захворюваннях опорно-

рухового апарату ( за 
різними функціями, видами , 

відділами тощо)  – 22 бали. 

3,4 Психологічно 

діагностичний 

інструментарій при 

захворюваннях 

внутрішніх органів 

людини. 

Алгоритм  психологічної 

допомоги при соматичних 

захворюваннях 

внутрішніх органів 

людини  (за різними 

функціями, видами , 

відділами тощо) – 22 бали. 

5,6. Психологічно 

діагностичний 

інструментарій при 

захворюваннях 

ендокринної системи 

людини. 

Алгоритм  психологічної 

допомоги при соматичних 

захворюваннях 

ендокринної системи 

людини  (за різними 

функціями, видами , 

відділами тощо).– 22 бали 



  

Кількість 

балів 

22 бали 55 балів 33 бали 66 балів 

Самостійна 

робота 

1. Опрацювання основних 

понять з психології здоров’я 

та створення словника 

термінів - 5 балів 

2. Теоретична підготовка до 

карти міждисциплінарних 

зв’язків феномену здоров’я 

в різних науках - 5 балів 

 

 
 

1. Опрацювання 

психодіагностичного 

інструментарію з проблем 

психології здоров’я та 

можливості їх застосування  

( каталог) – 5 балів. 

2. Опрацювання матеріалів 

щодо профілактики простору 

особистості, визначення 

факторів впливу та ризиків 

щодо здоров’я (практична 

матриця  «Особистість в 

професії ») – 5 балів. 

3. Класифікація стресових 

факторів та їх особливості. 

– 5 балів. 

 

 
 

1. Створити понятійну 

карту психосоматики. – 5 

балів. 
2. Представити модель 

виникнення певного 

психосоматичного 

захворювання. – 5 балів. 

 

1. Опрацювання літератури,  

з метою створення профілю 
хворого із захворюваннями 

опорно - рухового апарату 

(вид хвороби, вік, стать, 

тощо) – 5 балів. 

2. Опрацювання 

літератури , з метою 

створення профілю 

хворого із 

захворюваннями 

внутрішніх органів (вид 

хвороби, вік, стать, 

тощо)– 5 балів. 

3. Опрацювання літератури, 

з метою створення профілю 
хворого із захворюванням 

ендокринної системи  ( вид 

хвороби, вік, стать, тощо)  – 

5 балів. 

Кількість 

балів 

10 балів 15 балів 10 балів 15 балів 

Види поточного 

контролю 
Модульна контрольна 

робота – 25 балів 

Модульна контрольна робота 

– 25 балів 

Модульна контрольна 

робота – 25 балів 

Модульна контрольна 

робота – 25 балів 

Рейтингові 

бали 

Загальна кількість балів – 336 

Коефіцієнт для переведення у 100 - бальну шкалу – 3,36 

Підсумковий 

контроль 
Залік 



  

 

8. Рекомендовані джерела 

Основна література: 

1. Коцан І.Я., Ложкін Г.В., Мушкевич М.І. Психологія здоров’я людини. – 

Луцьк: РВВ «Вежа» Волинського університету ім. Лесі Українки, 2011. –  

430 с. 

2. Ржевська-Штефан З.О. Психологія здоров’я: навчально-методичний 

посібник –  Кіровоград:«УмеКс ЛТД», 2010. –  94 с.  

3. Тимофієва М.П., Двіжана О.В.Психологія здоров’я. – Чернівці: Книги –    

ХХI., 2009. –296 с.  

Додаткова література: 

 

1. Gurung R. A. R. Health Psychology. A Cultural Approach. – 2nd edition / 

R.A.R. Gurung. – Belmont, CA, USA: Wadsworth, 2010. – 518 p. 

 

2. The European Health Psychologist. Bulletin of the European Health Psychology 

Society. – 2015. – V. 17. – Issue 4. 

 

9. Додаткові ресурси 

 

1. Проект «Здоров’я студентів». – Електронний ресурс, режим доступу: 

 http://www.univer.kharkov.ua/ua/student/sport/student_health. 

 

2. American Psychological Association (2008). – Електронний ресурс, режим 

доступу: www.apa.org/ppo/issues/phealthdis.html. 
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