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кафедра загальної психології2

для всіх спеціальностей3

для всіх освітньо-професійних програм4
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другий (магістерський)
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Викладач: 

Остополець Ірина Юріївна − кандидат психологічних наук, доцент

профайл викладача: https://sites.google.com/d/1y7_ou4o-

VtxR0EOHrJpYNI9pX3JAb_Eh/p/1n-6Vg13OkgnjT-0RpRcO1ZervXfZg13E/edit

e-mail − irinaostopolets@gmail.com

сторінка курсу в Moodle: http://ddpu.edu.ua:9090/moodle/my/

розклад консультацій: понеділок з 9.00 до 11.00

https://sites.google.com/d/1y7_ou4o-VtxR0EOHrJpYNI9pX3JAb_Eh/p/1n-6Vg13OkgnjT-0RpRcO1ZervXfZg13E/edit
mailto:irinaostopolets@gmail.com
http://ddpu.edu.ua:9090/moodle/my/


Анотація до дисципліни:

Об’єкт вивчення − уявлення про щастя та суб’єктивне 

благополуччя, психологічні підходи до вирішення 

проблеми задоволеності життям.

Предмет вивчення − теоретико-методологічні підходи 

до вивчення феномену щастя,  залежність переживання 

щастя від осмислення свого існування і діяльності.

Мета навчальної дисципліни: оволодіння знаннями 

щодо особливостей переживання щастя і шляхів та 

засобів щасливого життєтворення і гармонізації 

стосунків з оточуючими та власним внутрішнім Я.



Основні завдання: компетентності, які будуть сформовані у здобувачів за

результатами вивчення:

- загальні: 

•здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

•навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

•здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

•здатність бути критичним і самокритичним.

•здатність приймати обґрунтовані рішення.

•здатність генерувати нові ідеї (креативність).

•навички міжособистісної взаємодії.

•здатність працювати в команді.

- спеціальні: 

•здатністю застосовувати теоретичний фундамент наукової  психології для 

аналізу широкого кола процесів і явищ які зумовлюють щасливе буття і 

благополуччя особистості;

• здатність до особистісного зростання і саморозвитку, самоаналізу, 

рефлексії та адаптування до змінних умов життя;

•здатністю до безперервного й актуального навчання, опанування нових 

знань, методичних розробок, що накопичені у міжнародній психологічній 

практиці.



Очікувані результати навчання:

• оволодіти філософським способом мислення, практично

використовуючи основні психологічні поняття, спираючись на зв’язок

психології з дійсністю;

• досліджувати соціально-психологічні явища, використовувати 

психологічні знання, аналізувати основні процеси та явища 

зовнішнього та внутрішнього світу людини; 

• опрацьовувати різноманітні джерела інформації, формувати власну 

точку зору, робити висновки, приймати рішення; 

• будувати універсальну модель благополуччя та індивідуальні 

моделі здійснення щасливого особистого життя; 

• застосовувати набуті знання у професійній і соціальній діяльності, 

вміти використовувати їх при аналізі нагальних проблем сьогодення;

• застосовувати принципи щасливого життя в процес індивідуального 

буття і життєтворення.



Інформаційний обсяг навчальної дисципліни:

Цілі та завдання психології щастя. Феномен щастя та його розуміння за часів античності, середньовіччя та 

сучасності. Уявлення про щастя в епоху Відродження. Ідея щастя людини в німецькій класичній філософії. 

Соціокультурний зміст концепту щастя. Щастя у погладах Г. Сковороди. Основні школи і наукові підходи до 

визначення щастя та щасливого буття людини. 

Щастя як суб’єктивне благополуччя людини. 

Стереотипи уявлень про щастя. Психологічний підхід до вивчення щастя ( Зеліман, Любомірскі, Дінер, А. 

Маслоу, К. Роджерс, А. Кемпбелл, Р. Вілсон та ін. Умови і фактори суб’єктивного переживання щастя 

особистістю. Роботи М. Фордіса, А. Бека, Л. Джозефа, Т. Льюїса, Ф. Ендрюса та ін. Складові субєктивного 

благополуччя і щастя, їх виміри.

Щастя як переживання сенсу життя людини.

Матеріальні основи життя у формуванні сенсожиттєвих позицій. Динаміка життєвих сенсоутворень 

особистості.

Формула щастя – сучасні погляди науковців.

Теорія щастя Мартіна Селігмана. ( Е.Фромм, Е. Ериксон). Суспільне та індивідуальне щастя.  Особистість у 

спілкуванні та взаємодії з іншими. Сімейне щастя. Позитивна психологія та психотерапія. (Н. Пезешкіан, М. 

Селігман та ін.)

Принципи щасливого буття людини.

Дескриптори щастя. Якості щасливої людини. Уявлення про шляхи досягнення жасливого життя.Чинники 

щастя людей в українському суспільстві. 


