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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Робочу  навчальну  програму  укладено  згідно  з  вимогами  кредитно-
модульної  системи організації  навчання.  Програма визначає обсяги знань,
які повинен опанувати студент відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної
характеристики,  алгоритму  вивчення  навчального  матеріалу  дисципліни
«Психогігієна  та  психопрофілактика»,  необхідне  методичне  забезпечення,
складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів.

«Психогігієна та психопрофілактика» є складовою частиною дисциплін
психологічного  циклу  нормативного  блоку.  Її  вивчення  передбачає
підвищення професійної  компетентності  психологів  та  сприяє  ефективній
самореалізації їх як фахівців.

Метою  курсу є  засвоєння  студентами  основних  теоретичних  знань  і
практичних навичок психогігієни та психопрофілактики для впровадження
їх в свою подальшу практичну діяльність.

Завданнями курсу є:
1. Розкрити  зміст  базових  теоретичних  засад  психогігієни  та

психопрофілактики.
2. Познайомити студентів з найбільш значимими проблемами психогігієни і

психопрофілактики у вивченні психічного здоров’я особистості.
3. Сформувати знання про вплив факторів навколишнього середовища на

здоров'я  людини,  її  психічне  благополуччя  в  різні  вікові  періоди  та  в
різних сферах життя.

4. Сформувати у студентів прикладні уміння стосовно застосування знань з
психогігієни  і  психопрофілактики  в  особистому  житті  та  в  практиці
педагогічної діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
знати:

 основні поняття психогігієни та психопрофілактики;
 сучасні напрямки психогігієни та психопрофілактики;
 критерії  психічного здоров'я та фактори, що на нього впливають; 
 практичні методи і прийоми психогігієни та психопрофілактики;
 види і форми психологічної допомоги та психолого-педагогічної

підтримки.
уміти:

 діагностувати порушення психологічного здоров’я;
 складати програми психогігієнічної допомоги;
 здійснювати психогігієнічні та психопрофілактичні заходи; 
 володіти основними прийомами психологічної самодопомоги.

Кількість  годин,  відведених  навчальним  планом  на  вивчення
дисципліни,  становить  72  год.,  із  них  14  год.  –  лекції,  14  год.  –
семінарські заняття, 4 год. – індивідуальна робота, 36 год. – самостійна
робота, 4 год. – модульні контрольні завдання.  Вид контролю – залік.
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ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
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Змістовий модуль І.
 Основи психогігієни та психопрофілактики

1. Базові засади психогігієни та 
психопрофілактики 4 2 2 2 5

2. Поняття психічного здоров’я особистості 4 2 2 5
3. Методи психогігієни та 

психопрофілактики 4 2 2 5

Разом: 31 12 6 6 2 15 2
Змістовий модуль ІІ.

Прикладні дослідження в області психогігієни та психопрофілактики
4. Вікова психогігієна 8 4 4 2 11
5. Психогігієна праці та навчання 4 2 2 5
6. Психогігієна сім’ї та статевого життя 4 2 2 5

Разом: 41 16 8 8 2 21 2
Усього годин: 72 38 14 14 4 36 4



ІІІ. ПРОГРАМА

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1
Основи психогігієни та психопрофілактики

Тема 1. Базові засади психогігієни та психопрофілактики
Визначення психогігієни як наукової галузі. Історія розвитку та становлення
науки.  Предмет  та  завдання  психогігієни.  Рівні  практичної  психогігієни
(національний,  організаційний,  сімейний та  особистий).  Галузеві  напрями
психогігієни.  Міждисциплінарні  зв’язки  науки.  Психогігієна  та
психопрофілактика. Предмет  і  завдання  психопрофілактики.  Психологічні
основи первинної, вторинної та третинної психопрофілактики. 
Лекція 1. Базові засади психогігієни та психопрофілактики.
Основні поняття: психогігієна;психопрофілактика.
Семінар №1. Базові засади психогігієни та психопрофілактики (2 години).

