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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 
Характеристика дисципліни за 

формами навчання 
денна заочна 

Вид дисципліни  основна 
Мова викладання, навчання та оцінювання українська 
Загальний обсяг кредитів / годин 4/120 
Курс 4  
Семестр 1  
Кількість змістових модулів з розподілом:  4 
Обсяг кредитів 4  
Обсяг годин, в тому числі: 120  

Аудиторні 28  
Модульний контроль 8  
Семінарські 28  
Самостійна робота 56  

Форма семестрового контролю залік  
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета навчальної дисципліни – показати значення психології 

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

збереження, зміцнення і розвитку, розкриття змісту, причин, механізмів, 
проявів та наслідків психосоматичних захворювань 

 
Завдання курсу: 
 ознайомити студентів з основними поняттями психології здоров’я;  

 показати зв'язок психології здоров'я з іншими науками - фізіологія, 

епідеміологія, медична соціологія, медична антропологія.  

 ознайомити слухачів з основними методологічними підходами і 

методами психології здоров'я.  

 продемонструвати значення психологічних чинників тих, що 

впливають на формування і розвиток хвороб і їх профілактику.  

 підготувати студентів до самостійного дослідження у області 

психології здоров'я, до оцінки впливу різних чинників на здоров'ї 

особи.  

 
3. Результати навчання за дисципліною 

Внаслідок опанування змісту навчальної дисципліни «Психологія 
здоров’я» у студентів формуються такі навчальні компетентності:  

 знання категоріально-понятійного апарату психології здоров’я, 
 знання категоріально-понятійного апарату психосоматики 
 знати основні особливості фізичного, психічного і соціального здоров'я 

людини, 
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 вміти виявляти і аналізувати чинники ризику здоров'я, проводити 

діагностику здоров'я;  
 знати підходи і методи зміцнення і формування здоров'я;  
 сучасні методи діагностики психосоматичних хвороб та види 

психотехнік. 
 визначати, аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання. 
 демонструвати розуміння закономірностей та особливостей розвитку і 

функціонування психічних явищ в контексті професійних завдань. 
 ілюструвати прикладами закономірності та особливості 

функціонування та розвитку психічних явищ. 
 складати та реалізовувати план консультативного процесу з 

урахуванням специфіки запиту та індивідуальних особливостей 
клієнта, встановлювати ефективність власних дій. 

 складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та 
просвітницьких дій, заходів психологічної допомоги у формі лекцій, 
бесід, круглих столів, ігор, тренінгів тощо, відповідно до запиту. 

 взаємодіяти емпатійно, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, 
толерантно ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи гендерні 
та вікові особливості. 

 знати та дотримуватися етичних принципів професійної діяльності 
психолога. 

 розуміти важливість збереження здоров’я (власного й оточуючих) та за 
потреби визначати зміст запиту до супервізії. 
 

4. Структура навчальної дисципліни 
 

Тематичний план  

Назва змістових модулів, тем 

У
сь

ог
о 

Розподіл годин між видами робіт 
Аудиторна: 

С
ам

ос
ті

йн
а 

Л
ек

ці
ї 

С
ем

ін
ар

и 

П
ра

кт
ич

ні
 

Л
аб

ор
ат

ор
ні

 

Ін
ди

ві
ду

ал
ьн

і 

Змістовий модуль 1. Вступ до психології здоров’я 
Тема 1. Психологія здоров’я як 
наука 

4 2 2     

Тема 2. Здоров’я людини в контексті 
психології 

4 2 2     

Тема 3. Місце психології здоров’я в 
інших галузях наукових знань 

18 2 2    14 

Модульний контроль 2       
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Разом 28 6 6    14 
Змістовий модуль 2. Соціально-
психологічні аспекти здоров’я 

  

Тема 4. Психологічні аспекти 
здорового способу життя 

4 2 2     

Тема 5. Соціальні аспекти здорового 
способу  життя 

4 2 2     

Тема 6. Стресові фактори впливу 
на здоров’я та їх види 

4 2 2    14 

Модульний контроль 2       
Разом 28 6 6    14 
Змістовий модуль 3. Основи 
психосоматики 

       

Тема 7. Загальна характеристика 
психосоматики 

4 2 2     

Тема 8. Моделі виникнення 
психосоматичних розладів 

4 2 2     

Тема 9. Психосоматичні аспекти 
депресії, інфекційних захворювань 
та головного болю 

4 2 2     

Тема 10. Діагностика 
психосоматичних захворювань 

4 2 2     

Тема 11. Психотерапія 
психосоматичних хворих 

18 2 2    14 

Модульний контроль 2       
Разом 36 10 10    14 
Змістовий модуль 4. Збереження 
здоров’я 

