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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 



 
Робоча навчальна програма з дисципліни «Соціально-психологічні проблеми 

здоров’я» є нормативним документом Київського університету імені Бориса 
Грінченка, який розроблено кафедрою загальної, вікової та педагогічної психології 
на основі освітньо-професійної програми підготовки магістрів відповідно до 
навчального плану для спеціальності «Психологія» денної форми навчання.  

Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної 
системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які повинен 
опанувати магістрант відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, 
алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни «Соціально-психологічні 
проблеми здоров’я», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію 
оцінювання навчальних досягнень студентів. Навчальна дисципліна «Соціально-
психологічні проблеми здоров’я» є складовою частиною нормативних дисциплін 
циклу науково-предметної підготовки.   

Мета курсу – окреслити соціально-психологічні проблеми здоров’я,  
ознайомити магістрів із засобами та методами його збереження та зміцнення.  

Завдання курсу: 
 визначити соціально-психологічні проблеми здоров’я; 
 дослідити критерії психічного і соціального здоров’я;  
 ознайомити з методами регулювання та нормалізації станів, пов'язаних 

зі здоров'ям; 
 формування здорового способу життя з урахуванням особистості 

людини, особливостей його культури та ціннісних орієнтацій; 
 провести оцінку та самооцінку соціально-психологічного здоров’я; 
 підготувати студентів до самостійного дослідження у області психології 

здоров'я, до оцінки впливу різних чинників на здоров'ї особи; 
 

У процесі вивчення курсу важливо зосередити увагу на засвоєнні знань із 
таких питань:  

 методологічна база й особливості проблематики курсу;  
 основні проблеми соціально-психологічного здоров’я; 
 особливості фізичного, психічного і соціального здоров'я людини; 
 різні точки зору на модель здоров'я, здоровій особі, здорового способу 

життя і зміст їх компонентів;  
 основні категорії психічного і соціального здоров'я; 
 підходи і методи зміцнення і формування соціального та психічного 

здоров'я; 
 діяльності психолога у вирішенні соціально-психологічних проблем 

здоров’я; 
 

Підвищенню ефективності семінарських занять сприятиме передбачене 
програмою виконання індивідуального навчально-дослідницького завдання, 
зокрема теоретико-дослідницької роботи фахового спрямування.  

Під час семінарських занять, індивідуальної навчально-дослідницької та 
самостійної роботи студенти набувають уміння та навички:  



- виявляти і аналізувати соціальні і психічні проблеми здоров’я;  
- проводити діагностику здоров'я;  
- використовувати підходи для формування установки бути здоровим;  
- здійснювати психологічні заходи щодо вироблення стратегії і тактики 

збереження фізичного, психічного і соціального здоров'я і профілактиці його 
розладів;  

- володіти методами психології здоров'я;  
- використовувати діагностичний інструментарій 
- оволодіти професійними знаннями і підходами при рішенні практичних 

задач.  
Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, 

становить 144 год., із них 18 год. – лекції, 10 год. – семінарські заняття, 8 год. – 
практичні заняття, 6 год. – індивідуальна робота, 60 год. – самостійна робота, 6 
год. – модульний контроль.  

Вивчення навчальної дисципліни «Соціально-психологічні проблеми 
здоров’я» завершується складанням екзамену. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  



І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
  Кількість годин 

Характеристика 
навчальної дисципліни Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 
 

денна форма навчання 
 

Галузь знань 
0301 «Соціально-
політичні науки» Кількість кредитів  4  

 

Нормативна 
 

Модулів – 3 Рік підготовки 
Змістових модулів – 3 5-й 
Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання – 1 
 

Семестр 

1-й Загальна кількість 
годин – 144 

Спеціальність 
8.03010201 «Психологія» 

Лекції 
18 год. 

Практичні, семінарські 
8/10 год. 

Лабораторні 
0 год. 

Самостійна робота 
60 год. 

Індивідуальні завдання:  
6 год. 

Вид контролю:  

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 2, 
самостійної роботи 
магістранта  – 3 

Освітньо-
кваліфікаційний рівень: 

магістр 

екзамен 



 
№ 

з/п 

 

Назви теоретичних розділів 

Ра
зо

м
 

А
уд

ит
ор

ни
х 

Л
ек

ці
й 

П
ра

кт
ич

ни
х 

С
ем

ін
ар

сь
ки

х 

Ін
ди

ві
ду

ал
ьн

а 
ро

бо
та

 

С
ам

ос
ті

йн
а 

ро
бо

та
 

П
ід

су
м

ко
ви

й 
 к

он
тр

ол
ь 

Змістовий модуль І.  
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОБЛЕМ СОЦІАЛЬНО-

ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ 

1 Поняття «соціальне» та «психологічне» здоров’я 
в сучасній психології 

14 4 2  2  10  

2 Сучасні моделі здоров’єорінтованої поведінки 
особистості 

4 4 2 2     

3 Стиль життя і здоров’я особистості 16 6 2  2  10 2 
Разом 34 14 6 2 4  20 2 

Змістовий модуль ІІ.  
ПСИХОЛОГІЯ ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ 

