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1. Пояснювальна записка 

 

Програма нормативної навчальної дисципліни «Психологія здоров’я та здорового 

способу життя» складена вiдповiдно до освiтньо-професiйної програми підготовки 

фахівців освітнього рiвня бакалавр, галузi знань 01 Освіта, спеціальності 014 Середня 

освіта 014.14 Середня освіта (Здоров’я людини). 

Предмет вивчення навчальної дисциплiни: психологія здоров’я та здорового 

способу життя. 

Мiждисциплiнарнi зв'язки: дисципліна пов’язана із психологією, валеологією та 

валеологією харчування. 

Метою навчальної дисципліни «Психологія здоров’я та здорового способу 

життя»: ознайомлення студентів з основами психології здоров’я та здорового способу 

життя, засобами і методами його підтримки.  

Студент повинен навчитися визначати психологічні особливості здорового способу 

життя та визначати способи його підтримки, знати складові здоров’я та здорового способу 

життя; реферувати та творчо аналізувати наукову літературу з проблематики. 

Необхідність введення цього курсу зумовлена цілою низкою соціальних проблем, 

що постали перед Україною, зокрема: низьким рівнем здоров’я, поганою екологічною та 

важкою соціально-психологічною ситуацією в країні, демографічною кризою, неухильним 

зростанням кількості дітей, що народжуються з фізичними та психічними вадами. 

Програма курсу рекомендована як обов’язкова для підготовки майбутніх вчителів 

основ здоров’я освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, а також для здобуття 

відповідної спеціалізації з низки педагогічних спеціальностей. 

Завданнями навчальної дисципліни «Психологія здоров’я та здорового способу 

життя» є: 

 Викласти базові та професійно-профілюючі теоретичні основи поняття 

здорового способу життя. 

 Дати уявлення про загальний вміст складових здоров’я. 

 Сформувати уявлення про здоров’я особистості, спосіб життя та ставлення 

до здоров’я. 

 Визначити основні проблеми здоров'я сучасної людини в змісті підготовки 

вчителя основ здоров'я. 

 Сформулювати особливості допомоги дітям до 3-х років. 

 Визначити основні особливості здоров’я дітей і підлітків. 

 Встановити основні проблеми здоров’я студентів та психології 

професійного здоров’я. 

 Дати уявлення про екстремальні умови діяльності і здоров’я людини. 

 Сформувати уявлення про професійне вигорання і способи його 

попередження. 

 

 

 

 

 

 



ІІ. Основнi результати навчання та компетентностi, якi вони формують: 

№ з/п Результати навчання Компетентностi 

1. Знати: 

- базові та професійно-профілюючі теоретичні 

основи психології здоров’я; 

- загальний зміст складових здоров’я та 

здорового способу життя; 

Вміти: 

- оперувати поняттєво-категоріальним апаратом; 

-аналізувати, систематизувати і класифікувати 

теоретичні підходи, дані експериментальних 

досліджень та дослідницьких програм; 

- здатність та готовність до 

розуміння сучасних 

концепцій картини світу на 

основі сформованого 

світогляду; 

- здатність та готовність до 

проведення бібліографічної 

та інформаційно-пошукової 

роботи 

- здатність та готовність до 

оволодіння культурою 

наукового мислення, 

узагальнення, аналізом та 

синтезом фактів та 

теоретичних положень 

2. Знати: 

 психічна саморегуляція та здоров’я 

особистості; 

 особливості допомоги дітям до 3-х років; 

 основні особливості здоров’я дітей і 

підлітків; 

 основні проблеми здоров’я студентів та 

психології професійного здоров’я; 

 екстремальні умови діяльності і здоров’я 

людини; 

 поняття професійного вигорання і 

способи його попередження. 
 

