
ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ 
з дисципліни

«ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я»

Предмет психічного здоров’я.
Поняття про психологію здоров’я.
Місце психології здоров’я в інших галузях наукових знань 
Здоров’я людини в контексті психології.
Базові визначення стану здоров’я.
Фактори підвищення рівня психічного здоров’я 
Принципи забезпечення психічного здоров’я особистості 
Основні уявлення про здорову особистість
Еталони здоров’я та здорової особистості в історичному й сучасному вимірах 
Модель здорової особистості в теоріях зарубіжних дослідників 
Внутрішня картина здоров’я £
Основні складові частини внутрішньої картини здоров’я та її формування
Психічне здоров’я людини та позитивні емоційні стани
Психічне здоров’я людини й депресивні стани
Психологічне забезпечення здоров’я людини
Психологічні механізми забезпечення психічного здоров’я
Саморегуляція стану та поведінки в забезпеченні здоров’я
Самоконтроль стану і поведінки в забезпеченні здоров’я
Механізми компенсації в забезпеченні психічного здоров’я
Психогігієна і збереження здоров’я людини
Психологічний захист особистості
Усвідомлення себе і свого МІСЦЯ у СВІТІ
Соціальне здоров’я особистості
Захисні реакції і механізми особистості
Особистість і стрес
Поняття психологічного стресу та причини його виникнення
Поняття професійного стресу та причини його виникнення
Особливості поведінкових реакцій людини у стресових ситуаціях
Психологія впевненості особистості
Поняття про віру та довіру
Класифікація довірливих стосунків
Психологічні особливості впевненої в собі особистості
Психологія професійного довголіття
Основні шляхи розвитку особистості професіонала
Розробка гуманістично орієнтованої моделі професійного розвитку
Особливості психології дорослих людей у різні періоди життя
Шляхи продовження професійного довголіття
Практична психологія здоров’я
Професійна діяльність психолога в психології здоров’я 
Мета і завдання фахівця-психолога в галузі здоров’я



Етико-психологічні принципи роботи в сучасній індустрії здоров’я
Психодіагностика стану здоров’я особистості
Орієнтована оцінка здорової поведінки
Орієнтована оцінка емоційного благополуччя
Аутоаналітичний опитувальник здорової особистості
Дослідження особистості біографічним методом
Методика дослідження впевненості на усвідомлюваному рівні
Методика дослідження локусу контролю (ЛК) (Дж. Роттера)
Тест-опитувальник особистісної зрілості
Тест на професійний стрес
Діагностика смислових життєвих орієнтацій
Методика діагностики ступеня задоволеності основних потреб
Психодіагностика самотності
Проективний метод психодіагностики
Методика визначення ризику здатності до суїцидальності
Опитувальники на — вигорання ^
Методика дослідження емоційно-особистісних особливостей (опитувальник 

Ольшаннікової-Рабінович)
Міссіпська шкала для ПТСР
Методика діагностики ставлення до інших людей з інвалідністю 
Методика визначення типу акцентуації рис характеру та темпераменту К.

Леонгарда і X. Шмишека 
Тест акцентуації характеру
Методика діагностики рівня шкільної тривожності Філіпса 
Діагностика типів ставлення до хвороби