       

Тема 12. Проблема формування 
навичок здорового образу життя 

4 2 2     

Тема 13.Профілактика 
психосоматичних захворювань 

4 2 2     

Тема 14. Психологічна допомога 
при кризових станах 

18 2 2    14 

Модульний контроль 2       
Разом 28 6 6     
Усього  120 28 28    56 
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5. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. 
Вступ до психології здоров’я 

 
Лекція 1. Психологія здоров’я як наука  

Історія становлення і сучасний стан. Причини виникнення і взаємозв'язок з 
іншими науками. Здоров'я людини як предмет комплексного 
міждисциплінарного дослідження. Функції, критерії і компоненти здоров'я. 
Підходи до дослідження феномену здоров'я (нормоцентричний, 
феноменологічний, холістичний, аксіологічниий, еволюціоністський, 
адаптаційний, інтеграційний і ін.). Здорова особистість як об'єкт дослідження 
психології здоров’я. 

Основні поняття теми: здоров’я, фізичне здоров’я, психологічне 
здоров’я.   
 

Лекція 2. Здоров’я людини в контексті психології 
Психологічні чинники здоров'я (передуючі, передавальні, мотиватори). 
Здоров'я і гармонія. Поняття гармонії особистості. Гармонія зовнішнього і 
внутрішнього простору особистості. Гармонія стосунків особистості. 
Гармонія розвитку особистості. 

Основні поняття теми: психічне здоров’я, еталони здоров’я , емоційне 
благополуччя, гармонія. 
 
 

Лекція 3. Місце психології здоров’я в інших галузях наукових знань  
Поняття про здорового спосібу 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'ї. 
Адиктивна поведінка. Психологічні моделі адиктивної поведінки. Основні 
принципи профілактики адиктивної поведінки. Чинники ризику та стадії 
розвитку залежності. 
Основні поняття теми: здоровий спосіб життя, активна поведінка, 
профілактика адитивної поведінки, стадії розвитку залежності. 
 
Семінар 1. Поняття психологічного здоров’я та здорового способу життя. 
Семінар 2. Поняття здорової особистості. 
Семінар 3. Поняття здоров’я у різних наукових підходах. 
 

Змістовий модуль 2.  
Соціально-психологічні аспекти здоров’я 

 
Лекція 4. Психологічні аспекти здорового способу життя  
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Психологічні типи як форми психічного здоров'я. Сенсорно-плануючий тип, 
інтуїтивно-плотський тип, сенсорно-імпульсивний тип і інтуїтивно-логічний 
тип. Особливості психокорекції і психологічної самодопомоги. 
Основні поняття теми: психічні розлади, неврози, адаптація, стрес, 
стресостійкість, фізіологічні механізми захисту, психологічні механізми 
захисту. 
 

Лекція 5. Соціальні аспекти здорового способу життя 
Соціокультурний еталон психічного здоров’я в різних культурно-історичних 
епохах, здоров’я як соціальний феномен, вплив суспільного устрою на 
причини виникнення хвороб, вплив макро-  та мікросередовища на стан 
здоров’я особистості, вплив соціальних змін на зоров’я суспільства. 
Основні поняття теми: соціальний феномен, середовище, суспільство, 
мікро- та мактросеридовище, суспільне здоров’я.  
 
Семінар 4.  Психологічні особливості здорового способу життя. 
Семінар 5.  Вплив соціокультурних чинників на формування та збереження 
здорового способу життя. 
 
 

Лекція 6. Стресові фактори впливу на здоров’я та їх види  
Стрес та його вплив на фізичне та психологічне здоров’я, види стресу та його 
наслідки, види стресових реакцій та їх вплив на здоров’я особистості, стадії 
стресу, профілактика психічного стресу та корекція його наслідків, 
емоційний аспект психічного здоров’я. 
Основні поняття теми: стрес, види стресу, стадії стресу, емоційність. 
 
Семінар 6. Вплив стресогенних факторів на здоров’я особистості. 
 

Змістовий модуль 3. 
                                         Основи психосоматики 

 
Лекція 7. Загальна характеристика психосоматики 

Психосоматика,визначення поняття,історія виникнення,психосоматичні 
теорії і моделі,сучасні уявлення про психосоматичні захворювання. роль 
Ф. Александера, Ф. Данбар, А. МаслоуПоняття алексітимії,стратегії 
поведінки при стресі, копінг-поведінка, типи і стратегії, стилі поведінки. 
Основні поняття теми: психосоматика, психосоматична теорія, 
психосоматичні захворювання, алексітимія, страгії поведінки, допінг-
поведінка, стиль поведінки. 
 