Вміти: 

 застосовувати теоретичні знання в 

інтерпретації психологічних фактів (конкретних 

життєвих ситуаціях особистості, результатів 

експериментальних досліджень, вирішенні 

психологічних задач, прикладах художньої 

літератури тощо); 

 актуалізувати знання, навички і вміння, 

висовувати гіпотези та приймати рішення щодо 

забезпечення діяльності майбутнього педагога; 

- готовність до активної 

комунікації та інформаційно-

аналітичної діяльності; 

- уміння формулювати цілі, 

розробляти стратегії і план 

навчання, вибирати та 

використовувати сучасні 

технології навчання, 

забезпечувати системність 

уявлення навчального 

матеріалу; 

- здатність до 

самовдосконалення та 

саморозвитку на основі 

рефлексії своєї діяльності; 

- уміння прогнозувати зміни 

та динаміку рівня розвитку 

та функціонування 

пізнавальної та мотиваційно-

вольової сфери, 

самосвідомості, 

психомоторики, здібностей 

характеру, темперамент, 

функціональних станів, 

особистісних рис та 

акцентуацій у нормі та 

психічних відхиленнях. 

 

 

 

 



ІІ. Примiрний тематичний план 

На вивчення навчальної дисципліни вiдводиться 3 кредити ЄКТС 90 годин. 

№  

з/п

  

 

Назви модулiв i тем Кiлькiсть годин 

(денна форма навчання) 

Кiлькiсть годин 

(заочна(вечiрня) форма 

навчання) 
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 Модуль І. Психологія 

здоров’я як новий науковий 

напрям. Фізичне, психічне і 

соціальне здоров’я. 

         

1 Здоров’я як системне 

поняття. 

4 2 2 3      

2 Фізичне здоров’я та 

гармонія особистості. 

3 1 2 3    

3 Індивідуально-типологічні 

аспекти психічного 

здоров’я. 

3 1 2 3      

4 Соціальне здоров’я 3 1 2 3      

5 Духовне здоров’я 3 1 2 3      

 Модуль ІІ. Психологічні 

особливості здорового 

способу життя. 

         

6 Здоров’я особистості, 

спосіб життя та ставлення 

до здоров’я 

4 2 2 4      

7 Психічна саморегуляція та 

здоров’я особистості  

4 2 2 4      

8 Особливості допомоги 

дітям до 3-х років 

4 2 2 4      



9 Особливості здоров’я дітей 

і підлітків 

4 2 2 4      

10 Особливості здоров’я 

студентів, психологія 

професійного здоров’я 

4 2 2 5      

11 Екстремальні умови 

діяльності і здоров’я 

людини.  

4 2 2 5      

12 Професійне вигорання і 

способи його попередження 

4 2 2 5      

Разом: 44 20 24 46      

 

ІІІ. Змiст навчальної дисциплiни за модулями i темами: 

 

Модуль І. Психологія здоров’я як новий науковий напрям. Фізичне, психічне і соціальне 

здоров’я. 

 

Тема 1. Здоров’я як системне поняття. 

Історія становлення і сучасний стан. Проблеми здоров'я і здорового способу життя 

в контексті культури. Визначення психології здоров'я і завдання дослідження. 

Взаємозв'язок з іншими науками. Психологічні чинники здоров'я. Значення здоров'я і 

підходи до його визначення. Ідея системності в тлумаченні поняття здоров'я. 

Взаємозв'язок рівнів розгляду здоров'я і хвороби. Критерії психічного і соціального 

здоров'я. Дослідження уявлень про критерії здоров'я. 

 

Тема 2.Фізичне здоров’я та гармонія особистості. 

Поняття "Фізичне здоров'я". Чинники фізичного здоров'я. Адаптаційні резерви 

організму. Рухова активність і фізичне здоров'я. Оцінка і самооцінка фізичного здоров'я. 

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

простору особистості. Гармонія особи як гуманітарна проблема. Гармонія стосунків 

особистості.  Гармонія розвитку особистості. 

 

Тема 3. Індивідуально-типологічні аспекти психічного здоров’я. 

Загальні положення. Психологічні типи як форми психічного здоров'я. Акцентуація 

особистості і психічне здоров'я. 

 

Тема 4. Соціальне здоров’я 

Здоров'я як соціальний феномен. Соціальна структура і здоров'я.  

