




ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників 
Галузь знань, спеціальність,

освітній рівень

Характеристика навчальної
дисципліни

денна форма
навчання

заочна форма
навчання

Кількість кредитів  – 3
Галузь знань:

05 – соціальні та поведінкові
науки

Нормативна дисципліна 

Модулів – 1

Спеціальність :
053 «Психологія»

Рік підготовки:
Змістових модулів – 1-й 1-й
Індивідуальне науково-
дослідне завдання

Семестр

Загальна кількість годин 
– 90

2-й 2-й
Лекції

Тижневих годин 
для денної форми 
навчання: 
аудиторних – 2
самостійної роботи 
студента – 4

Освітній рівень: перший
(бакалаврський)

12 год. 6  год.
Практичні, семінарські
22 год. 4  год.

Лабораторні
__ год. __ год.

Самостійна робота
56 год. 80   год.

Мова навчання: 
українська

Вид контролю: екзамен

Співвідношення  кількості  годин  аудиторних  занять  до  самостійної  і
індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 33% / 67%
для заочної форми навчання –  11% / 89%

 Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою курсу  «Психофізіологія»  є  освоєння  студентами  сучасних  знань  про
фізіологічні  і  нейрофізіологічні  механізми  психічних  функцій  людини.  Оволодіти
сучасними  і  перспективними  напрямками  психофізіологічних  розробок  і  досліджень,  з
питань психодіагностики, профвідбору, психофізіологічної підготовки, адаптації, оцінки,
прогнозу  і  управління  станами  людини,  психофізіологічного  супроводу  навчальної  і
професійної  діяльності  та  психодіагностичного  процесу,  форм  і  методів  реабілітації.
Знання основ психофізіології -  необхідна умова наукового вирішення важливих питань
організації праці та управління.

Завдання  курсу  -   є  розкриття  загальних  закономірностей  фізіологічних
(нейрофізіологічних,  біофізіологічних)  та  психічних  (когнітивних,  емоційних,
культуральних)  механізмів  особистісної  активності;  набуття  навичок  використання
емпіричного матеріалу в діагностиці і корекції психофізіологічних станів людини; пошук
фізіологічних  закономірностей,  які  визначають  психічну  діяльність  та  поведінку;
ознайомлення з основними напрямами досліджень психофізіології.



Програмні компетентності 
Інтегральна
компетентність

Здатність  розв’язувати  складні  спеціалізовані  задачі  та  практичні
проблеми у сфері психології  та професійної підготовки у процесі
навчання, що передбачають застосування основних психологічних
теорій  та  методів  і  характеризуються  комплексністю  та
невизначеністю умов.

Загальні 
компетентності (ЗК)

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, мислити 
концептуально, системно, саногеннно.
ЗК9. Здатність працювати в команді.
ЗК12. Здатність розуміти психологічний зміст суспільних процесів і
впливати на них з позицій принципу гуманізму; ставитись з 
повагою до мультикультурності та різноманітності

Спеціальні (фахові, 
предметні) 
компетентності (СК)

СК1. Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом 
психофізіології.
СК5. Здатність використовувати валідний і надійний 
психофізіологічний інструментарій.
СК6. Здатність самостійно планувати, організовувати та 
здійснювати психофізіологічне дослідження.
СК10. Здатність дотримуватися норм професійної етики.
СК11. Здатність до особистісного та професійного 
самовдосконалення, навчання та саморозвитку.

Програмні результати навчання

ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні явища з точки зору психофізіології, ідентифікувати
психофізіологічні проблеми та пропонувати шляхи її розв’язання.
ПР2.  Розуміти  закономірності  та  особливості  розвитку  і  функціонування  психічних  явищ в
контексті психофізіологічних завдань.
ПР5. Обирати та застосовувати валідний і надійний психофізіологічний інструментарій (тести,
опитувальники, методи психофізіологічного дослідження).
ПР12.  Складати  та  реалізовувати  програму  психопрофілактичних  та  просвітницьких  дій,
заходів психологічної допомоги у формі лекцій,  бесід, круглих столів, ігор, тренінгів,  тощо,
відповідно до вимог замовника.
ПР16. Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної діяльності психолога. 

ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Навчальна  дисципліна  «Психофізіологія»  спрямована  на  ознайомлення  студентів  з

сучасним  розвитком  уявлень  про  фізіологічні  механізми  (кореляти,  закономірності)
психічної  діяльності  та  поведінки  людини,   об’єктивно  реєстраційними  порушеннями
фізіологічних функцій, які зумовлюють психічні процеси сприймання, запам’ятовування,
мислення, емоцій тощо та формування у них здатності використовувати теоретичні знання
із  психофізіологічних  основ  розвитку  й  удосконалення  вищих  психічних  функцій  у
практичній  роботі  з  метою  аналізу  психологічних  даних,  для   встановлення
психофізіологічних взаємозв'язків у випадку порушення окремих фізіологічних, психічних
функцій.

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ
1. -   Осмислювати професійні завдання, проблеми і задачі системно;



2. -  Демонструвати  розуміння  сутнісного  змісту  категорій,  теоретичних  понять
психофізіології.

3. -  Здійснювати  пошук  новітніх  досліджень  українських  та  зарубіжних  вчених  у
психофізіології..

4. -  Спроможність  самостійно  обирати  й  застосовувати  методи  психофізіологічного
дослідження.