 
4 Внутрішня картина здоров’я 12 2 2    10  
5 Психічне здоров’я особистості. Особистість і 

стрес 
6 6 2 2 2    

6 Психологічний захист особистості 16 4 2  2  10 2 
Разом 34 12 6 2 4  20 2 

Змістовий модуль ІІІ.  
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я 

ОСОБИСТОСТІ 
7 Психологічні технології збереження здоров'я 14 4 2 2   10  
8 Психотерапія психогенних захворювань 6 6 2 2 2    
9 Професійна діяльність психолога в психології 

здоров’я 20 4 2   6 10 2 

Разом  40 14 6 4 2 6 20 2 

Разом за навчальним планом 108 40 18 8 10 6 60 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ІІІ. ПРОГРАМА 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. 

 



ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОБЛЕМ СОЦІАЛЬНО-
ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я 

 
Лекція 1. Поняття «соціальне» та «психологічне» здоров’я в сучасній 
психології (2 год.) 

Фактори, що впливають на здоров'я людини. Складові здоров'я. Здоров'я як 
соціальний феномен. Соціальна структура і здоров'я. Здоров'я в територіальних 
спільнотах. Моральність індивіда. Соціальна адаптація. Формування соціального 
здоров'я людини. Здоров'я та соціальні організації.  Соціальні зміни і здоров'я 
суспільства. Система охорони здоров'я як інститут соціального контролю. 

Психологічне здоров'я. Основні критерії психологічного здоров'я. 
Психологічна стійкість особистості. Фактори підвищення, принципи 
забезпечення рівня психічного здоров’я. Позитивні та депресивні емоційні стани 
й психологічне здоров’я особистості. 

Основні поняття теми: здоров’я, соціальне здоров’я, психологічне 
здоров’я, психологічна стійкість 

Семінар 1. Соціальне та психологічне здоров’я особистості 
 

 
Лекція 2. Сучасні моделі здоров’єорінтованої поведінки особистості 
(2 год.) 

Модель переконань здоров’я  Беккера і Розенштока: індивідуальна 
перцепція і результати. Поле здоров’я Лалонда. Модель охоронної мотивації 
Роджерса: повага хвороби, схильність, очікувана успішність, очікувана 
самоефективність, інтенція та поведінка. Теорія планованої поведінки Айзена. 
Когнітивна модель здоров’єорінтованої поведінки Бандура. Процесуальна 
модель здоров’єорінотваних дій Шварцера. Вплив групового та індивідуального 
уповноваження на поведінку здоров’я. Самоефективність як детермінанта 
здоров’єорієнтованої поведінки. Процес реорганізації та модифікації поведінки, 
орієнтованої на здоров’я: фаза рішення про зміни, фаза впровадження змін 
поведінки, фаза закріплення здоров’єорієнтованої поведінки. 

Основні поняття теми: здоров’єорінтована поведінка особистості. 
Практичне заняття 1.  Діагностика індивідуального здоров'я 

 
Лекція 3. Стиль життя і здоров’я особистості (2 год.) 

Дефініція поняття “стиль життя”, визначення ВООЗ. Зв’язок стилю життя і 
здоров’я. Рівень культури. Здоров'я в ієрархії потреб. Мотивування. Зворотні 
зв'язки. Профілактика хвороб, пов’язаних із стилем життя. Харчування і 
контроль ваги тіла. Глюкостатична теорія;  теорія норми;  надмірна вага та 
здоров’я. Психологічні та психосоматичні підходи у дослідженні та терапії 
анорексії і булімії. Фізична активність і здоров’я.   

Основні поняття теми: стиль життя, профілактика хвороби, фізична 
активність, анорексія, булімія, фізичне здоров’я.   

Семінар 2. Зв’язок здоров’я з поведінкою. Стиль життя і здоров’я. 
 



 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. 

 
ПСИХОЛОГІЯ ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ 

 
Лекція 4. Внутрішня картина здоров’я (2 год.) 

Теоретико-методологічні підходи до дослідження внутрішньої картини 
здоров'я. Рівні відображення здоров'я: когнітивний, емоційний і 
поведінковий. Вікові особливості внутрішньої картини здоров'я людини. 
Індивідуально-психологічні фактори та їх роль у формуванні внутрішньої 
картини здоров'я. Роль сім'ї у формуванні внутрішньої картини здоров'я. 
«Квітка потенціалів». Управління стресами. Ю. Мельник -  6 диспозиційних 
типів. Три основних стратегіях подолання стресу (Мельник, Никифоров, 
Ананьєва). Копінг-стратегії, функції копінгу; процес копінгу. Когнітивні аспекти 
копінгу. Проблемоцентрований та емотивний копінг. Індивідуальні стилі 
копінгу. 12 типів копінга.  