Здоров'я в територіальних спільностях. Здоров'я і соціальні організації. Соціальні 

зміни і здоров'я суспільства. Система охорони здоров'я як інститут соціального контролю. 

 

Тема 5. Духовне здоров’я 



Уявлення про душевне здоров'я в історії європейської філософії. Душевне здоров'я 

і культура в працях психологів. Душевне здоров'я і його культурна детермінація: 

динамічна концепція. Тенденції в здоров'ї чоловіків і жінок. Тендерні упередження 

фахівців. 

 

Модуль ІІ. Психологічні особливості здорового способу життя. 

 

Тема 6. Здоров’я особистості, спосіб життя та ставлення до здоров’я 

Поняття "Спосіб життя". Основи раціонального харчування. Особиста гігієна і 

здоров'я. Рухова активність і здоров'я. Кодекс здоров'я. Концепція "психологія 

відношення". Відношення до здоров'я. Чинники, що роблять вплив на відношення до 

здоров'я. Короткий історичний огляд. Поняття сексуального здоров'я. Особистісні  

особливості і сексуальність. Гармонія і дисгармонія сексуальних стосунків. 

 

Тема 7. Психічна саморегуляція та здоров’я особистості 

Концепції психічної саморегуляції. Види психічної саморегуляції. Психологічні 

основи первинної профілактики залежностей. Моделі поведінкових змін у світлі проблеми 

ВІЛ/СНІДУ. Сексуальність і СНІД. Психологічні чинники ризикованої поведінки. 

 

Тема 8. Особливості допомоги дітям до 3-х років 

Перинатальна психологія, психопатологія і психотерапія. Вплив особливостей 

зачаття на розвиток людини і його здоров'я. Вплив особливостей протікання вагітності на 

розвиток людини і його здоров'я. Вплив особливостей течії пологів на розвиток людини і 

його здоров'я. Вплив особливостей раннього постнатального періоду на розвиток людини 

і його здоров'я. Рання психотерапевтична допомога. Соціально-педагогічна рання 

допомога. Програма ранньої допомоги в дошкільній установі системи освіти. 

 

Тема 9.Особливості здоров’я дітей і підлітків 

Теоретико-методологічні підходи до дослідження внутрішньої картини здоров'я. 

Вікові особливості внутрішньої картини здоров'я дитини. Індивідуально-психологічні 

чинники і їх роль у формуванні внутрішньої картини здоров'я дитини. Роль сім'ї у 

формуванні внутрішньої картини здоров'я. Психологічна допомога дітям і підліткам із 

спотвореною внутрішньою картиною здоров'я. 

 

Тема 10. Особливості здоров’я студентів, психологія професійного здоров’я 

Чинники, що впливають на психічне здоров'я студентів. Стрес в студентському 

середовищі. Рання профілактика психічного здоров'я студентів. Соціальна підтримка як 

чинник психічного здоров'я студентів. Проблема професійного здоров'я: історичний 

аспект. Психологічне забезпечення професійного здоров'я. Професійне самовизначення. 

Професійна підготовка.  

Професійна адаптація. Надійність професійної діяльності. Стрес в професійній 

діяльності. Безпека праці. 

 

Тема 11. Екстремальні умови діяльності і здоров’я людини. 

Загальна характеристика і класифікація екстремальних умов діяльності. Загальна 

характеристика надзвичайних ситуацій. Загальна характеристика поведінкових і 



психічних реакцій людини у екстремальних ситуаціях. Загальна характеристика 

психогенних розладів, що виникають при екстремальних ситуаціях. Загальне уявлення про 

діяльність в особливих і екстремальних умовах. Особливості психогенних розладів при 

діяльності в екстремальних умовах. 

 

Тема 12. Професійне вигорання і способи його попередження 

Феномен "вигорання" і його причини. Вигорання, "душевні втрати" і здоров'я 

особи. Ресурси стрес і подолання вигорання. Особові і соціальні ресурси подолання 

вигорання. Моделі волаючої поведінки як ресурс стресостійкості. Класифікації типів 

ресурсів подолання. Вигорання і теорія "консервації ресурсів". Особистісні, поведінкові і 

соціальні ресурси і їх взаємодія з вигоранням. 

