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Силабус навчальної дисципліни 

 

«ПСИХОЛОГІЯ ЗДОРОВ’Я» 

 

Спеціальність: 053 Психологія 

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із альтернативного 

переліку 

Курс 2 (другий) 

Семестр 4 (четвертий) 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

4 кредити /120 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

У навчальному курсі розглядаються різні системи наукових знань 

про природу здоров'я, механізми, умови, способи його 

позитивного розвитку й динаміки психологічного захисту, 

життєстійкості. Особлива увага приділена формуванню навичок 

психологічного аналізу психічного і психологічного здоров’я 

особистості. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Вивчення студентами зазначеної дисципліни спрямоване на 

ознайомлення їх з основними теоретичними положеннями та 

емпіричними характеристиками психічного та психологічного 

здоров’я людини спеціальних умінь й базових навичок 

використання методичного інструментарію, що дозволяє 

планувати і проводити психопрофілактичну та супроводжуючу 

консультативно-корекційну діяльність практичного психолога.  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Ознайомити із сучасними проблемами психології здоров’я, 

основними принципами дослідження здоров’я, моделями здорової 

особистості.  

Надати уявлення про психологічні фактори позитивного розвитку 

здоров’я, механізми взаємозв’язку здоров’я і якості життя, 

психологічної культури й динаміку психологічної стійкості 

особистості. 

Формувати уміння складати психологічний портрет особистості, 

виявляти психологічні бар’єри благополуччя, створювати 

індивідуальну систему психологічного захисту 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Володіння навичками синтезу психологічних знань особистісного 

зростання, способами діагностики індивідуально-типологічних 

особливостей психологічного захисту особистості, методами 

виявлення психологічних бар’єрів розвитку цілісного здоров’я 

особистості. Демонструвати здатність і готовність застосовувати 

отриманні знання у процесі профілактики негативного розвитку 

здоров’я осіб. Застосовувати отриманні знання на практиці. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Психологія здоров’я: сутність, мета, задачі, 

методи. Акмеологічні аспекти здоров’я. динаміка моделей 

здоров’я. Трактовка здоров’я у психоаналізі. Гуманістична 

психологія як основа антропологічної моделі здоров’я. Проблема 



здоров’я у йоготерапії В.Франкла. Сучасні теорії саморозвитку; 

умови особистісного зростання. Здатність до саморозвитку і 

самореалізації як фактор психологічного благополуччя 

особистості. Психогігієна зрілої особистості. Психологічне 

благополуччя особистості. Концепції розвитку психосоматичних 

хвороб. Психологічний захист і копінг поведінка у важких 

життєвих ситуаціях. Позитивне мислення як фактор 

психологічного здоров’я. Аутопсихологічна компетентність 

особистості; психологічна культура як фактор здоров’я. 

діагностика компонентів психологічного здоров’я особистості. 

Принципи і технології надання психологічної допомоги із 

саморозвитку  цілісного здоров’я людини. 

Види занять: лекції, практичні заняття 

Методи навчання: робота в малих групах, семінар-дискусія, 

мозкова атака, презентація, рольова гра, методи активної взаємодії 

Форми навчання: денна, заочна, дистанційна 

Пререквізити Знання із загальної психології, психодіагностики, психології 

розвитку. 

Пореквізити Знання з дисципліни «Психологія здоров’я» можуть бути 

використані під час написання, курсової та бакалаврської робіт; 

фаховій роботі практичного психолога 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Галецька Інна, Сосновський Титус. Психологія здоров’я: теорія і 

практика.– Л.: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006.– 338 с. 

2. Коцан І. Я., Ложкін Г. В., Мушкевич М. І. К 75 Психологія 

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

Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2011.– 430 с. 

3. Тимофієва М.П., Двіжона О.В. Психологія здоров'я: Навчальний 

посібник. - Чернівці: Книги - XXI, 2009. - 296 с 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тестування 

Кафедра Педагогіки та психології професійної освіти 

Факультет Лінгвістики та соціальних комунікацій 

Викладач(і) ДУБЧАК ОЛЕНА БОРИСІВНА 

Посада: доцент 

Вчений ступінь: - кандидат психологічних наук 

Профайл викладача: https://er.nau.edu.ua/simple-
search?query=%D0%B4%D1%83%D0%B1%D1%87%D0%B0%D0%BA&sort_by
=score&order=desc&rpp=10&filter_field_1=author&filter_type_1=equals&fil
ter_value_1=%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%87%D0%B0%D0%BA%2C+%D0
%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8
%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&etal=0&filtername=author&filt
erquery=%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%87%D0%B0%D0%BA%2C+%D0%9E
%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1
%81%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0&filtertype=equals 

Тел.: 0444067540 

E-mail: olena.dubchak@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 8.706 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну  
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