Лекція 8. Моделі виникнення психосоматичних розладів 
Джерела емоційно обумовлених (психосоматичних) захворювань. Внутрішня 
картина хвороби. Типи емоційного відношення хворих до своєї хвороби. 



8 
 
Особистість хворого. Психогенез. Нозогенії (психогенні реакції) при 
психосоматичних захворюваннях. Класифікації та клінічна картина різних 
варіантів нозогеній. 
Основні поняття теми: психосоматика, психосоматичні захворювання, 
емоційне відношення, нозогенія. 
  
 
Лекція 9. Психосоматичні аспекти депресії, інфекційних захворювань та 

головного болю 
Картина особистості при психовегетативних синдромах. Психосоматичні 
аспекти депресивних розладів та особливості особистості хворого. 
Психосоматичні аспекти інфекційних захворювань: простуда, простий 
герпес, ангіна, туберкульоз. Головний біль напруги та мігрень. Особистості 
особливості при головному болі.   
Основні поняття теми: депресивний розлад, застуда, простий герпес, ангіна, 
туберкульоз, головний біль напруги, мігрень. 
 
Семінар 7. Психосоматика як наука, основні психосоматичні теорії і моделі. 
Семінар 8. Причини виникнення психосоматичних захворювань та їх види. 
Семінар 9. Особливості психосоматичних проявів депресивних станів та 
пов’язаних з ними захворювань.  
 

Лекція 10. Діагностика психосоматичних захворювань 
Основні підходи та принципи психологічної діагностики психосоматичних 
хворих. Методи діагностики: структуроване інтерв’ю (бесіда), психологічне 
тестування (опитувальники). Анамнез в психосоматиці. Психодіагностичні 
методики: Торонтська алекситимічна шкала; Опитувальник Бека; САН; 
Спілберга-Ханіна; Опитувальник Сердюка для вивчення самооцінки 
соціальної значимості хвороби; Методика незакінчених речень Сакса - 
Сіднея, модифікована для психосоматичних хворих та інші. 
Основні поняття теми: структурне інтерв’ю, психодіагностичні методи, 
діагностика. 
 

Лекція 11. Психотерапія психосоматичних хворих 
Особливості психотерапії при певних психосоматичних захворюваннях. 
Сугестивна психотерапія. Методи і техніка самонавіювання. Психосинтез. 
Терапія, сфокусована на вирішенні. Позитивна психотерапія. Гештальт-
терапія. Когнітивно-поведінкова психотерапія. Символдрама (метод 
кататимного переживання образів). Транзактний аналізкі. Арт-терапія. 
Тонатотерапія. Креативна візуалізація. Психодрама. Танцювально-рухова 
терапія. Тілесно-орієнтована психотерапія. Сімейна псіхотерапія.НЛП. 
Специфіка психотерапії дітей з психосоматичними захворюваннями. 
Основні поняття теми: психосоматичне захворювання, психосинтез,терапія, 
когнітивно-поведінкова терапія, транзактивний аналіз, візуалізація. 
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Семінар 10. Основні принципи діагностики психосоматичних хвороб. 
Семінар 11.  Основні психотерапевтичні методи боротьби із 
психосоматичними захворюваннями. 
 
  

Змістовий модуль 4. 
Збереження здоров’я 

 
Лекція 12. Проблема формування навичок здорового образу життя   

Визначення поняття здорового способу життя, проблема формування 
здорового способу життя та його особливості на різних вікових етапах, фактори 
впливу на формування навичок здорового способу життя, вплив середовища та 
соціокультурних особливостей на спосіб життя особистості,  методи 
формування навичок здорового способу життя. 
Основні поняття теми: здоровий спосіб життя, соціум, соціокультурне 
середовище, особистість. Формування навичок. 
 
Семінар 12. Проблема формування навичок здорового способу життя. 
 

Лекція 13. Профілактика психосоматичних захворювань 
Поняття профілактики психосоматичних захворювань, вплив генетичних, 
соціальних та особистісних факторів на розвиток психосоматичних хвороб, 
основні методи профілактики, профілактика в дитячому віці, профілактика в 
дорослому віці, психологічна допомога на початкових стадіях розвитку 
психосоматичних захворювань.  

Основні поняття теми: психосоматика, профілактика, фактори впливу, 
стодії розвитку хвороби, психологічна допомога. 

 
Семінар 13. Основні методи профілактики психосоматичних хвороб та їх 
особливості. 
 