Основні поняття теми: внутрішня картина здоров’я, 
копінг, сприйнятливість, опірність.  

 
 

Лекція 5. Психічне здоров’я особистості. Особистість і стрес (2 год.) 
Саморегуляція стану та поведінки в забезпеченні здоров’я. Самоконтроль 

стану і поведінки в забезпеченні здоров’я. Механізми компенсації в забезпеченні 
психічного здоров’я. Психогігієна і збереження здоров’я людини. Поняття 
психологічного стресу та причини його виникнення. Поняття професійного 
стресу та причини його виникнення. Особливості поведінкових реакцій людини 
у стресових ситуаціях. 

Основні поняття теми: стрес, саморегуляція, самоконтроль, 
психогігієна, психологічний стрес, професійний стрес.  

Семінар 3. Стратегії подолання стресу і здоров’я 
Практичне заняття 2. Стрес і проблеми здоров'я 
 

Лекція 6. Психологічний захист особистості (2 год.) 
Усвідомлення себе і свого місця у світі. Механізми компенсації в 

забезпеченні психічного здоров’я. Соціальне здоров’я особистості. 
Індивідуальне соціальне здоров’я. Здоров'я в територіальних спільнотах. 
Соціальне здоров’я в суспільному плані. Захисні реакції і механізми особистості. 
"Природні" психологічні захисти. 

Основні поняття теми: психологічний захист, механізм компенсації, 
алекситимія, заперечення, витіснення, раціоналізація, проекція, ідентифікація, 
відчуження, заміщення, сублімація, катарсис, соціальне здоров’я, індивідуальне 
соціальне здоров’я. 

Семінар 4. Захисні реакції і механізми особистості. 
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІІІ.  

 
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ЗБЕРЕЖЕННЯ 



ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ 
 

Лекція 7. Психологічні технології збереження здоров'я (2 год.) 
Компоненти здорового способу життя. Рухова активність і її вплив на 

фізичне і психічне здоров'я.  Гігієнічна, пальчикова і кінезіологічна гімнастика. 
Психічна саморегуляція як невід'ємний компонент здорової особистості (С. М. 
Шингаєв). Технологія та ефективність м'язової релаксації  (Ю. І. Філімоненко). 
Психофізіологічні механізми методики м'язової релаксації. Орієнтована оцінка 
здорової поведінки. Орієнтована оцінка емоційного благополуччя. 
Психодіагностика самотності. Діагностика типів ставлення до хвороби.  

Основні поняття теми: здоровий спосіб життя, збереження здоров’я, 
психічна саморегуляція, здорова поведінка, емоційне благополуччя.  

Практичне заняття 3. Збереження фізичного і психічного 
здоров'я особистості 

 
Лекція 8. Психотерапія психогенних захворювань (2 год.) 

Тілесно орієнтована психотерапія (В. Райх, А. Лоуен). Індивідуальна 
психологія (А. Адлер). Біхевіоральна терапія.  Плацебо-ефект. Креативна 
візуалізація. Гештальттерапія (Ф. Перс). Методи трансперсональної 
психології (С. Гроф, Л. Орр, Д. Леонард, Ф. Лаут). Сучасні способи 
психічного оздоровлення (М. Дермотт, О. Коннор, С. Андреас, Н і Х. 
Пезешкін). 

Основні поняття теми: психогенні захворювання, невроз,  неврастенія,  
істеричний невроз, реактивний психоз,  афективно-шокові реакції,  істеричні 
реактивні психози,  психогенні психотичні розлади. 

Семінар 5. Психогенні розлади в екстремальних ситуаціях 
Практичне заняття 4.  Психотерапія психогенних захворювань 
 
 

Лекція 8. Професійна діяльність психолога в психології здоров’я 
(2 год.) 
Проблема професійного здоров'я: історичний аспект. Психологічне 

забезпечення професійного здоров'я. Стрес в професійній діяльності. Безпека 
праці. Мета і завдання фахівця-психолога в галузі здоров’я. Етико-психологічні 
принципи роботи  в сучасній індустрії здоров’я. 

Основні поняття теми: професійне здоров'я,  професійне 
самовизначення,  професійна адаптація , внутрішня картина здоров’я. 

 
 
 

 
 

ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Соціально-психологічні проблеми 
здоров'я » 

Разом: 144 год., лекції – 18 год., практичні роботи – 8 год., семінарські заняття – 10 год., індивідуальна 



робота – 6 год.,  
модульний контроль – 6 год., самостійна робота – 60 год. Залік. Коефіцієнт – 4,38 

 
Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ Змістовий модуль ІІІ 

Назва модуля 
 

Теоретико-методологічні 
основи проблем соціально-

психологічного здоров'я 
людини 

 

Психологія здоров’я 
особистості 

 

Соціально-психологічний 
супровід збереження 
здоров’я особистості 

Кіль-сть балів за 
модуль   

бали бал Бал 

 
Теми лекцій 
 
 
 

1. Поняття «соціальне» та 
«психологічне» здоров’я в 
сучасній психології – 1 бал. 
2. Сучасні моделі 
здоров’єорінтованої 
поведінки особистості – 1 
бал. 
3. Стиль життя і здоров’я 
особистості – 1 бал. 

