
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ВК2 
2. Назва: Психологія здоров’я. 

3. Тип: Вибірковий компонент магістерської ОПП 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський). 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 5. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна:2(10) 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4. 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Смольська Л.М., 

к.психол.наук, доцент кафедри. 

9. Результати навчання: Cтудент повинен оволодіти компетентностями  – знати: 

психологічні чинники та умови формування, підтримки, розвитку фізичного, психічного, 

соціального здоров’я в різному віці; вміти: вивчати та аналізувати психологічну літературу; 

здійснювати психологічний супровід клієнтів для його/її здорової самореалізації; проводити 

психологічне обстеження для виявлення психосоматики; добирати адекватні віку клієнта та 

професійній гіпотезі практичні методи сприяння оздоровлення; складати корекційні 

програми та програми особистісного оздоровчого дизайну; реалізувати стійку позитивну 

настанову на наявні й потенційні ресурси клієнта у партнерстві з психологом, іншими 

фахівцями, соціальним оточенням; реалізувати стійку настанову на відкритість до 

особистісного та професійного вдосконалення.  

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

тестовий модульний контроль. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: дисципліни, що формують 

відповідні професійні компетентності другого рівня вищої освіти. 

Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): «Кризова 

психологія», «Соціальна відповідальність».            

12. Зміст курсу (перелік тем): Здоров’я як предмет інтегральних наукових досліджень та 

практичного запиту. Особистісна зрілість та внутрішня картина здоров’я. Саморегуляція, 

самоконтроль, самоуправління – їх функціональне значення для здоров’я. Енергетична сила та 

впевненість особистості – основа здоров’я протягом життя. Здоров’ятворчі та 

здоров’язберігаючі підходи в ранньому, дошкільному та шкільному віці. Здоров’я в різні вікові 

періоди дорослості; особистісне та професійне довголіття. 

13. Рекомендовані навчальні видання (зазначити до 5 джерел): 

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

посібник / За ред. І. Я. Коцана.– Луцьк: РВВ ―Вежа. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 

2011., 430 с. 

2. Практикум по психологии здоровья: электронное учебное пособие/Под редакцией д.психол.н, 

проф. Г.С.Никифорова – «Питер», 2005., 355 с. 

3. Психология здоровья: электронное учебное пособие/Е.А.Денисова [и др.] – Тольятти: Изд-во 

ТГУ, 2017., 107 с. 

4. Психология здоровья: Учебник для вузов / Под ред. Г С. Никифорова. — СПб.. Питер, 2006. — 

607 с.         

5. Васильева О. С., Филатов Ф.Р Психология здоровья человека: эталоны, представления, 

установки: Учеб. пособие для студ. высш. учеб, заведений. — М.: Издательский центр 

“Академия”, 2001. — 352 с. скачати https://www.klex.ru/8k2 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 14 год. практичних робіт, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90 год. 

Методи: інтерактивні лекції, проблемне навчання, ділові ігри, кейси, індивідуальні, парні та групові 

проекти. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання - за 100 бальною шкалою.  

2 Модульних контроля  та/або підсумковий залік (40 балів). 

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, творчі роботи, залікові роботи. 

16. Мова викладання: українська. 

                          

                                  Завідувач кафедри, д. пед. наук, професор Ю. П. Олексін  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code. ВК2 

2. Title. Health Psychology 

3. Type. Optional оne from Magister’s EPP. 

4. Level of higher education: I (Magister’s degree). 

5. Year of study, when the discipline is offered: 5. 

6. Semester when discipline is studied: 2 (10) 

7. Number of established ECTS credits: 4. 

8. Name, initials of the lecturer / lecturers, degree, position: Smolska L. M., PhD in Psychology, 

associate  Professor (Docent). 

9. Learning outcomes: a student must master the competencies: to know psychological factors and 

conditions to form, to support, to develop physical, mental, social health during different ages; to be 

able to: to study and analyze psychological literature; to provide psychological support to the client for 

his/her healthy self-realization; to conduct a psychological observation for identifying psychosomatics; 

to chose appropriate for client’s age and the professional hypothesis - practical methods for promoting 

rehabilitation; to draw up correctional programs and personal health design programs; to implement a 

stable positive attitude to the client’s actual and potential resources which exist in partnership with the 

psychologist as well as with other specialists and by social environment; to implement a sustainable 

guide to openness for personal and professional improvement 

10. Forms of organization of classes: training, independent work, practical training, module control 

testing. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: disciplines that shape the relevant 

professional competencies of second level of higher education. 

Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): " Crisis Psychology", 

"Social Responsibility". 

12. Course contents (list of topics): Health as a subject of integrated scientific research and practical 

inquiry. Personal maturity and internal health picture. Self-regulation, self-control, self-government and 

their functional importance for health. Energy strength and personality confidence as the basis for 

healthy  life. Health saving and health improvement approaches during early years, preschool and 

school ages. Health at different age periods of adulthood; personal and professional prolong duration.  

13. Recommended editions (indicate up to 5 sources): 
1. Kotsan I.Ya., Lozhkin G.V., Mushkevych M.I. Psychology of human health: electronic textbook / 

Edited by I. Y. Kotsan.- Lutsk: RVV –“Vezha” Volyn. National University named by Lesya Ukrainka, 

2011., 430 p.  

2. Workshop on health psychologists: electronic student assistance / Redacted by Doctor of Psychol. 

sciense , Prof. G.S.Nykyforova – "Piter", 2005., 355 p.  

3. Health Psychology: electronic study book /E.A.Denisova [i d] – Tolyatty:  TGU, 2017., 107 p. 

4. Health psychology: Study book for high school students/ Redacted by G. S. Nykyforova. - SPB.. Piter, 

2006. — 607 p.          

5. Vasilieva O.S., Filatov F.R. Health Psychology: ethalons, presentations, installations: Study book for 

high school students.— M.: Publishing house "Akademia", 2001. — 352 p. download 

https://www.klex.ru/8k2 
14. Planned types of educational activities and teaching methods: 16 h. for lectures, 14 h. for practical 

work,60 h. for independent work – together is 90 h. Methods: interactive lectures, problem solving 

approach, learning, business games, cases, individual, pair and group tipes of projects. 

15. Form and evaluation criteria: 
The evaluation is performed on a 100-point scale.  

2 Module Control works or/and Credit Final control (40 points) .  

Current student’s  activity control (60 points). 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 
Head of the department, D. ped. Scinces, professor                                  Yuriy Oleksin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