Лекція 14. Психологічна допомога при кризових станах  
Поняття та типологія кризових станів, причини та особливості переживання 
кризових станів особистості, теоретичні основи та стратегії психосоціальної 
допомоги у ситуації кризи, психосоціальна допомога при кризових станах на 
різних вікових етапах, їх відмінності та особливості, психологічна допомога 
підліткам, з соїцидальною поведінкою. 
Основні поняття теми: криза, кризовий стан, психосоціальна допомога, 
психологічна допомога, суїцид, суїцидальна поведінка. 
 
Семінар 14. Особливості психологічної допомоги при кризових станах на 
різних вікових етапах. 
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6. Контроль навчальних досягнень 

 
6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид діяльності студента 

М
ак

си
ма

ль
на

 к
-с

ть
 

ба
лі

в 
за

 о
ди

ни
цю

 Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 

кі
ль

кі
ст

ь 
од

ин
иц

ь 

ма
кс

им
ал

ьн
а 

  
кі

ль
кі

ст
ь 

ба
лі

в 

кі
ль

кі
ст

ь 
од

ин
иц

ь 

ма
кс

им
ал

ьн
а 

  
кі

ль
кі

ст
ь 

ба
лі

в 

кі
ль

кі
ст

ь 
од

ин
иц

ь 

ма
кс

им
ал

ьн
а 

 
кі

ль
кі

ст
ь 

ба
лі

в 
 

кі
ль

кі
ст

ь 
од

ин
иц

ь 

ма
кс

им
ал

ьн
а 

кі
ль

кі
ст

ь 
ба

лі
в 

Відвідування лекцій 1 3 3 3 3 5 5 3 3 
Відвідування 
семінарських занять 

1 3 3 3 3 5 5 3 3 

Відвідування 
практичних занять 

- - - - - - - - - 

Робота на семінарському 
занятті 

10 3 30 3 30 5 50 3 30 

Робота на практичному 
занятті 

- - - - - - - - - 

Виконання завдань для 
самостійної роботи 

5 3 15 3 15 5 25 3 15 

Виконання модульної 
роботи 

25 1 25 1 25 1 25 1 25 

Виконання ІНДЗ - -  -  -  -  -  -  -  -  
Разом  76  76  110  76 

Максимальна кількість балів: 338 
Розрахунок коефіцієнта: 338 : 100=3,38 
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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 

Скласти схематичний план поняття здорової особистості, вплив різних 
факторів на психофізіологічний стан людини. – 5 балів. 
 

Тема 2. Здоров’я людини в контексті психології 
Індивідуальна модель здоров’я особистості (діагностика, проекція, система). 
– 5 балів. 
 
Тема 3. Місце психології здоров’я в інших галузях наукових знань 
Карта міждисциплінарного визначення поняття «здоров’я». 
– 5 балів.  
 

Змістовий модуль 2.  
Соціально-психологічні аспекти здоров’я 

 
Тема 1. Психологічні аспекти здорового образу життя 

Скласти карту психологічно здорової особистості. – 5 балів. 
 

Тема 2. Соціальні аспекти здорового образу життя 
Побудувати схему впливу соціальних чинників на здоров’особистості. – 5 
балів. 

Тема 3. Стресові фактори впливу та їх види. 
Класифікація стресових факторів та їх особливості. – 5 балів. 
 

Змістовий модуль 3.  
Основи психосоматики 

 
Тема 1. Загальна характеристика психосоматики 

Створити понятійну карту психосоматики. – 5 балів. 
 

Тема 2. Моделі виникнення психосоматичних розладів 
Представити модель виникнення певного психосоматичного захворювання. – 
5 балів. 
 
Тема 3. Психосоматичні аспекти депресії, інфекційних захворювань та 
головного болю  
Створити психологічно діагностичний інструментарій при дипресії та 
головному болю. – 5 балів. 
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Тема 4. Діагностика психосоматичних захворювань 
Психодіагностичний інструментарій в психосоматичній практиці.( каталог, 
довідник, словник). Типи емоційного відношення хворих до 
хвороби(систематизація, узагальнення). – 5 балів. 
 

Тема 5. Психотерапія психосоматичних хворих. 
Розробити методику психотерапії психосоматичних розладів. – 5 балів. 
 
 

Змістовий модуль 4. 
                                      Збереження здоров’я 

 
Тема 1. Проблема формування навичок здорового образу життя 

Розробити метод фомування навички здорового способу життя для дітей 
дошкільного віку. – 5 балів. 

 
Тема 2. Профілактика психосоматичних захворювань 

Програма профілактики  психосоматичних захворювань. – 5 балів. 
 