4. Внутрішня картина 
здоров’я – 1 бал.  
5. Психічне здоров’я 
особистості. Особистість 
і стрес – 1 бал. 
6. Психологічний захист 
особистості – 1 бал. 

7. Психологічні технології 
збереження здоров'я – 1 бал.  
8. Психотерапія психогенних 
захворювань – 1 бал.  
9. Професійна діяльність 
психолога в психології 
здоров’я – 1 бал. 

 
Теми семінарів 
  
 
 

1. Соціальне та 
психологічне здоров’я 
особистості - 11 балів. 
2. Зв’язок здоров’я з 
поведінкою. Стиль життя і 
здоров’я  – 11 балів. 
 

3. Стратегії подолання 
стресу і здоров’я – 11 
балів.  
4. Захисні реакції і 
механізми особистості – 
11 балів. 

5. Психогенні розлади в 
екстремальних ситуаціях  – 11 
балів. 
 

Теми 
практичних 
занять 

1. Діагностика 
індивідуального здоров'я – 11 
балів. 

2. Стрес і проблеми 
здоров'я – 11 балів.  
 

3.Збереження фізичного 
і психічного 
здоров'я особистості 
– 11 балів. 
4. Психотерапія психогенних 
захворювань – 11 балів. 
 

ІНДЗ Самостійний аналіз соціально-психологічного здоров’я одного клієнта по всіх 
досліджуваних методиках і складання рекомендацій за результатами обстеження (30 балів) 

Самостійна 
робота  

Презентація на тему 
«Здоровий спосіб життя» - 10 
балів 
«Квітка потенціалів» 
особистості – 10 балів 

Доповідь на тему «Біль і 
психологія здоров’я» - 10 
балів 
«Здоров’я у віковому 
аспекті» - 10 балів. 

«Технік підтримки здоров’я» - 
10 балів. 
Методичні рекомендації – 10 
балів. 
 

Види поточного 
контролю 

Модульна контрольна 
робота 1 – 25 балів 

Модульна контрольна 
робота 2 – 25 балів 

Модульна контрольна 
робота 3 – 25 балів 

Підсумковий 
контроль 

Екзамен – 40 балів 

 
 

V. ПЛАНИ  
СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  

 



ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОБЛЕМ СОЦІАЛЬНО-

ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я 
 

Семінар 1.  
Тема: Соціальне та психологічне здоров’я особистості  (2 год.) 

План: 
1. Поняття «соціальне» та «психологічне» здоров’я в сучасній психології. 
2. Здоров'я як соціальний феномен. 
3. Соціальні зміни і здоров'я суспільства. 
4. Психологічне здоров'я особистості. 

 
Література: 

1. Психологія здоров’я людини / За ред. І. Я. Коцана.– Луцьк: РВВ ―Вежа  
Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2011.– 430 с. 

2. Психология здоровья: Учебник для вузов / Под ред. Г С. Никифорова. — СПб.. 
Пи- тер, 2006. — 607 с: ил. — (Серия «Учебник для вузов»). 

3. Никифоров Психология здоровья. – Птсб, 2002. 
4. Серкач М.Ф. Психологія здоров'я: Учеб. посібник. 2-е изд. М.: Изд-во 

«Академічний проспект Гаудеамус», 2005.  
5. Ананьев В.А. Практикум по психологии здоровья - Речь СПб, 2007 – 320с. 

 

Практична робота 1. 
Тема: Оцінка власного стану здоров’я. (2 год.) 

Хід роботи: 
1. Самооцінка фізичного, психічного и соціального здоров’я (Г. С. Нікіфоров, Л. 

И. Августова) 
2. Самооцінка стану здоров’я (Д. Н. Давіденко).  
3. Методика визначення психобіологічного віку.  
4. Механізми впливу фізичних вправ на психіку.  
5. Системи психофізичного тренування. 

 
 

Семінар 2. 
Тема: Зв’язок здоров’я з поведінкою. Стиль життя і здоров’я  (2 год.) 

План: 
1. Зв’язок здоров’я і поведінки. 
2. Зв’язок стилю життя і здоров’я. 
3. Соціодемографічні, культуральні та індивідуальнісні детермінанти здоров’я. 
4. Ситуативне обумовлення поведінки здоров’я. 
5. Когнітивна модель здоров’єорінтованої поведінки Бандура.   
6. Процесуальна модель здоров’єорієнтованих дій Шварцера. 
7.  Самоефективність як детермінанта здоров’єорієнтованої поведінки.   



 
Література: 

1. Психологія здоров’я людини / За ред. І. Я. Коцана.– Луцьк: РВВ ―Вежа  
Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2011.– 430 с. 

