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1. Опис навчальної дисципліни 
 

 

Найменування 
показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів  – 3 

Галузь знань 
01‒ Освіта 
(шифр, назва) 

Нормативна 
 

Модулів –1 
Змістових модулів –1  

Спеціальність 
014 «Середня освіта 
(Фізична культура)» 

(шифр, назва) 

Рік підготовки: 
3-й -й 

Індивідуальне науково-
дослідне завдання – 
скласти реферат і 
електронну презентацію  

Семестр 

Загальна кількість годин - 
90 

6-й -й 
Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 2 
самостійної роботи 
студента - 4 

Освітній ступінь: 
бакалавр 

 

14 год.  год. 
Практичні, семінарські 
 16 год.  год. 

Лабораторні 
 год.  год. 
Самостійна робота 

60 год.  год. 
Індивідуальні завдання: год. 

Вид контролю: диф.залік 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета курсу – 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.   

Завданнями викладання дисципліни 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. 

 
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;  

– 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 
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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. 
Міжпредметні 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. 

 
3. Програма 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. 

 
4. Структура навчальної дисципліни 

Назви тем Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

Усьо-
го  

у тому числі Усь-
ого  

у тому числі 
л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Змістовий модуль 1 Основи психології 

Тема 1. 8 2 2 - - 4 - - - - - - 
Тема 2.  12 2 2 - - 8 - - - - - - 
Тема 3. 12 2 - - - 10 - - - - - - 
Тема 4. 12 2 2 - - 8 - - - - - - 
Тема 5. 10 2 2 - - 6 - - - - - - 
Тема 6. 10 2 2 - - 6 - - - - - - 
Тема 7. 16 2 4 - - 10 - - - - - - 
Тема 8. 10 - 2 - - 8 - - - - - - 

Усього годин  90 14 16 - - 60 - - - - - - 
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5. Теми семінарських занять 

 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Психологія здоров’я – дефініція, об’єкт та предмет 
вивчення 

2 

2 Рівні, критерії та фактори здоров’я людини 2 
3 Внутрішня картина здоров’я 2 
4 Основні суб’єкти впливу на психічне здоров’я 

особистості 
2 

5 Моделі формування здоровоорієнтованої поведінки та 
формування мотивації  здорового способу життя 

2 

6 Розробка програм мотивації здорового способу життя 4 
7 Особистість і стрес 2 
 Разом 16 

 
 

6. Самостійна  робота 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Психологія здоров’я – дефініція, об’єкт та предмет 
вивчення 

4 

2 Рівні, критерії та фактори здоров’я людини 8 
3 Еталони здоров’я особистості 10 
4 Внутрішня картина здоров’я 8 
5 Основні суб’єкти впливу на психічне здоров’я 

особистості 
6 

6 Моделі формування здоровоорієнтованої поведінки та 
формування мотивації  здорового способу життя 

6 

7 Розробка програм мотивації здорового способу життя 10 
8 Особистість і стрес 8 
 Разом 60 

 
 

7. Індивідуальне навчально - дослідне завдання (ІНДЗ) 
Передбачає написання реферату, підготовку електронної презентації на 

обрану тему. 
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8. Методи навчання 
Пояснювально-ілюстративні методи (унаочнені розповіді, пояснення). 
Репродуктивні (опитування, тестування, розв’язування задач, 

виконання вправ за зразком чи алгоритмом). 
Проблемного викладу (розв’язування проблемних ситуацій, ситуаційне 

моделювання, аналіз життєвих та виробничих ситуацій, дискусія, мозковий 
штурм, синектичний аналіз (розв’язання проблемної ситуції на основі 
проведення аналогії з уже відомим), морфологічний аналіз (розв’язання 
складної проблемної ситуції, розбиваючи її на міні-проблеми), аналіз відео 
фрагиентів, написання рефератів, анотування наукових джерел, рольова 
взаємодія). 

Частково-пошукові методи (еврістичні бесіди, проектна діяльність 
(виконання практичних завдань, що дозволяють отримати актуальний, 
практично значущий результат його презентація), самостійне розв’язання 
проблемних ситуацій). 