Тема 2. Поняття психічного здоров’я особистості
Основні  визначення  поняття  здоров’я. Поняття  про  психічне  здоров’я.
Критерії психічного здоров’я. Фактори, які впливають на психічне здоров’я
людини.  Загальне  уявлення  про  порушення  психічного  здоров’я.  Оцінка
психічного  здоров’я.  Гармонія  особистості  та  її  саногенний  потенціал.
Шляхи  збереження  психічного  здоров’я. Поняття  про  здоровий  спосіб
життя. 
Лекція 2. Поняття психічного здоров’я особистості.
Основні  поняття: здоров’я,  психічне  здоров’я,  гармонія  особистості,
саногенний потенціал, здоровий спосіб життя.
Семінар №2. Поняття психічного здоров’я особистості (2 години).

Тема 3. Методи психогігієни та психопрофілактики
Роль  психологів  у  розробці  та  проведенні  психопрофілактичних  заходів.
Програма  психогігієнічних  і  психопрофілактичних  заходів.  Групи методів
психогігієни і психопрофілактики. Санітарна просвіта. Методи, спільні  із
психотерапією та психокорекцією: методи оздоровлення на основі мистецтва
та  творчості;  ментальні  вправи;  трансові  методи;  бібліотерапія;  ведення
щоденника. Методи біологічного зворотного зв’язку. 

Лекція 3. Методи психогігієни та психопрофілактики.
Основні  поняття:  санітарна  просвіта,  арт-терапія,  ментальні  вправи,
трансові  методи,  бібліотерапія,  ведення щоденника,  методи біологічного
зворотного зв’язку, малювання піском,  медитація,  аутогенне тренування,
йога, музикотерапія, імаготерапія, аромотерапія.
Семінар №3. Методи психогігієни та психопрофілактики  (2 години).

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2



Прикладні дослідження в області психогігієни та психопрофілактики

Тема 4. Вікова психогігієна
Вікова психогігієна як галузь психогігієни. Психогігієна дитинства:  основні
завдання та психогігієнічні заходи. Психогігієна підліткового та юнацького
віку: основні завдання та психогігієнічні заходи, внутрішня картина здоров’я
дітей  і  підлітків,  психічне  здоров’я  студентів.  Психогігієна  дорослості:
основні  завдання  та  психогігієнічні  заходи.  Психологія  і  психогігієна
старіння та довголіття:  основні завдання та психогігієнічні заходи, ознаки
психічного старіння, основні стресори людей похилого та старечого віку та
шляхи їх подолання.

Лекція 4-5. Вікова психогігієна.
Основні поняття:вікова психогігієна, вікова періодизація, життєвий шлях
людини,  пренатальна  психологія,  програма  ранньої  допомоги,  внутрішня
картина  здоров’я  дітей  і  підлітків,  психічне  здоров’я  студентів,
геронтологія,  старіння, психічне  старіння, психологічне реагування на
хворобу,  вихід на пенсію, ситуація втрати.
Семінар № 4. Психогігієна дитинства,  підліткового та юнацького віку (2
години).
Семінар № 5. Психогігієна дорослості, старіння та довголіття (2 години).

Тема 5. Психогігієна праці та навчання
Визначення  поняття,  мета  та  завдання  психогігієни  праці.  Психогігієна
фізичної  та  розумової  праці. Професійне здоров'я  та  його психогігієнічне
забезпечення.  Працездатність як критерій професійного здоров'я.  Фактори
професійної  працездатності.  Поняття  втоми.  Проблема  емоційного
вигорання. Стресові ситуації у сфері праці.  Психогігієнічні основи режиму
дня. Психогігієна колективної праці. Психогігієна навчання: поняття, мета та
завдання. Теоретичні і практичні основи психогігієни навчання за кордоном і
в Україні. Психогігієна навчального процесу. 

Лекція 6. Психогігієна праці та навчання.
Основні  поняття:  психогігієна  праці,  фізична  та  розумова  праця,
професійне  здоров’я,  емоційне  вигорання,  стресові  ситуації,
працездатність,  втома,  режим  дня,  колективна  праця,  психогігієна
навчання,  навчальне навантаження,  шкільна  перевтома,  гігієнічна оцінка
уроку, психогігієнічна позиція педагога, сон та його гігієна.
Семінар № 6. Психогігієна праці та навчання (2 години).