2. Серкач М.Ф. Психологія здоров'я: Учеб. посібник. 2-е изд. М.: Изд-во 
«Академічний проспект Гаудеамус», 2005.  

3. Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология. 
4. Бурлачук Л.Ф., Коржова Психологгия жизненних ситуаций. 
5. Гурвич И. Н. Социальная психология здоровья.– СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 

1999.– 1021 с. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. 
ПСИХОЛОГІЯ ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ 

 
Семінар 3.  

Тема: Стратегії подолання стресу і здоров’я (2 год.) 
План: 

1. Поняття психологічного стресу та причини його виникнення. 
2. Поняття професійного стресу і причини його виникнення. 
3. Особливості поведінкових реакцій людини у стресових ситуаціях. 
4. Стратегії подолання стресу. 
5. Механізми психологічного захисту і копінгу: співвідношення понять.   

Література: 
1. Психологія здоров’я людини / За ред. І. Я. Коцана.– Луцьк: РВВ ―Вежа  

Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2011.– 430 с. 
2. Психология здоровья: Учебник для вузов / Под ред. Г С. Никифорова. — СПб.. 

Пи- тер, 2006. — 607 с. 
3. Бредихина Н. В. Орієнтації населення на здоровий спосіб життя: 

регіональний аспект. Челябінськ, 2006. С. 153. 
4. Бройтигам В., Кристииан П., Рад М. Психосоматическая медицина. 
5. Исаев Д.Н. Психосоматические расстройства у детей. СПтб. 2000 
6. Галецька І., Сосновський Т. Психологія здоров’я: Теорія та практика.– Л.: Вид. 

центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006.– 338 с. 
7. Гурвич И. Н. Социальная психология здоровья.– СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 

1999.– 1021 с. 
8. Василюк Ф. Е. Психология переживания.– М.: Изд-во Москов. ун-та, 1984.− 

200 с.  
9. Васильева О. С., Филатов Ф. Р. Психология здоровья человека: эталоны, 

представления, установки: Уч. пособ. для студ. высш. уч. заведений.– М.: Изд. 
центр ―Академія , 2001.– 352 с. 

 

Практична робота 2. 
Тема: Стрес і проблеми здоров'я. (2 год.) 

Хід роботи: 



1. Визначення ознак стресової напруги.  
2. Способи подолання стресу.  
3. Психологічні механізми захисту від стресу.  
4. Тривожний стан. Психологічні причини депресії.  
5. Профілактика психічного стресу та корекція його наслідків. 

 
 

Семінар 4.  
Тема: Захисні реакції і механізми особистості (2 год.) 

План: 
1. Механізми компенсації в забезпеченні психічного здоров’я. 
2. Захисні реакції і механізми особистості.  
3. "Природні" психологічні захисти. 
4. Групові захисні механізми. 

 
Література: 

1. Психологія здоров’я людини / За ред. І. Я. Коцана.– Луцьк: РВВ ―Вежа  
Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2011.– 430 с. 

2. Демина Л.Д., Ральникова И.А. Психическое здоровье и защитные механиз-
мы личности. – Барнаул: Изд-во Алтайского государственного 
университета, 2000. – 123с. 

3.   Штроо В.А. Исследование групповых защитных механизмов. – Журнал 
практической психологии и психоанализа. – №3. – 2001. 

4. Психология здоровья: Учебник для вузов / Под ред. Г С. Никифорова. — СПб.. 
Пи- тер, 2006. — 607 с. 

5.   Захарова Ю.Б. О моделях психологической защиты на уровне межгруппо-
вого взаимодействия // Вестник Московского университета.  

6. Галецька І., Сосновський Т. Психологія здоров’я: Теорія та практика.– Л.: Вид. 
центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006.– 338 с. 

7. Гурвич И. Н. Социальная психология здоровья.– СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 
1999.– 1021 с. 

 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ. 
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ЗБЕРЕЖЕННЯ 

ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ 
Семінар 5.  

Тема: Психогенні розлади в екстремальних ситуаціях  (2 год.) 
План: 

 
1. Загальна характеристика психогенних захворювань. 
2. Невротичні розлади. Соматоформні розлади. 
3. Реактивні психози. Постравматичний стресовий розлад. 
4. Функцiональнi розлади психіки. 



 
Практична робота 3. 

Тема: Психологічні технології збереження здоров'я. (2 год.) 
Хід роботи: 

1. Психічна саморегуляція як невід'ємний компонент здорової особистості (С. М. 
Шінгаев).  

2. Технологія та ефективність м'язової релаксації (Ю. І. Филимоненко)  
3. Інтегративний підхід до управління психічним здоров'ям.  
4. Взаємовідносини організму з навколишнім середовищем. 

 
 

Практична робота 4. 
Тема: Психотерапія психогенних захворювань. (2 год.) 

