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ВСТУП 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Психогігієна та 

психофізіологія» складена Дрозд О.В. відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки бакалавра напряму 6.010101 Дошкільна освіта. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є психофізіологічні механізми 

життєдіяльності, поведінки, розвитку, навчання та праці людини; дослідження і 

систематизація критеріїв психічного здоров’я; наукове обґрунтування та 

запровадження психопрофілактичних та реабілітаційно-корекційних заходів з метою 

збереження психічного здоров’я різних верств населення. 

Міждисциплінарні зв’язки: знаходять своє відображення в завданнях, змісті, 

методах, формах та засобах навчання. Але особливо це стосується змісту навчального 

курсу, який вимагає знання психології особистості, фізіології, загальної психології 

(мислення, увага, уява та ін.), вікової психології, гігієни, валеології. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу – засвоєння студентами знань про теоретичні засади психофізіології 

та психогігієни, закріплення системних знань про нейрофізіологічні основи психічних 

функцій; сформувати у майбутніх фахівців навички саморозвитку, самокерування та 

профілактики дисгармонії особистості. 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни є:  

 навчити студентів розуміти важливість навичок оздоровчої поведінки, 

спрямованої на збереження психічного здоров’я; 

 сформувати вміння створювати сприятливі умови для формування гармонійно 

розвиненої особистості; 

 навчити студентів розробляти психопрофілактичні заходи, спрямовані на 

попередження нервово-психічних порушень;  

 навчити проводити на практиці моніторинг психічного здоров’я населення та 

визначати «групу ризику»; 

 навчити студентів розробляти і впроваджувати заходи з оптимізації розумової 

праці та забезпечення активного творчого довголіття. 
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1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями: 

І. Загальнопредметні: 

 – Здатність аналізувати соціально-значущі проблеми та процеси, вміння 

використовувати методи цих наук у своїй професійній і соціальній діяльності; 

 – Здатність володіти культурою мислення, здатність до узагальнення, 

аналізу, сприйняття інформації, постановки мети та вибору шляхів її 

досягнення; 

 – Здатність вирішувати суспільні, індивідуальні й професійні проблеми 

на основі науково філософського світогляду й з орієнтацією на особистісний 

зміст; 

 – Здатність логічно вірно, аргументовано і ясно будувати усну та 

письмову мову; 

 – Здатність до саморозвитку, підвищення кваліфікації та майстерності; 

 – Здатність усвідомлювати соціальну значущість своєї майбутньої 

професії, володіти високою мотивацією до виконання професійної діяльності; 

 – Здатність володіти основними методами, способами і засобами 

одержання, зберігання, переробки інформації, мати навички роботи з 

комп’ютером як засобом управління інформацією; 

 – Здатність до ефективного застосування психологічних знань для вирішення 

завдань суспільного, національно-державного і особистісного розвитку, проблем 

соціального та особистісного благополуччя. 

 

ІІ. Фахові: 

 – Здатність до створення психологічно сприятливого середовища в освітніх 

установах, толерантно ставитися до психологічних особливостей дітей, сприяти 

оптимальній взаємодії всіх суб’єктів навчально-виховного процесу; 

 – Здатність враховувати в процесі здійснення навчально-виховної діяльності 

особливості дітей і педагогічних працівників, особливо тих, які потребують 

допомоги та захисту; 
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 – Здатність надавати консультативну допомогу дітям та батькам дітей, які 

мають труднощі під час навчання; 

 – Здатність розуміти закономірності розвитку і старіння організму людини; 

 – Здатність здійснювати профілактику спадкових захворювань; 

 – Здатність діагностувати психофізіологічні аспекти поведінки дитини; 

 – Здатність розуміти особливості процесів дихання, травлення, обміну 

речовин, вікові особливості функціонування мозку дитини, значення нервової 

системи в регуляції і узгодженості функцій організму дитини та взаємозв’язку 

організму з довкіллям; 

 – Здатність формувати культурно-гігієнічні навички, вміти добирати доцільні і 

дійові засоби, що забезпечують систематичне дотримання дітьми особистої 

гігієни; 

 – Здатність створювати психологічні проекти для роботи з людьми у важких 

життєвих ситуаціях, для забезпечення їхнього фізичного, психічного і 

соціального здоров’я. 

 

2.Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Кредит 1. Фізіологічні основи психофізіологічних функцій і поведінки 

людини. 

Тема 1. Становлення психофізіології як науки. Предмет, методи і завдання 

сучасної психофізіології. Місце психофізіології в системі сучасних наук. 

Тема 2. Психофізіологія функціональних станів та емоцій.    

Тема 3. Психофізіологія пізнавальної сфери. 

Тема 4. Зміни фізіологічних основ психіки в онтогенезі або вікова 

психофізіологія. 

Кредит 2. Основи психогігієни та психопрофілактики. 

Тема 1. Сутність психогігієни та психопрофілактики. 

Тема 2. Теоретичні засади психології здоров’я. 

Тема 3. Психопрофілактика ризиків. 
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Кредит 3. Саногенний потенціал особистості. 

 Тема 1. Суб’єктивне благополуччя особистості. 

 Тема 2. Гармонія і духовність особистості. 

 Тема3. Особиста психогігієна. 

 

На вивчення навчальної дисципліни  відводиться:  90  годин / 3 кредити ECTS. 

 (4-й курс);                  

3. Рекомендована література 

Базова 

1. Александров Ю.И. Психофизиология. Учебник / Ю.И. Александров. – СПб.: 

Питер, 2009. – 496 с. 

2. Александровский Ю.А. Состояния психической дезадаптации и их компенсация. 

– М.: Наука, 1976. – 272 с. 

3. Воробейчик Я.Н., Поклитар Е.А.  Основы психогигиены. – К.: Здоровье. 1989. – 

184с. 

