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 Дисципліна «Психогігієна та психологія здоров'я» являє собою
системне узагальнення матеріалів про психічне благополуччя людини.

Курс розглядає принципи та факти поліпшення психічного
здоров’я людини, основні аспекти взаємовпливу позитивних
(негативних) емоційних станів, способи психологічного захисту,
професійного довголіття, що може сприяти переглядові ставлення до
способу життя особистості. Дисципліна покликана сформувати у
студентів професійні знання і уміння у галузі створенню сприятливих
умов для гармонійного розвитку психіки людини; навчити
використовувати індивідуальний, особистісно-орієнтований підхід у
психологічній практиці.

 Предмет вивчення дисципліни є дослідження і систематизація
критеріїв психічного здоров’я та наукове обґрунтування і
запровадження психогігієнічних та психопрофілактичних засобів для
забезпечення психічного здоров’я різних верств населення.



Мета викладання навчальної дисципліни: розвиток наукових
уявлень про психологічні особливості здоров’я людини та відповідні
методичні засоби із забезпечення повноцінного функціонування людини.

Домінуючою орієнтацією у викладанні курсу виступає навчання
студентів умінню інтегрувати отриману інформацію в цілісну систему уявлень
про людину та її поведінку, умінню здійснювати ситуативну і системну оцінку
психологічного факту, явища, пов’язаного зі здоров’ям людини

* Основні компетенції, які будуть сформовані у здобувачів:
ЗК 1 Здатність знання у практичних ситуаціях;
ЗК11 Здатність використовувати різні види та форми активності для

ведення здорового способу життя;
ЗК12 Здатність виявляти та вирішувати широке коло соціально-

психологічних проблем;
ФК 3 Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків;
ФК15 Здатність формувати власну стратегію надання ефективної і

різнобічної психологічної допсномоги.

* Очікувані результати:
ПРН18 Вживати ефективних заходів щодо збереження здоров’я (власного

й оточення) ;
ПРН21. Вміння ілюструвати прикладами закономірності та

особливості функціонування та розвитку психічних явищ.



ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГНАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: 

 Теоретико-методологічні основи психогігієни та психології
здоров’я.

 Основні ознаки психічного здоров’я та його втрати.

 Психогігієна циркадіанних ритмів. Значення сну для збереження
психічного здоров’я.

 Стрес і його значення для психічного здоров’я.

 Когнітивні фактори менеджменту психічного здоров’я та психічної
саморегуляції.

 Критерії, чинники та умови розвитку здорової особистості: вікові та
соціально-психологічні аспекти.

 Методи психодіагностики у сфері психології здоров’я.

 Збереження психологічного благополуччя життя. Психологічні
засади довголіття.