Хід роботи: 
1. Тілесно орієнтована психотерапія (В. Райх, А. Лоуен).  
2. Індивідуальна психологія (А. Адлер).  
3. Бихевиоральная терапія.  
4. Гештальттерапия (Ф. Перс). Методи трансперсональної психології (С. Гроф, 

Л. Орр, Д. Леонард, Ф. Лаут).  
5. Сучасні способи оздоровлення (М. Дермотт, О. Коннор, С. Андреас, Н і Х. 

Пезешкін). 
 

Література: 
1. Психология. Учебник для гуманитарных вузов/В. Н. Дружинин/Санкт-

Петербург • Москва • Харьков • Минск, 2001 

2. Психогенні захворювання - http://uadoc.zavantag.com/text/8237/index-
1.html?page=23 

3. Підручник для студентів: http://art-brut.info/wp-
content/uploads/2010/01/Коркина-М.В.-Психиатрия.doc 

4. Психологія здоров’я людини / За ред. І. Я. Коцана.– Луцьк: РВВ ―Вежа  
Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2011.– 430 с. 

5. Клиническая психология / Под ред. М. Перре, У. Бауманна.– СПб.: Питер, 2002.– 
1312 с. 

6. Комер Р. Патопсихология поведения. Нарушения и патологии психики.– СПб.: 
Прайм-ЕВРОЗНАК, 2002.– 608 с. 

 
 
 
 
 

VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 



ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОБЛЕМ СОЦІАЛЬНО-

ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я 
 

Тема 1. Здоровий спосіб життя» - 10 год. 
Обґрунтоване подання матеріалу у вигляді реферату, доповіді, презентації та 
інше (на власний розсуд). - 10 балів 
Тема 3. «Квітка потенціалів» особистості – 10 год. 
Обґрунтоване подання матеріалу у вигляді реферату, доповіді, презентації та 
інше (на власний розсуд) - 10 балів. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. 
ПСИХОЛОГІЯ ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ 

 
Тема 4. «Біль і психологія здоров’я» – 10 год.  
Обґрунтоване подання матеріалу у вигляді реферату, доповіді, презентації та 
інше (на власний розсуд) - 10 балів.  
Тема 6. Здоров’я у віковому аспекті – 10 год.  
Складання порівняльної таблиці основних ознак соціально-психологічного 
здоров’я для різних вікових груп - 10 балів.  
 

Змістовий модуль ІІІ. 
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ЗБЕРЕЖЕННЯ 

ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ 
Тема 7. Технік підтримки здоров’я – 10 год.  
Створити презентацію - 10 балів.  
Тема 9. Методичні рекомендації щодо підтримки здоров’я – 10 год.  
Напрацювати методичні рекомендації щодо підтримки соціально-психологічного 
здоров’я– 10 балів.  

 

Таблиця 6.1 

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАГІСТРАНТА 

 

Змістовий модуль та теми курсу 

 

Академічний контроль 

 

Бали 
Термін  

виконання  

Змістовий модуль І.  
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОБЛЕМ СОЦІАЛЬНО-

ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ 
Тема 1. Здоровий спосіб життя – 10 год.  Семінар, модульний 

контроль, екзамен 
10 До семінару  1 

Тема 2. Психологічні характеристики особистості 
як суб’єкта професійної діяльності – 10 год. 

Семінар, модульний контроль, 
екзамен 

10 До семінару 3 



 
 

 
 

VІІ. ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА 

 
Індивідуальна навчально-дослідна робота є видом позааудиторної 

індивідуальної діяльності магістранта, результати якої використовуються у процесі 
вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни.  

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Соціально-
психологічні проблеми здоров’я »  – це вид навчально-дослідної роботи магістранта, 
яка містить зміст та аналіз результатів дослідницької діяльності, відображає певний 
рівень його фахової навчальної компетентності. 

Мета ІНДЗ: самостійне опрацювання і поглиблення матеріалу, систематизація, 
узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із навчального курсу 
щодо майбутньої професії, удосконалення навичок самостійної навчально-
пізнавальної діяльності.  

Форма ІНДЗ:  завершена теоретико-дослідницька робота у межах навчальної 
програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під 
час лекційних, семінарських і практичних занять.  

 
 

ЗМІСТ ІНДЗ ІЗ  СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ ЗДОРОВ’Я 
 

Хід роботи: 
1.Опрацювати теоретичний матеріал щодо обраної теми.  
2. Напрацювати власні висновки та рекомендації щодо специфіки обраної 

проблеми у професійній діяльності психолога.  
 

Змістовий модуль ІІ.  
ПСИХОЛОГІЯ ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ 

 
Тема 4. Біль і психологія здоров’я – 10 год.  Семінар, модульний 

контроль, екзамен 
10 До семінару 5  

Тема 6. Здоров’я у віковому аспекті – 10 год.  Семінар, модульний контроль, 
екзамен 

10 До семінару 6 

Змістовий модуль ІІІ.  
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ЗБЕРЕЖЕННЯ 

ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ 
Тема 7. Технік підтримки здоров’я – 10 год.  Семінар, модульний контроль, 

екзамен 
10 До семінару 8  

Тема 9. Методичні рекомендації щодо підтримки 
здоров’я  – 10 год.  