4. Данилова Н.Н. Психофизиология / Н.Н. Данилова. – М. : Аспект Пресс, 2001. –

 373 с. 

5. Дудель Й. Физиология человека : 3 т. / Дудель Й., Рюэгг Й., Шмидт Р. ; под ред. 

Шмидта Р. и Тевса Г. – М. : Мир, 1996. – 323 с. 

6. Клиническая психология / Под ред. Б.Д. Карвасарского. – СПб.: Питер, 2007. – 

960с. 

7. Кокун О.М. Психофізіологія. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної 

літератури, 2006. – 184 с. 

8. Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності: підручник. – К.: Ельга; Ніка-Центр, 

2003. – 400 с. 

9. Корольчук М.С., Осьодло В.І. Психодіагностика. Навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів / За заг.ред. М.С. Корольчука. – К.: Ельга, 

Ніка-Центр, 2004. – 400с. 

10. Куликов Л.В. Психогигиена личности. Вопросы психологической устойчивости 

и психопрофилактики. – СПб.: Питер, 2004. – 464с. 
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11. Макарчук М.Ю. Психофізіологія: навчальний посібник / Макарчук М.Ю., 

Куценко Т.В., Кравченко В.І., Данилов С.А. – К. : ООО «Інтерсервіс», 2011. –

 329 с. 

12. Максименко С.Д., Носенко Е.Л. Експериментальна психологія. (Дидактичний 

тезаурус). Навч. посіб., К.: МАУП, 2002. – 128с. 

13. Малкина-Пых И.Г. Возрастные кризисы взрослости. – М.: изд-во «Эксмо», 2005. 

– 416с. – (Справочник практического психолога). 

14.  Основи практичної психології / В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелєва та ін.: 

Підручник. – К.: Либідь,1999. – 536с. 

15.  Психологу для роботи: діагностичні методики: збірник  / уклад.: М. В. Лемак, В. 

Ю. Петрище. – Вид. 2-ге виправл. – Ужгород: Видавництво О. Гаркуші, 2012. – 

616 с. 

16.  Професійна діагностика // Упорядник Т. Гончаренко. – К.:  Ред. Загальнопед.,  

2004. – 120с. (Бібліотека «Шкільного світу»). 

17.  Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2005. – 713 с. 

18.  Трифонов Е.В. Психофизиология человека. Русско-англо-русская энциклопедия. 

12-е изд., 2008. – 562 с. 

19. Хэссет Дж. Введение в психофизиологию / Дж. Хэссет. – М. : Мир, 1981. – 248 с. 

20.  Цигульська Г.Ф. Загальна та прикладна психологія. Як допомогти собі та іншим. 

Курс лекцій. Навчальний посібник. – К.: Наукова думка. – 2000. – 189с. 

 

Допоміжна 

1. Філіппов М.М. Психофізіологія людини : Навч. посіб. / М.М. Філіппов. – К. : 

МАУП, 2003. – 136 с. 

2. Ильин Е.П. Психофизиология физического воспитания: (Факторы, влияющие на 

эффективность спортивной деятельности). Учеб. Пособие для студентов пед. ин-

тов по спец. №2114 «Физ. Воспитание». / Е.П. Ильин. – М.: Просвещение, 1983. 

– 223 с. 

3. Психофизиология. Учебник для вузов / Под ред. Ю.И. Александрова. – СПб. : 

Питер, 2011. – 464 с. 
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4. Кроль В.М. Психофизиология человека / В.М. Кроль. – СПб. : Питер, 2003. – 304 

с. 

5. М’ясоїд П.А. Задачі з курсу загальної психології: Навчальний посібник / 

П.А. М’ясоїд. – К. : Вища школа, 2000. – 183 с. 

6. Казаков В.Н. Физиология в задачах: учебное пособие / Казаков В.Н., Леках В.А., 

Тарапата Н.И. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1996. – 410 с. 

7. Михалевич Р.Ф. Анатомія та фізіологія з основами патології в запитаннях і 

відповідях / Р.Ф. Михалевич. – К. : Здоров’я, 2001. – 176 с. 

8. Николаева Е.Н. Психофизиология. Психологическая физиология с основами 

физиологической психологии / Е.Н. Николаева. – М. : ПЭРСЭ, Логос, 2003. – 544 

с. 

9. Ильин Е.И. Психомоторная организация человека : Учебник для вузов / 

Е. И. Ильин. – СПб. : Питер, 2003. – 384 с. 

10. Смирнов В.М. Нейрофизиология и высшая нервная деятельность детей и 

подростков / В.М. Смирнов. – М. : Изд. центр «Академия», 2000. – 100 с. 

Інформаційні ресурси 

1. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/_Index.php 

2. http://www.rsl.ru/ru/s3/s331/s122/d1312/d13123310/ 

3. http://lib.nspu.ru/elibrary/inet_book.html?rectype=a&biblevel=m&cnt=20&page=2 

4. http://www.alleng.ru/edu/psych2.htm 

5. http://www.psdict.ru/ 

6. http://www.koob.ru/practic_psychology/ 

7. http://www.koob.ru/shneider_l/semeynaya_psihologia 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання:  залік;       

5. Засоби діагностики успішності навчання: тестування, контрольні роботи, 

диспути, виступи з доповідями, круглий стіл до Міжнародного дня здоров’я. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/_Index.php
http://www.rsl.ru/ru/s3/s331/s122/d1312/d13123310/
http://lib.nspu.ru/elibrary/inet_book.html?rectype=a&biblevel=m&cnt=20&page=2
http://www.alleng.ru/edu/psych2.htm
http://www.psdict.ru/
http://www.koob.ru/practic_psychology/
http://www.koob.ru/shneider_l/semeynaya_psihologia
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