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ВСТУП 
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Психологія 

здоров’я» складена відповідно до освітньо-професійних програм підготовки 
БАКАЛАВРІВ спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура). 

Предметом навчальної дисципліни є вивчення особливостей прояву, 
розвитку та формування психіки людини в специфічних умовах фізичного 
виховання та спорту. Цей курс містить первинні знання та положення, які ще 
будуть за потреби розгортатися та поглиблено висвітлюватися в інших 
дисциплінах професійного профілю. 

 Міждисциплінарні зв’язки: Курс «Психологія здоров’я» пов’язаний і 
певною мірою спирається на знання з курсів психології, анатомії і фізіології 
людини, теорії і методики фізичного виховання, педагогіки. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Психологія здоров’я» є 

вивчення закономірностей прояву, розвитку та формування психіки людини в 
специфічних умовах фізичного виховання, навчанні студентів застосовувати 
набуті теоретичні знання в процесі промоуції і підтримування здоров’я, 
запобігання  і лікування хвороб, розпізнавання етіологічних і діагностичних 
корелятів здоров’я, хвороби і подібних дисфункцій, а також в аналізі і 
оптимізації системи охорони здоров’я і формування оздоровчої політики. 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Психологія здоров’я» є: 
– ознайомити студентів з основними теоретичними конструктами 

психології здоров’я;  
– навчити здійснювати загальний аналіз промоуції і підтримування 

здоров’я в цілому, психологічний аналіз особливостей окремих видів фізичної 
реабілітації, аналіз чинників, що пов’язані зі станом здоров’я, причини його 
погіршання та ідентифікатори («етіологічні й діагностичні кореляти»); 

 – навчити організовувати промоцію і охорону здоров’я, а також 
профілактику та лікування хвороб, зокрема враховувати чинники, пов’язані зі 
станом здоров’я, як загальних, що зумовлені психологічними особливостями 
спортивної діяльності в цілому, так і специфічних для певних видів фізичної 
реабілітації. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 
знати:  

– основні етапи розвитку психології фізичного виховання в контексті 
системи фізичного виховання і здоров’я людини;  

– основні теоретичні конструкти психології здоров’я, його біологічні, 
соціальні та психологічні аспекти, знати характерні ознаки здоров’я; 

– методики психологічного забезпечення фізкультурно-спортивних занять 
з різними групами населення та фізичної реабілітації людей;  

– методи і організацію промоуції і охорону здоров’я, а також профілактику 
та лікування хвороб, зокрема враховувати чинники, пов’язані зі станом здоров’я, 
як загальні так і специфічні;  

– психічні стани у фізичному вихованні і спорті, методи їх регулювання;  
– закономірності становлення та розвитку особистості, індивідуально-

психологічних особливостей людини;  
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– основні характеристики емоційно-вольової, мотиваційної та когнітивної 
сфери особистості; 

уміти:  
– формулювати конкретні завдання в психології здоров’я;  
– організовувати і проводити науково-дослідну та методичну роботу з 

проблем психології фізичного виховання, аналізувати вплив негативних 
чинників на стан здоров’я людини; 

– аналізувати реакцію організму на вплив негативних факторів і можливості 
організму адаптуватися до цих факторів; 

– оцінити загальний рівень здоров’я населення та охарактеризувати систему 
охорони здоров’я в Україні; 

– застосовувати технології психологічного забезпечення процесу навчання 
різних категорій людей руховими діями та розвитку фізичних якостей у процесі 
фізкультурно-розвивальних занять;  

– застосовувати методики планування та проведення основних видів 
фізкультурно-оздоровчих занять за умови їх психолого-педагогічного 
забезпечення; 

–  уміти скласти програму мотивації здорового способу життя. 
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити ECTS. 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Тема 1. Психологія здоров’я – дефініція, об’єкт та предмет вивчення. 
Тема 2. Рівні, критерії та фактори здоров’я людини. 
Тема 3. Еталони здоров’я особистості. 
Тема 4. Внутрішня картина здоров’я. 
Тема 5. Основні суб’єкти впливу на психічне здоров’я особистості. 
Тема 6. Моделі формування здоровоорієнтованої поведінки та формування 

мотивації  здорового способу життя. 
Тема 7. Розробка програм мотивації здорового способу життя.  
Тема 8. Особистість і стрес. 
 

