
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ФП 1.20  

2. Назва: позитивна психологія 

3. Тип: вибірковий  

4. Рівень вищої освіти: І бакалаврський, ІІ магістерський 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2 або 5 рік навчання 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 3 або 4 , 9 або 10 семестри 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Сарнавська Оксана 

В’ячеславівна, кандидат філософських наук, доцент. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

Розуміти значення, витоки,  генезу, основний зміст та перспективи розвитку позитивної 

психології, а також роль позитивної психології в мультикультурному, релігійному та 

соціальному контекстах; 

Усвідомлювати зміст та філософську глибину основних понять позитивної психології, 

зокрема “вдячність“  “щастя“ “цінності“  “благополуччя“ 

Розрізняти прояви та складність власних емоційних переживань та емоційних реакцій інших 

людей 

Використовувати практики та методи позитивної психології в повсякденному житті. 

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

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: культурологія, релігієзнавство; 

Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
культурологія, філософія, етика; 

12. Зміст курсу 1. Предмет та завдання позитивної психології, її теоретична основа та 

взаємозв’язки з іншими галузями та напрямками психології. 2. Розвиток позитивної психології. 3. 

Основні категорії та поняття позитивної психології. 4. Фізичне благополуччя. Особистісна зрілість. 

Психічне здоров’я 3. Модель позитивної активності та кейси інтервенцій. 4. Розвиток здорових 

звичок. 5. Методики та практики позитивної психології. Духовні практики, які підтримують 

особистісне благополуччя.  Технології роботи з тілом в ТОП (тілесноорієнтованій психотерапії). 

Майндфулнес та медитація. Позитивна психотерапія та коучинг. 
13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел)  

1. Бонивел И. (2009). Ключи к благополучию: что может позитивная психология. Москва.  

2. Селигман, М., Новая позитивная психология. Cофия. - 2009  

3. Стайл, Шарлотта. Позитивная психология. Что делает нас счастливыми, оптимистичными и 

мотивированными / пер. с англ. М. Чомахидзе-Доронина; научн. ред. Т. Базаров. — М.: Претекст.. 

2013  

4.  Шапиро А.З. Современная позитивная психология: дискуссии, историко-научные и культурно-

исторические предпосылки. Вопросы психологии. – К., 2005. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
14 год. лекцій,  

16 год. семінарських занять,  

60 год. самостійної роботи. 

 Разом – 90год.  

Методи: інтерактивні лекції, опрацювання першоджерел, практичні заняття, індивідуальні завдання, 

індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 

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

Підсумковий контроль (40 балів): усний всередині І семестру. 

Поточний контроль (60 балів): опитування.  

Підсумковий контроль: залік в кінці _ семестру. 

Поточний контроль (100 балів): опитування. 

16. Мова викладання: українська 
 
Завідувач кафедри доктор педагогічних наук, професор Олексін Ю.П. 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Code: FP 1.20  

2. Title: positive psychology 

3. Type: selective 

4. Level of higher education: I bachelor's, II master's 
5. Year of study, when the discipline is offered: 2 or 5 years of study 

6. Semester when studying the discipline: 3 or 4, 9 or 10 semesters 
7. Number of established ECTS credits: 3 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Sarnavska Oksana 

Vyacheslavivna, Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor. 

9. Learning outcomes: after studying the discipline the student must be able to: 

Understand the meaning, origins, genesis, main content and prospects of positive psychology, as well as 

the role of positive psychology in multicultural, religious and social contexts; 

Understand the meaning and philosophical depth of the basic concepts of positive psychology, in particular 

"gratitude" "happiness" "values" "well-being" 

Distinguish the manifestations and complexity of their own emotional experiences and emotional reactions 

of others 

Use practices and methods of positive psychology in everyday life. 

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

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: culturology, religious studies; 

Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): culturology, philosophy, 

ethics; 

12. Contents of the course 1. The subject and objectives of positive psychology, its theoretical basis and 

relationships with other branches and areas of psychology. 2. Development of positive psychology. 3. The 

main categories and concepts of positive psychology. 4. Physical well-being. Personal maturity. Mental 

health 3. Positive activity model and intervention cases. 4. Development of healthy habits. 5. Methods and 

practices of positive psychology. Spiritual practices that support personal well-being. Technologies of 

working with the body in the TOP (body-oriented psychotherapy). Mindfulness and meditation. Positive 

psychotherapy and coaching.  

13. Recommended editions: (indicate up to 5 sources) 
1. Bonivel I. (2009). Keys to well-being: what can positive psychology do? Moscow. 

2. Seligman, M., New positive psychology. Sofia. - 2009 

3. Style, Charlotte. Positive psychology. What makes us happy, optimistic and motivated / trans. with 

English M. Chomakhidze-Doronin; scientific ed. T. Bazarov. - М ... 2013 

4. Shapiro A.Z. Modern positive psychology: discussions, historical-scientific and cultural-historical 

preconditions. Questions of psychology. - K., 2005. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
14 hours. lectures, 

16 hours of seminars, 

60 hours of independent work. 

Total - 90 hours 

Methods: interactive lectures, elaboration of primary sources, practical classes, individual tasks, individual 

and group research tasks, use of multimedia tools. 

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

Final control (40 points): oral in the middle of the first semester. 

Current control (60 points): poll. 

Final control: completion at the end of the semester. 

Current control (100 points): poll. 

16. Language of teaching: Ukrainian 

 

Head of the Department Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Oleksin Y.P. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