Тема 6. Психогігієна сім’ї та статевого життя
Визначення  поняття,  мета  та  завдання  сімейної  психогігієни.
Психогігієнічна компетентність як передумова психічного здоров’я членів
родини.  Роль  сім’ї  у  формуванні  внутрішньої  картини  здоров’я.  Заходи
профілактичної  підготовки  та  психогігієнічної  допомоги з  питань сім'ї  та
шлюбу.  Профілактика  сімейних  конфліктів.  Психогігієна  статевого
виховання та сексуальних відносин. Психогігієнічна практика та сексуальна
культура.



Лекція 7. Психогігієна сім’ї та статевого життя.
Основні  поняття:  психогігієна  сім’ї,  сім’я,  види  неблагополучних  сімей,
шлюбний потенціал, умови успішного шлюбу, сімейний конфлікт, внутрішня
картина  здоров’я,  психогігієнічна  взаємодія  в  родині,  психогігієна
статевого  життя, статевий  розвиток,  статеве  виховання,  сексуальне
здоров’я, сексуальна культура.
Семінар № 7. Психогігієна сім’ї та статевого життя (2 години).



ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Психогігієна та психопрофілактика»
Разом: 72 год., лекції – 14 год.,  семінарські  заняття – 14 год., 

індивідуальна робота – 4 год., самостійна робота – 36 год., модульний контроль – 4 год.



V. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Змістовий модуль І. Основи психогігієни та психопрофілактики

Тема 1. Базові засади психогігієни та психопрофілактики
Семінар  №1.  Базові засади психогігієни та психопрофілактики (2 години).

План заняття

І. Теоретична частина.
1. Поняття про психогігієну. Предмет та завдання психогігієни.
2. Особливості рівнів практичної психогігієни.
3. Галузеві напрями психогігієни, їх характеристика.
4. Зв’язок  психогігієни  з  психопрофілактикою,  психокорекцією,

психотерапією, медициною.
5. Поняття  про  психопрофілактику.  Предмет  та  завдання

психопрофілактики.
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.
Рекомендована література: 

[Основна: 2; 3; 4.

Тиждень І ІІ ІІІ ІV V VІ
Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ

Назва модуля Основи психогігієни та
психопрофілактики

Прикладні дослідження в області психогігієни та
психопрофілактики

Кількість балів за модуль 88 балів 109 балів

Лекції №1
(1 б.)

№2
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№3
(1 б.)

№4-5
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№6
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Додаткова: 7; 8].

Тема 2. Поняття психічного здоров’я особистості
Семінар  №2.  Поняття психічного здоров’я особистості (2 години).

План заняття
І. Теоретична частина.

1. Поняття про психічне здоров’я. Критерії психічного здоров’я. 
2. Фактори, які впливають на психічне здоров’я людини. 
3. Загальне уявлення про порушення психічного здоров’я. 
4. Оцінка психічного здоров’я.
5. Гармонія особистості та її саногенний потенціал. 
6. Шляхи збереження психічного здоров’я. 
7. Поняття про здоровий спосіб життя.

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.
Рекомендована література: 
[Основна: 2; 3; 4; 5.

Додаткова: 1; 4; 7; 12; 15].

Тема 3. Методи психогігієни та психопрофілактики
Семінар  №3.  Методи психогігієни та психопрофілактики (2 години).

План заняття

І. Теоретична частина.
1. Роль  психологів  у  розробці  та  проведенні  психопрофілактичних

заходів. 
2. Групи методів психогігієни і психопрофілактики.
3. Характеристика методів психогігієни і психопрофілактики: 

 санітарна просвіта; 
 методи, спільні  із психотерапією та психокорекцією; 
 методи оздоровлення на основі мистецтва й творчості; 
 ментальні вправи; 
 трансові методи; 
 бібліотерапія; 
 ведення щоденника; 
 методи біологічного зворотного зв'язку.