Тема 3. Психологічна допомога при кризових станах  
Програма психологічної допомоги при кризових станах у дорослому віці. – 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.
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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 
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» для студентів спеціальності 053 Психологія 

Разом: 120 год., лекції – 28 год., семінарські заняття – 28 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 

76  балів 76 бал 110 балів 76 балів 

 
Теми 

лекцій 
 
 
 

1. Психологія здоров’я як 
наука – 1 бал. 
2. Здоров’я людини в 
контексті психології – 1 
бал. 
3. Місце психології 
здоров’я в інших галузях 
наукових знань – 1 бал. 

1. Психологічні аспекти 
здорового образу життя – 1 
бал. 
2. Соціальні аспекти 
здорового образу життя – 1 
бал. 
3. Стресові фактори впливу 
та їх види – 1 бал. 

1. Загальна 
характеристика 
психосоматики – 1 бал. 
2. Моделі виникнення 
психосоматичних 
розладів – 1 бал. 
3. Психосоматичні 
аспекти депресії, 
інфекційних захворювань 
та головного болю – 1 
бал. 
4. Діагностика 
психосоматичних 
захворювань – 1 бал. 
5. Психотерапія 
психосоматичних хворих 
– 1 бал. 
 

1.Проблема формування 
навичок здорового образу 
життя -  1бал. 
2. Профілактика 
психосоматичних 
захворювань – 1 бал. 
3. Психологічна допомога 
при кризових станах -1 
бал. 
 

Кількість 
балів 

3 бали 3 бали 5 балів 3 бали 

 
Теми 

семінарів 
 
 

1.Поняття психологічного 
здоров’я та здорового 
способу життя. – 11 балів. 
2. Поняття здорової 
особистості. – 11 балів. 

1. Психологічні особливості 
здорового способу життя. – 
11 балів. 
2. Вплив соціокультурних 
чинників на формування та 

1. Психосоматика як 
наука,основні 
психосоматичні теорії і 
моделі. – 11 балів. 
2. Причини виникнення 

1. Проблема формування 
навичок здорового 
способу життя. – 11 балів. 
2. Основні методи 
профілактики 
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3. Поняття здоров’я у 
різних наукових підходах. -
11 балів. 

збереження здорового 
способу життя. – 11 балів. 
3. Вплив стресогенних 
факторів на здоров’я 
особистості. – 11 балів. 

психосоматичних 
захворювань та їх види. – 
11 балів. 
3. Особливості 
психосоматики депресії та 
пов’язаних з нею 
захворювань. – 11 балів. 
4. Основні принципи 
діагностики 
психосоматичних хвороб. 
- 11 балів. 
5. Основні 
психотерапевтичні 
методи боротьби із 
психосоматичними 
захворюваннями. – 11 
балів. 

психосоматичних хвороб 
та їх особливості. – 11 
балів. 
3. Особливості 
психологічної допомоги 
при кризових станах на 
різних вікових етапах. – 
11 балів. 

Кількість 
балів 

33 балів 33 балів 55 балів 33 балів 

Самостійна 
робота 

1.Скласти схематичний план 
поняття здорової 
особистості, вплив різних 
факторів на 
психофізіологічний стан 
людини. – 5 балів. 
2. Індивідуальна модель 
здоров’я особистості 
(діагностика, проекція, 
система). – 5 балів. 
3. Карта 
міждисциплінарного 
визначення поняття 

1. Скласти карту 
психологічно здорової 
особистості. – 5 балів. 
2. Побудувати схему впливу 
соціальних чинників на 
здоров’особистості. – 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. 
3. Створити психологічно 
діагностичний 
інструментарій при 
дипресії та головному 
болю. – 5 балів. 
4. Психодіагностичний 

1. Розробити метод 
фомування навички 
здорового способу життя 
для дітей дошкільного 
віку. – 5 балів. 
2. Програма профілактики  
психосоматичних 
захворювань. – 5 балів. 
3. Програма психологічної 
допомоги при кризових 
станах у дорослому віці. – 
5 балів. 
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«здоров’я». 
– 5 балів. 
 

 
 

 інструментарій в 
психосоматичній 
практиці.( каталог, 
довідник, словник). Типи 
емоційного відношення 
хворих до 
хвороби(систематизація, 
узагальнення). – 5 балів. 
5. Розробити методику 
психотерапії 
психосоматичних 
розладів. – 5 балів. 
 

Кількість 
балів 

15 балів 15 балів 25 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 – 338 
Коефіцієнт для переведення у 100-бальну шкалу – 3,38 

Підсумковий 
контроль 

Залік 
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6. 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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