3. Рекомендована література 
Базова 

1. Ананьев В. А. Основы психологии здоровья. Книга 1. Концептуальные 
основы психологии здоровья / В. А. Ананьев. –  СПб. : Речь, 2006. – 384 с. 

2. Библиотека международной спортивной информации / Основы 
психологии спорта и физической культуры  [Електронний ресурс] : електрон. 
бібл. / Спортивная психология  (Уэйнберг Р., Гоулд Д.). – Електрон. данные. – 
Москва, 2014 – Режим доступу: http:// bmsi.ru/source/3a0a61fd-7b68-4bc4-b902-
c8699842f55a 

3. Бочелюк В. Й. Психологія спорту : навчальний посібник. / В. Й. Бочелюк, 
О. А. Черепєхіна. – К. : Центр учбової літ–ри, 2007. – 224 с. 

4. Галецька І., Сосновський Т. Психологія здоров'я: теорія та практика. - 
Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006.-338 с. 

  

http://textbooks.net.ua/content/category/46/88/52/
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5. Коцан І. Я., Ложкін Г. В., Мушкевич М. І. Психологія здоров’я людини / 
За ред. І. Я. Коцана.– Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 
2011.– 430 с. 

6. Практикум по психологии здоровья : ред. Г.С. Никифоров– СПб. : Питер, 
2005. - 350 с. 

7. Психологія спорту. Регуляція психічних станів : навчальний посібник 
/ Т. С. Кириленко . – Київ : ІПО Київського університету ім. Т. Г. Шевченка, 
2002. – 112 с. 

8. Психология здоровья человека : учебное пособие для студ. высш. учеб. 
заведений / Г. В. Ложкин, О. В. Носкова, И. В. Толкунова ; науч. ред. 
В. И. Носков ; Донецкий ин-т управления. – Севастополь ; Донецк : Вебер, 2003. 
– 257 с. 

9. Практикум по спортивной психологии : под ред. И. П. Волкова. – СПб.: 
Питер, 2002. – 288 с. 

Додаткова 
10. Васильева О.С., Филатов Ф.Р.Психология здоровья человека: эталоны, 

представления, установки. - М, - Издательский центр "Академия", 2001. 
11. Сурков Е. Н. Психология спорта в терминах, понятиях, 

еждисциплинарных связях / Е. Н. Сурков. – СПб. : СПБГАФК им. 
П. Ф. Лесгафта, 1996. – 451с. 

12. Тарабрина Н. В. Практикум по психологии посттравматического стресса 
/ Н. В. Тарабрина. – СПб. : Питер, 2001. – 318 с. 

 
Інформаційні ресурси 

1. Психологія. Під ред. Трофімов а Ю.Л. – http: //westudents.com.ua/glavy/ 
79955–peredmova.html 

2. Сергєєнкова О.П.. Педагогічна психологія – http://westudents.com.ua/glavy/ 
78975–35–psihologchna–harakteristika–pedagogchno–maysternost–stilv–
pedagogchno–dyalnost.html 

3. www.psylib.org.ua 
 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання  
Письмові модульні роботи, залік 

5. Засоби діагностики успішності навчання. Критерії оцінювання (у %)    
Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв: 

– письмові практичні (конспекти) та модульні роботи 60% (у тому числі 
15% на контроль СРС) ; 

– участь у практичних заняттях 28% ; 
– самостійна робота (реферат) 12% . 

  

  

http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/19124/source:default
http://westudents.com.ua/glavy/%2078975-35-psihologchna-harakteristika-pedagogchno-maysternost-stilv-pedagogchno-dyalnost.html
http://westudents.com.ua/glavy/%2078975-35-psihologchna-harakteristika-pedagogchno-maysternost-stilv-pedagogchno-dyalnost.html
http://westudents.com.ua/glavy/%2078975-35-psihologchna-harakteristika-pedagogchno-maysternost-stilv-pedagogchno-dyalnost.html
http://www.psylib.org.ua/
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