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.
Рекомендована література:

[Основна: 2; 3; 4.

Додаткова: 2; 3; 10; 13].
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Тема 4. Вікова психогігієна
Семінар  № 4.   Психогігієна  дитинства, підліткового та юнацького віку (2
години).

План заняття 
І. Теоретична частина.

1. Вікова психогігієна як галузь психогігієни. 
2. Пренатальна психологія та психогігієна. 
3. Програми ранньої допомоги для дітей від народження до трьох років.
4. Внутрішня картина здоров’я дітей і підлітків.
5. Психічне здоров’я студентів. 

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.
Рекомендована література: 

[Основна: 2; 3; 4.

Додаткова: 5; 7; 9; 11; 12; 17].

Семінар  № 5. Психогігієна дорослості, старіння та довголіття (2 години).
План заняття

І. Теоретична частина.
1. Психогігієна дорослості: основні завдання та психогігієнічні заходи.
2. Психологія і психогігієна старіння та довголіття: основні завдання.
3. Поняття про психічне старіння, психогігієнічна профілактика старіння.
4. Основні стресори людей похилого та старечого віку.
5. Психологічна підготовка до виходу на пенсію. 
6. Психопрофілактика в ситуації втрати.

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.
Рекомендована література: [].

[Основна: 2; 3; 4.

Додаткова: 7; 11; 19; 20; 22].

Тема 5. Психогігієна праці та навчання 
Семінар  № 6 . Психогігієна праці та навчання (2 години).

План заняття

І. Теоретична частина.
1. Психогігієна праці: поняття, мета та основні завдання. 
2. Психогігієна фізичної та розумової праці. 
3. Професійне здоров’я та його психогігієнічне забезпечення.
4. Працездатність як критерій професійного здоров’я. Поняття втоми. 



5. Психогігієна навчання: поняття, мета та основні завдання. 
6. Психогігієна навчального процесу. 

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.
Рекомендована література: 

[Основна: 1; 2; 3; 4.

Додаткова: 6; 14; 16; 18; 20; 22].

 

Тема 6. Психогігієна сім’ї та статевого життя
Семінар  №7. Психогігієна сім’ї та статевого життя (2 години).

План заняття

І. Теоретична частина.
1. Поняття про сімейну психогігієну, її задачі та особливості. 
2. Сімейно-зумовлені психотравмуючі стани та ситуації ризику.
3. Заходи профілактичної підготовки та психогігієнічної допомоги з питань

сім’ї та шлюбу. 
4. Психогігієна статевого виховання та сексуальних відносин. 
5. Психогігієнічна практика та сексуальна культура.

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.
Рекомендована література: 

[Основна: 2; 3; 4.

Додаткова: 1; 2; 7; 11; 21].

VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Змістовий модуль І. Основи психогігієни та психопрофілактики

Тема 1. Базові засади психогігієни та психопрофілактики
Самостійна робота №1. Історія становлення та розвитку науки.

Завдання: Проаналізуйте історію  становлення  та  розвитку  психогігієни,
розкрийте такі питання:

1. Витоки психогігієни в античній та середньовічній філософії.
2. Становлення психогігієни у ХІХ-ХХ ст. 
3. Розвиток вітчизняної психогігієни.

Оформіть результати у вигляді таблиці або схеми.

Тема 2. Поняття психічного здоров’я особистості
Самостійна робота №2. Профіль психічного здоров’я.



Завдання: 
1. Наведіть приклади провокуючих та підтримуючих факторів психічного

здоров’я біологічної, особистісної та соціальної природи. 

Тема 3. Методи психогігієни та психопрофілактики
Самостійна робота №3. Методи психогігієни та психопрофілактики.

Завдання: 
1. Складіть  порівняльну  таблицю  методів  психогігієни  та  психо-

профілактики за такими показниками: мета, цільова група, особливості
проведення.