 

 

ІV. Засоби діагностики успiшностi навчання 

Форми та методи поточного контролю – модульні контрольні роботи 

 

Варіант І. 

 

1. Проблеми здоров'я і здорового способу життя в контексті культури.  

2. Визначення психології здоров'я і завдання дослідження.  

3. Психологічні чинники здоров'я.  

4. Значення здоров'я і підходи до його визначення.  

5. Взаємозв'язок рівнів розгляду здоров'я і хвороби.  

6. Критерії психічного і соціального здоров'я.  

7. Дослідження уявлень про критерії здоров'я. 

8. Поняття "Фізичне здоров'я".  

9. Адаптаційні резерви організму.  

10. Рухова активність і фізичне здоров'я.  

11. Поняття гармонії особистості.  

12. Гармонія стосунків особистості.   

 

 

Варіант ІІ. 

 

1. Душевне здоров'я і його культурна детермінація: динамічна концепція.  

2. Тенденції в здоров'ї чоловіків і жінок. . 

3. Поняття "Спосіб життя".  

4. Основи раціонального харчування.  

5. Загальні поняття про гігієну. 

6. Особиста гігієна і здоров'я.  

7. Рухова активність і здоров'я.  

8. Кодекс здоров'я.  

9. Концепція "психологія відношення".  

10. Відношення до здоров'я.  

11. Чинники, що роблять вплив на відношення до здоров'я.  

12. Поняття сексуального здоров'я.  



 

Варіант ІІІ. 

 

1. Теоретико-методологічні підходи до дослідження внутрішньої картини здоров'я.  

2. Роль сім'ї у формуванні внутрішньої картини здоров'я.  

3. Психологічна допомога дітям і підліткам із спотвореною внутрішньою картиною 

здоров'я. 

4. Чинники, що впливають на психічне здоров'я студентів.  

5. Стрес в студентському середовищі.  

6. Рання профілактика психічного здоров'я студентів.  

7. Соціальна підтримка як чинник психічного здоров'я студентів.  

8. Проблема професійного здоров'я: історичний аспект.  

9. Психологічне забезпечення професійного здоров'я.  

10. Професійне самовизначення. Професійна підготовка.  

11. Професійна адаптація. Надійність професійної діяльності.  

12. Стрес в професійній діяльності. 

 

 

V. Форма пiдсумкового контролю успiшностi навчання  - залік. 

Питання до заліку 

 

1. Історія становлення і сучасний стан.  

2. Проблеми здоров'я і здорового способу життя в контексті культури.  

3. Визначення психології здоров'я і завдання дослідження.  

4. Взаємозв'язок з іншими науками.  

5. Психологічні чинники здоров'я.  

6. Значення здоров'я і підходи до його визначення.  

7. Ідея системності в тлумаченні поняття здоров'я.  

8. Взаємозв'язок рівнів розгляду здоров'я і хвороби.  

9. Критерії психічного і соціального здоров'я.  

10. Дослідження уявлень про критерії здоров'я. 

11. Поняття "Фізичне здоров'я".  

12. Чинники фізичного здоров'я.  

13. Адаптаційні резерви організму.  

14. Рухова активність і фізичне здоров'я.  

15. Оцінка і самооцінка фізичного здоров'я.  

16. Здоров'я і гармонія.  

17. Поняття гармонії особистості.  

18. Гармонія зовнішнього і внутрішнього простору особистості.  

19. Гармонія особистості як гуманітарна проблема.  

20. Гармонія стосунків особистості.   

21. Гармонія розвитку особистості. 

22. Психологічні типи як форми психічного здоров'я.  

23. Акцентуація особистості і психічне здоров'я. 

24. Здоров'я як соціальний феномен.  

25. Соціальна структура і здоров'я.  



26. Здоров'я в територіальних спільностях.  