Дослідницькі (проведення самостійного теоретичного дослідження з 
обраної теми та написання реферату, проведення самостійного емпіричного 
дослідження з обраної теми та написання звіту). 

 
9. Методи контролю 

Методи контролю – традиційні та тестові контрольні роботи для 
оперативного, поточного, підсумкового контролю, усне опитування, 
виконання індивідуального завдання.                             

                                              
10. Розподіл балів, які отримують студенти при вивченні 

дисципліни 
Конс
-пект 

та 
відві
дува
ння 

Поточна аудиторна та самостійна робота, поточний 
контроль 

ІНДЗ 
 

Сума 

Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6 Т 7 Т 8 12 
 

100 

10 8 10 4 4 10 16 16 10 
Т1, Т2 ... Т8 – теми   

Підсумкове оцінювання знань студентів здійснюється за 100-
бальною рейтинговою шкалою (див. табл. 1), яка у відомості обліку 
успішності (форма № Н-5.03) фіксується оцінками за національною 
системою і за європейською кредитно-трансферною системою – ЕСТS. 

Поточне оцінювання здійснюється відповідно критеріям оцінювання 
певного виду навчальної діяльності (див. табл. 2). 
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Таблиця 1 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 
всі види 

навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового 
проекту (роботи), 
практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    
 

зараховано 
82-89 В добре  74-81 С 
64-73 D задовільно  60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з 

можливістю повторного 
складання 

не зараховано з 
можливістю 
повторного 
складання 

0-34 F 

незадовільно з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним 
вивченням 
дисципліни 

 
 

Таблиця 2 
Відповідність критеріїв оцінювання за певною дисципліною критеріям 

оцінювання певного виду навчальної діяльності 
 

Вид та форма  
контролю 

Максимальний показник за вид 
контролю та конкретну форму 

контролю, бал 
Лекції (відвідування, конспект) До 10 

Робота студентів на практичних, 
лабораторних, семінарських заняттях 

20 

Підготовка до заняття (конспект) До 3 
Активність на занятті До 3 

Виконання завдань практичного заняття та 
захист, звіт  

До 8 

Поточний та підсумковий контроль 50 
Опитування До 5 

Контрольна робота До 5 
Реферат До 12 

Самостійна робота* До 25 
Індивідуальна робота**  До 10 

Усього  100 
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*Самостійна робота як форма поточної навчальної роботи – це виконання 
студентом самостійно за завданням викладача певного обсягу практичних 
завдань, що стосуються відпрацювання окремих навичок і умінь з навчальної 
дисціпліни і можуть мати такі форми: написання реферату, формулювання 
структурно–логічних схем, виконання домашнього завдання тощо. 
**Індивідуальна робота як форма поточної навчальної роботи – це 
виконання студентом самостійно за завданням (можливо і під керівництвом) 
викладача певного обсягу практичних завдань, які стосуються відпрацювання 
окремих навичок і умінь з навчальної дисціпліни, що може мати такі форми: 
виготовлення засобів наочності, розробка тестів, ребусів, виконання 
індивідуального завдання тощо. 

 
11. Методичне забезпечення 

1. Кущ О. С. Методичні вказівки щодо семінарських занять, 
самостійної та контрольної робіт з навчальної дисципліни «Пcихологія 
здоров’я» для студентів денної форми навчання за напрямом 6.010203 – 
«Здоров’я людини».  / О. С. Кущ. –  Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 
2015.–56 с. 

2. Кущ О. С. Методичні вказівки щодо щодо семінарських занять, 
самостійної та контрольної робіт з навчальної дисципліни «Пcихологія 
(загальна, вікова та педагогічна)» для студентів денної форми навчання зі 
спеціальності – 227 «Фізична терапія, ерготерапія» освітнього ступеня 
«бакалавр».  / О. С. Кущ. –  Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2017.–61 с.  

3. Кущ О. С. Методичні вказівки щодо семінарських занять, 
самостійної та контрольної робіт з навчальної дисципліни «Пcихологія» для 
студентів денної форми навчання зі спеціальності – 227 «Фізична терапія, 
ерготерапія» та зі спеціальності – 014 «Середня освіта (фізична культура)».  / 
О. С. Кущ. –  Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2017. – 60 с. 

 
12. 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, 
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