
1. Психогігієна та психопрофілактика- актуальна проблема сучасності. 
2. Проблема відмінності  психічного здоров'я й хвороби. 
3. Фактори психічного здоров'я. 
4. Понятті   психогенні фактори.  Основні психогенні фактори. 
5. Проблеми адаптації. Стійка психічна адаптація. 
6. Переадаптація в практичній психології. 
7. Причини психічних розладів. 
8. Психогенії в екстремальних умовах. 
9. Поняття психопрофилактика  і психогігієна. 
10. Спеціальні завдання сучасної психогігієни та психопрофілактики. 
11. Методи психогігієни та психопрофілактики. 
12. Області людської життєдіяльності, які охоплює психогігієна. 
13. Напрямки психопрофілактичної роботи. 
14. Психопрофілактична робота шкільного психолога. 
15. Психопрофілактична  робота служби родини. 
16. Вікова психогігієна.  
17. Психогігієна праці й навчання. 
18. Психогігієна побуту. 
19. Психогігієна родини й половою життя. 
20. Психогігієна колективного життя. 
21. Вплив психосоциальных подразників на людину. 
22. Патогенні механізми організму, їхня класифікація. 
23. Концепція якості життя. 
24. Стан зниження мотивації. Монотонія.  
25. Основний шлях боротьби з моногонією. 
26. Реакції на стрес в умовах роботи. 
27. Потенційні виробничі стресори. 
28. Індивідуальні розходження в сприйнятливості до стресу. 
29. Ресурси   стійкості   до   стресу. 
30. Психопрофілактичні   принципи   поліпшення   обстановки   на роботі. 
31. Поняття життєві ситуації, що описують  як  критичні. Типологія критичних 

ситуацій. 
32. Загальні відомості про стрес.  Ознаки стресової напруги. 
33. Причини виникнення стресу по Г Селье. 
34. Можливі реакції організму на стрес. Основні способи боротьби зі стресом. 
35. Загальні поняття про кризи.    Динаміка кризи. 
36. Ефективна терапія криз.  Стадії кризової терапії. 
37. Поняття фрустрація. Види реакції на фрустрацію. 
38. Форми неконструктивного поводження, викликані негативною реакцією 

фрустрації  (агресія,   регресія,   фіксація,   негативізм). 
39. Основні захисні механізми особистості , що активізуються при фрустрації. 
40. Вплив «інформаційного голоду» на нервово-психічні фунції людини. 
41. Види фрустраційного поводження.  Перехід ситуації утрудненості в ситуацію 

фрустрації. 
42. Внутрішні конфлікти. Дисонанс . Виникнення дисонансу. 
43. Невротичний конфлікт. 
44. Переростання внутріособистісного конфлікту в невротичний 



45. Класифікація невротичних конфліктів, заснована на внутрішніх механізмах 

їхнього розвитку 
46. Умови попередження внутрішньоособистісного конфлікту 
47. Дозвіл внутрішньоособистісного конфлікту 
48. Фактори конструктивного розвязання  внутрішньоособистісного конфлікту.  
49. Причини  виробничого стресу (обективні й суб'єктивні фактори) 
50. Внутрішньо особистісні   причини виробничих, навчального  стресів. 
51. Вплив особистісних факторів, на специфіку дозволу      

внутрішньоособистісного конфлікту 
52. Особливості професійних стресів. 
53. Навчальний стрес Методи подолання стресу. 
54. Фази розвитку екзаменаційного стресу, виходячи з концепції Г.Селье. 
55. Стан вивченої безпорадності в навчанні або діяльності. 
56. Профілактика вивченої безпорадності по М.Селигману. 
57. Психологія горя й втрати. Синдром втрати. 
58. Критичні періоди при втраті. 
59. Дев'ять стадій горя. 
60. Нормальні реакції в стані горя. 
61. Типові  симптоми  горя  (нормальні). 
62. Нетипові  симптоми  (патологічні). 
63. Розлучення    ( класифікація для опису розлучення по Кюблер-Росс). 
64. Синдром психічного вигоряння в професіях «людина-людина» 
65. Рекомендації клієнтам для одужання від горя. 
66. Психологічна допомога людям, що пережили горе і втрату. 
67. Вправи на мобілізацію внутрішніх ресурсів людини для 
68. завершення «роботи горя». 
69. Психопрофілактика й усунення синдрому психічного вигоряння. 
70. Тактика боротьби зі стресом залежно від часу його настання. 
71. Усунення причин стресу шляхом удосконалювання поведінкових навичок. 
72. Способи саморегуляції психологічного стану. 
73. Практична саморегуляція емоційних станів 
74. Психологічні засоби, які оптимизируют психоемоційний   стан людини. 
75. Психофізіологічні засоби, які оптимизируют  психоемоційний стан людини. 
76. Релаксація .  Вправи на релаксацію. 
77. Вправи на візуалізацію для групи учасников з агресивним типом дезадаптації.   
78. Вправи на візуалізацію для групи учасников з депресивним типом дезадаптации 
79. Прийоми продуктивного формування цілей і планів . 
80. Методи подолання стресів 
81. Аутогенне тренування. 
82. Сучасні дихальні психотехніки. 
83. Застосування раціональної психотерапії для зменшення емоційного стресу. 
84. Диссоціювання від стресу. 
85. Тактика боротьби зі стресом залежно від часу його настання. 
86. Усунення причин стресу шляхом удосконалювання поведінкових навичок. 
87. Алгоритм постановки життєвих цілей. 
88. Метод біологічного зворотного зв'язку. 

 



 