Семінар, модульний контроль, 
екзамен 

10 До семінару 8 

Разом: 60 год.           Разом:  60 балів 



Таблиця 7.1  
Критерії оцінювання ІНДЗ 

 
 
Тематика ІНДЗ: Зробити самостійний аналіз соціально-психологічного 

здоров’я одного клієнта по всіх досліджуваних методиках і скласти рекомендації 
за отриманими результатами.  

 
Таблиця 7.2 

Шкала оцінювання ІНДЗ 
 

Рівень виконання Кількість балів, що 
відповідає рівню 

Оцінка за традиційною 
системою 

Високий  28-30 відмінно 
Достатній 22-27 добре 
Середній  16-21 задовільно 
Низький 0-15 незадовільно 

 
Оцінка з ІНДЗ є обов’язковим балом, який враховується при підсумковому 

оцінюванні навчальних досягнень магістрантів з навчальної дисципліни 
«Соціально-психологічні проблеми здоров’я».  

Магістрант може набрати максимальну кількість балів за ІНДЗ –  30 балів.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№  
з/п 

 
Критерії оцінювання роботи 

Максимальна 
кількість балів  

1  Опрацювання наукових джерел для визначення 
теоретичних засад для виконання завдання 

16 

2  Формулювання психологічно обґрунтованих висновків і 
рекомендацій 

6 

3  Своєчасне оформлення звітної документації  4 
4.  Дотримання вимог щодо технічного оформлення 

структурних елементів роботи  
4 

Разом 30 балів 



9. VІІІ.  СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО  

10. КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

11.  

12. Навчальні досягнення магістрантів із дисципліни «Соціально-психологічні 
проблеми здоров’я» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу 
якої покладено принцип поопераційної звітності, накопичувальної системи 
оцінювання рівня знань, умінь та навичок; розширення кількості підсумкових 
балів до 100.  

13. Контроль успішності магістрантів з урахуванням поточного і підсумкового 
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де 
зазначено види й терміни  контролю. Систему рейтингових балів для різних 
видів контролю подано у табл. 8.1.  

14.  

Таблиця 8.1 
Розрахунок рейтингових балів за видами  

поточного  та підсумкового контролю 
 

  № 
 п/п 

 
Вид діяльності 

Кількість 
рейтингових 

балів 
1 Відвідування лекцій  9 

2 Семінарські заняття 55 

3 Практичні заняття 44 

3 Індивідуальна навчально-дослідницька робота 30 

4 Самостійна робота 50 

5 Модульні контрольні роботи 75 

6 Загальна максимальна кількість поточних балів 263 
7 Коефіцієнт 4,38 
8 Екзамен 40 

Підсумковий рейтинговий бал 100 
15.  
16.  

17.  

18.  

19.  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

9. У процесі оцінювання навчальних досягнень магістрантів з курсу 
«Соціально-психологічні проблеми здоров’я» застосовуються такі методи: 

10.  

 методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 
опитування, співбесіда, залік; 
 методи письмового контролю:  письмове тестування, модульна контрольна 

робота, дослідна робота; 
 методи самоконтролю: самооцінка, самоаналіз. 

 
 



Таблиця 8.2 

Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські 
оцінки ECTS 

 
Підсумкова кількість 

балів (max – 100) 
Оцінка за 4-бальною шкалою Оцінка за 

шкалою ECTS 

1 – 34 
 

«незадовільно» 
(з обов’язковим повторним курсом)  

F 
 

35 – 59 «незадовільно» 
(з можливістю повторного складання) 

FX 

60 – 74 «задовільно» E, D 
75 – 89 «добре» C, B 
90 – 100 «відмінно» A 

 

Загальні   критерії   оцінювання   успішності   магістрів,   які   отримали  за  4-
бальною шкалою оцінки «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно», подано 
у табл. 8.3.  

Таблиця 8.3 
Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень магістрів 

Оцінка Критерії оцінювання 
 

«відмінно» ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, 
вміння вільно виконувати практичні завдання, передбачені 
навчальною програмою; за знання основної та додаткової 
літератури; за вияв креативності у розумінні і творчому 
використанні набутих знань та умінь. 

«добре» ставиться за вияв магістрантом повних, систематичних знань із 
дисципліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння 
основної та додаткової літератури, здатність до самостійного 
поповнення та оновлення знань. Але у відповіді магістранта наявні 
незначні помилки. 

«задовільно» ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, 
достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової 
діяльності, поверхову обізнаність з основною і додатковою 
літературою, передбаченою навчальною програмою; можливі 
суттєві помилки у виконанні практичних завдань, але магістрант 
спроможний усунути їх із допомогою викладача. 