27. Здоров'я і соціальні організації.  

28. Соціальні зміни і здоров'я суспільства.  

29. Система охорони здоров'я як інститут соціального контролю. 

30. Уявлення про душевне здоров'я в історії європейської філософії.  

31. Душевне здоров'я і культура в працях психологів.  

32. Душевне здоров'я і його культурна детермінація: динамічна концепція.  

33. Тенденції в здоров'ї чоловіків і жінок.  

34. Тендерні упередження фахівців. 

35. Поняття "Спосіб життя".  

36. Основи раціонального харчування.  

37. Загальні поняття про гігієну. 

38. Особиста гігієна і здоров'я.  

39. Рухова активність і здоров'я.  

40. Кодекс здоров'я.  

41. Концепція "психологія відношення".  

42. Відношення до здоров'я.  

43. Чинники, що роблять вплив на відношення до здоров'я.  

44. Короткий історичний огляд.  

45. Поняття сексуального здоров'я.  

46. Особистісні  особливості і сексуальність.  

47. Гармонія і дисгармонія сексуальних стосунків. 

48. Концепції психічної саморегуляції.  

49. Види психічної саморегуляції.  

50. Психологічні основи первинної профілактики залежностей.  

51. Моделі поведінкових змін у світлі проблеми ВІЛ/СНІДУ.  

52. Сексуальність і СНІД.  

53. Психологічні чинники ризикованої поведінки. 

54. Перинатальна психологія, психопатологія і психотерапія.  

55. Вплив особливостей зачаття на розвиток людини і його здоров'я.  

56. Вплив особливостей протікання вагітності на розвиток людини і його здоров'я.  

57. Вплив особливостей течії пологів на розвиток людини і його здоров'я.  

58. Вплив особливостей раннього постнатального періоду на розвиток людини і його 

здоров'я.  

59. Рання психотерапевтична допомога.  

60. Соціально-педагогічна рання допомога.  

61. Програма ранньої допомоги в дошкільній установі системи освіти. 

62. Теоретико-методологічні підходи до дослідження внутрішньої картини здоров'я.  

63. Вікові особливості внутрішньої картини здоров'я дитини.  

64. Індивідуально-психологічні чинники і їх роль у формуванні внутрішньої картини 

здоров'я дитини.  

65. Роль сім'ї у формуванні внутрішньої картини здоров'я.  

66. Психологічна допомога дітям і підліткам із спотвореною внутрішньою картиною 

здоров'я. 

67. Чинники, що впливають на психічне здоров'я студентів.  

68. Стрес в студентському середовищі.  



69. Рання профілактика психічного здоров'я студентів.  

70. Соціальна підтримка як чинник психічного здоров'я студентів.  

71. Проблема професійного здоров'я: історичний аспект.  

72. Психологічне забезпечення професійного здоров'я.  

73. Професійне самовизначення. Професійна підготовка.  

74. Професійна адаптація. Надійність професійної діяльності.  

75. Стрес в професійній діяльності. 

76. Безпека праці. 

77. Загальна характеристика і класифікація екстремальних умов діяльності.  

78. Загальна характеристика надзвичайних ситуацій.  

79. Загальна характеристика поведінкових і психічних реакцій людини у 

екстремальних ситуаціях.  

80. Загальна характеристика психогенних розладів, що виникають при екстремальних 

ситуаціях.  

81. Загальне уявлення про діяльність в особливих і екстремальних умовах.  

82. Особливості психогенних розладів при діяльності в екстремальних умовах. 

83.  Феномен "вигорання" і його причини.  

84. Вигорання, "душевні втрати" і здоров'я особи.  

85. Ресурси стресостійкості і подолання вигорання.  

86. Особові і соціальні ресурси подолання вигорання.  

87. Моделі волаючої поведінки як ресурс стресостійкості.  

88. Класифікації типів ресурсів подолання.  

89. Вигорання і теорія "консервації ресурсів".  

90. Особистісні, поведінкові і соціальні ресурси і їх взаємодія з вигоранням. 
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