2. Знайдіть та проаналізуйте за вказаними вище показниками відеосюжет
про  використання  будь-якого  методу  психогігієни  та  психо-
профілактики.
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Тема 4. Вікова психогігієна
Самостійна робота №4. Психогігієна дитинства,  підліткового та юнацького
віку.
Завдання: 

1. Складіть  психологічний  портрет  дошкільника,  молодшого  школяра,
підлітка та юнака (за віковими новоутвореннями).

2. Визначте  основні  стресори  кожного  вікового  періоду  та  шляхи  їх
подолання.

Самостійна робота №5. Психогігієна дорослості, старіння та довголіття

Завдання: 

1. Складіть  психологічний  портрет  дорослої  людини,  старої  людини  та
довгожителів (за віковими новоутвореннями).

2. Визначте  основні  стресори  кожного  вікового  періоду  та  шляхи  їх
подолання.

Тема 5. Психогігієна праці та навчання
Самостійна робота №6. Психогігієнічні основи режиму дня.

Завдання: 
1. Проаналізуйте поняття «режим дня», його значення.
2. Розробіть  власний  режим  дня,  враховуючи  свої  вікові  та  особистісні

особливості, закономірності психогігієни праці та відпочинку.



Тема 6. Психогігієна сім’ї та статевого життя
Самостійна робота №7. Профілактика сімейних конфліктів.

Завдання:
1. Визначте зміст поняття «сімейний конфлікт».
2. Охарактеризуйте основні причини сімейних конфліктів.
3. Розробіть  рекомендації  подружжю  щодо  профілактики  сімейних

конфліктів.



VІІ. ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА 

Індивідуальна  навчально-дослідна  робота є  видом  позааудиторної
індивідуальної  діяльності  студента,  результати  якої  використовуються  у
процесі вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни.

Індивідуальне  навчально-дослідне  завдання  (ІНДЗ) з  курсу
«Психогігієна  та  психопрофілактика»  –  це  вид  науково-дослідної  роботи
студента, яка містить результати дослідницького пошуку, відображає певний
рівень його навчальної компетентності.

Мета  ІНДЗ:  самостійне  вивчення  частини  програмового  матеріалу,
систематизація,  узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із
навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної
діяльності. 

Зміст  ІНДЗ: завершена   практична  робота  у  межах  навчальної
програми  курсу,  яка  виконується  на  основі  знань,  умінь  та  навичок,
отриманих під час практичних занять і охоплює декілька тем або весь зміст
навчального курсу.

Види ІНДЗ, вимоги до них та оцінювання: 
Скласти програму психогігієнічної допомоги  психолога, що працює в

одній із обраних організацій: ДНЗ, СЗОШ, ВНЗ, спортивна школа для дітей,
центр  репродуктивного  здоров’я,  пожежна  служба,  юридична  контора,
автомобільний завод, міська державна адміністрація, медичний заклад.

Програма має включати:
1. Теоретичний аналіз проблеми, за якою готується програма.
2. Мета, завдання, особливості організації процесу.
3. Діагностико-корекційна програма відповідно до проблеми.
4. Програма профілактичних заходів.

 
з/п

Критерії оцінювання ІНДЗ Максимальна
кількість балів

за кожним
критерієм

1. Критичний  аналіз  суті  та  змісту  першоджерел  з
проблеми  запиту,  за  яким  готується  програма
психогігієнічної допомоги. 
Виклад аналізу проблеми у вигляді тез.

5 балів

2. Формулювання  мети,  завдань  та  опис  особливостей
організації процесу 

5 балів

3. Розробка діагностико-корекційної  програми відповідно
до проблеми

10 балів

4. Розробка програми психопрофілактичних заходів 10 балів



Разом 30 балів
Шкала оцінювання ІНДЗ

Рівень виконання Кількість балів, що
відповідає рівню

Оцінка за
традиційною

системою
Високий 20-25 Відмінно

Достатній 15-19 Добре 
Середній 10-14 Задовільно
Низький 0-9 Незадовільно

VІІІ. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Навчальні досягнення студента із дисципліни оцінюється за модульно-
рейтинговою  системою,  в  основу  якої  покладено  принцип  поопераційної
звітності,  обов’язковості  модульного  контролю,  накопичувальної  системи
оцінювання рівня знань, умінь та навичок; розширення кількості підсумкових
балів до 100.

Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де
зазначено  види   контролю.  Систему  рейтингових  балів  для  різних  видів
контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську
(ECTS) шкалу подано у табл. 7.1, табл. 7.2. 

Таблиця 7.1
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного)

контролю
№
з/п Вид діяльності

Кількість
рейтингових

балів
1. Відвідування лекцій 7 x 1 бал 7
2. Робота на семінарських заняттях  7 x 10 б. 70
3. Модульні контрольні роботи   2 x 25 б. 50
4. Самостійна робота  7 x 10 б. 70
5. ІНДЗ 30

Коефіцієнт 2,27 Всього:
227:2,27=100

Підсумковий рейтинговий бал 100

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються
такі методи:

 Методи усного контролю:  індивідуальне опитування, фронтальне
опитування, співбесіда

 Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; 



 Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання,
самоаналіз.

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на семінарських
заняттях,  під  час  виконання  самостійної  роботи  залежить  від  дотримання
таких вимог:

 своєчасність виконання навчальних завдань;
 повний обсяг їх виконання;
 якість виконання навчальних завдань;
 самостійність виконання;
 творчий підхід у виконанні завдань;
 ініціативність у навчальній діяльності.

Таблиця 7.2
Таблиця відповідності шкали оцінювання ЕСТS

з національною системою оцінювання в Україні 
Оцінка за
шкалою
ЕСТS 

Значення оцінки
За

національною
системою

Оцінка за
шкалою

університету
А ВІДМІННО – відмінний рівень знань

(умінь)  в  межах  обов’язкового
матеріалу  з  можливими  незначними
недоліками

відмінно 90-100

В ДУЖЕ  ДОБРЕ  –  достатньо  високий
рівень  знань  (умінь)  в  межах
обов’язкового  матеріалу  без  суттєвих
грубих помилок добре

82-89

С ДОБРЕ –  в  цілому  добрий  рівень
знань  (умінь)  з  незначною  кількістю
помилок

75-81

D ЗАДОВІЛЬНО-посередній  рівень
знань  (умінь)  із  значною  кількістю
недоліків,  достатній  для  подальшого
навчання або професійної діяльності задовільно

69-74

Е ДОСТАТНЬО - мінімально можливий
допустимий рівень знань (умінь)

60-68

FX НЕЗАДОВІЛЬНО з  можливістю
повторного складання – незадовільний
рівень знань, з можливістю повторного
перескладання  за  умови  належного
самостійного доопрацювання

незадовільно

35-59

F НЕЗАДОВІЛЬНО з  обов’язковим
повторним вивченням курсу –  досить
низький  рівень  знань(умінь),  що
вимагає  повторного  вивчення
дисципліни

1-34

IХ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ



І.  Методи  організації  та  здійснення  навчально-пізнавальної
діяльності

1) За джерелом інформації: 
 Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із

застосуванням комп'ютерних інформаційних технологій (PowerPoint –
Презентація), семінари, пояснення, розповідь, бесіда. 

 Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація. 
 Практичні: вправи.
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні,

дедуктивні, аналітичні, синтетичні.
3) За  ступенем  самостійності  мислення:  репродуктивні,  пошукові,

дослідницькі.
4) За  ступенем  керування  навчальною  діяльністю:  під  керівництвом

викладача;  самостійна  робота  студентів:  з  книгою;  виконання  індивідуальних
навчальних проектів.

ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-
пізнавальної діяльності:

1) Методи  стимулювання  інтересу  до  навчання: навчальні  дискусії;
створення  ситуації  пізнавальної  новизни;  створення  ситуацій  зацікавленості
(метод цікавих аналогій тощо).

Х. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ
 опорні конспекти лекцій;
 навчальні посібники;
 робоча навчальна програма;
 збірка  тестових  завдань  для  тематичного  (модульного)  оцінювання

навчальних досягнень студентів;
 методичні матеріали.
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