«незадовільно» виставляється магістранту, відповідь якого під час відтворення 
основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що 
зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. 
Таким чином, оцінка «незадовільно»  ставиться магістранту, який 
неспроможний до навчання чи виконання фахової діяльності після 
закінчення магістратури ВНЗ без повторного навчання за 
програмою відповідної дисципліни. 

 



ІХ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 

І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 
1) За джерелом інформації:  

• Словесні: лекція, семінар, 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 магістрантів: з друкованими та електронними 
інформаційними носіями; виконання індивідуального навчально-дослідного 
завдання. 

ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації  навчально-
пізнавальної діяльності: навчальні дискусії; створення ситуації пізнавальної 
новизни. 

 
Х. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 

 
Викладання навчальної дисципліни «Соціально-психологічні проблеми здоров’я» 

відбувається на основі таких складових методичного забезпечення:  
 друковані джерела, що відображають зміст науки (підручники, посібники, 

монографії, публікації у фахових виданнях); 
 Інтернет-джерела, що відображають зміст науки, 
 контрольні тести та практичні завдання (психологічні задачі); 
 комплексні кваліфікаційні роботи та ректорські контрольні роботи (електронний 

ресурс).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ХІ. ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ 
 

1. Поняття «соціальне» та «психологічне» здоров’я в сучасній психології. 
2. Здоров'я як соціальний феномен. 
3. Античний еталон здоров'я. 
4. Антропоцентричний еталон здоров'я. 
5. Функціональний еталон здоров'я. 
6. Рівні соціального здоров'я. 
7. Соціально-психологічні аспекти впливу середовища і  психологія здоров’я.  
8. Системно-родинний підхід у психології здоров’я. 
9. Соціальні зміни і здоров'я суспільства. 
10. Модель переконань здоров’я  Беккера і Розенштока: індивідуальна 

перцепція і результати.  
11. Когнітивна модель здоров’єорінтованої поведінки Бандура.  
12. Процес реорганізації та модифікації поведінки, орієнтованої на здоров’я: 

фаза рішення про зміни, фаза впровадження змін поведінки, фаза 
закріплення здоров’єорієнтованої поведінки. 

13. Як впливають на здоров'я особистості освіта, матеріальне становище, посадова 
позиція? 

14. Сучасні моделі здоров’єорієнтованої поведінки 
15. Психологічне здоров'я особистості. 
16. Психічна саморегуляція як невід'ємний компонент здорової особистості (С. 

М. Шингаєв). 
17. Психологічні складники внутрішньої картини здоров’я. 
18. Вікові особливості внутрішньої картини здоров'я людини.  
19. Теоретико-методологічні підходи до дослідження внутрішньої картини 

здоров'я. 
20. Ставлення до здоров'я. Фактори що впливають на ставлення до здоров'я. 
21. Модель охоронної мотивації Роджерса: повага хвороби, схильність, очікувана 

успішність, очікувана самоефективність, інтенція та поведінка. 
22. Зв’язок здоров’я і поведінки. 
23. Зв’язок стилю життя і здоров’я. 
24. Критерії психічного і соціального здоров'я 
25. Соціодемографічні, культуральні та індивідуальнісні детермінанти здоров’я. 
26. Ситуативне обумовлення поведінки здоров’я. 
27. Когнітивна модель здоров’єорінтованої поведінки Бандура.   
28. Процесуальна модель здоров’єорієнтованих дій Шварцера. 
29. Профілактика хвороб, пов’язаних із стилем життя. 
30. Самоефективність як детермінанта здоров’єорієнтованої поведінки.  
31. Психологічні чинники здоров'я   
32. Поняття психологічного стресу та причини його виникнення. 
33. Поняття професійного стресу і причини його виникнення. 
34. Особливості поведінкових реакцій людини у стресових ситуаціях. 
35. Стратегії подолання стресу. 
36. Поняття психологічного стресу. 



37. Механізми психологічного захисту і копінгу: співвідношення понять.   
38. Механізми компенсації в забезпеченні психічного здоров’я. 
39. Захисні реакції і механізми особистості.  
40. Механізм компенсації в забезпеченні надійності людини.  
41. Саморегуляція стану та поведінки у забезпеченні здоров’я. 
42. Життєва стійкість і психічне здоров’я.  
43. Психогігієна й збереження здоров’я людини. 
44. "Природні" психологічні захисти. 
45. Депресивний настрій як причина негативного мислення. 
46. Роль самоконтролю в психологічному забезпеченні здоров’я. 
47. Групові захисні механізми. 
48. Загальна характеристика психогенних захворювань. 
49. Вплив соціальних і біологічних факторів у розвитку психопатизации 

особистості. 
50. Невротичні розлади. Соматоформні розлади. 
51. Реактивні психози. Постравматичний стресовий розлад. 
52. Функцiональнi розлади психіки. 
53. Проблема професійного здоров'я: історичний аспект.  
54. Психологічне забезпечення професійного здоров'я. 
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