5. -  Аналізувати  й  оцінювати  достовірність  результатів  психофізіологічного  дослідження,
формулювати на їх основі аргументовані висновки.

6. -  Відповідально  ставитись  до  професійного  самовдосконалення,  самонавчання  та
саморозвитку.

7. - Демонструвати вміння поводитись професійно та відповідально відповідно до принципів
і норм гуманістичної моралі та правових нормативних регуляторів.

Розподіл балів, що отримують студенти
Поточне опитування та самостійна робота

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12

Усні  відповіді – 10
Самостійна робота – 10
Презентація повідомленн - 10
Контрольна робота – 20

50 100

Т1, Т2 і т.д. – теми дисципліни
Самостійна робота студентів ділиться на базову і додаткову. 
Базова самостійна робота  забезпечує підготовку студента до аудиторних занять і

контрольних заходів.  Результати цієї  підготовки виявляються в  активності  студента  на
заняттях,  при виконанні ним контрольних робіт, тестових завдань й інших видів робіт.
Базова  самостійна  робота  студентів  включає:   опрацювання  лекційного  матеріалу  і
рекомендованої  літератури;  пошук  (підбір),  огляд  літератури  і  електронних  джерел
інформації; вивчення матеріалу, винесеного на самостійне опрацьовування; підготовка до
практичних (семінарських)  занять;   підготовка до написання контрольних робіт,  інших
форм  поточного  контролю;   систематизація  вивченого  матеріалу  перед  семестровим
екзаменом.

Додаткова  самостійна  робота спрямована  на  поглиблення  і  закріплення  знань
студента,  розвиток  аналітичних  навичок  з  проблематики  навчальної  дисципліни.  Вона
включає  такі  види  робіт:   аналіз  наукових  публікацій  з  визначеної  викладачем  теми;
підготовка  міні-лекції  з  теми,  що винесені  на  самостійне  опрацювання;   підготовка  та
презентація повідомлення; підготовка термінологічного словника та ін. 

Загальна система
оцінювання курсу

Із  максимальних  100  балів  загального  оцінювання  предмету,  які
може  набрати  студент  у  ході  засвоєння  дисципліни  максимум  50
балів відводиться на роботу на семінарських заняттях (максимум 30
балів), написання контрольної роботи (максимум 20 балів), 50 балів
– це екзаменаційна робота на основі  лекційних занять та самостійної
роботи студента.



Вимоги до письмової
роботи

Письмової  (контрольна)  робота  студента  базується  на  питаннях
винесених  на  самостійне  опрацювання.  Крім  конкретних  питань
пропонується пояснити психологічний термін.

Семінарські заняття Семінарські  заняття  покликані  утвердити  у  студентів  конкретні
знання з  дисципліни,  розвивати аналітичне та  критичне мислення,
формувати навички  публічних виступів, умінню проводити дискусії
на актуальні теми з психофізіології.

Умови допуску до
підсумкового контролю

Для допуску до підсумкового контролю (екзамену) студент повинен
мати оцінки (відмінну/добру/задовільну) на семінарських заняттях –
мінімум  10  балів;  отримати  мінімальний  задовільний  бал  за
самостійну  роботу  -  мінімум  10  балів,  отримати  мінімальний
задовільний  бал  за  написання  контрольної  роботи  –  мінімум  20
балів,  а  також  засвоїти  матеріали,  що  винесені  на  самостійне
опрацювання  –  мінімум  10  балів.  Мінімальний  сумарний  бал  для
допуску до підсумкового контролю з дисципліни – 50 балів.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види
навчальної діяльності

Оцінка
ECTS

Оцінка за національною шкалою (пояснення)

90 – 100 А
відмінно (відмінне виконання лише з

незначною кількістю помилок)

80 – 89 В
дуже добре  (вище середнього рівня з

кількома помилками)

70 – 79 С
добре  (загалом правильне

виконання з певною кількістю суттєвих помилок)

60 – 69 D
задовільно (непогано, але зі значною

кількістю недоліків)

50 – 59 Е 
достатньо (виконання задовольняє

мінімальним критеріям)

26 – 49 FX
незадовільно (з можливістю повторного

складання)

0-25 F
неприйнятно (з обов'язковим повторним

курсом)

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати: 

- про нейрофізіологічні механізми психічної діяльності;

- основні теоретичні концепції та напрямки у психофізіології;

- сучасні методи реєстрації психофізіологічних процесів;

-  інформативну  цінність  нейрофізіологічних  даних,  що  необхідні  для  об’єктивної  оцінки

психічних станів і основні методи їх отримання;

- психофізіологічні основи діяльності;

- психофізіологічні особливості психічних функцій, зумовлених статтю, віком і особистісними

властивостями;



вміти: 

- оцінити  функціональний  стан  психофізіологічних  систем  організму  відповідно  до

специфіки професійної діяльності;

- проводити професійний аналіз діяльності;

- аналізувати  нейрофізіологічні  показники  сну  і  бадьорості,  сенсорних   і  моторних

реакцій, уваги, пам’яті, мовлення.

Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1.  Психофізіологія на сучасному етапі розвитку 

Тема 1. Предмет, завдання та актуальність розвитку психофізіології. 

Головні  поняття  і  категорії  психофізіології.  Зв’язок  психофізіології  з  іншими

науками.  Міждисциплінарність психофізіології як науки.  Структура психофізіології. Принципи

психофізіології.  Психофізіологічна  проблема. Актуальні  проблеми,  завдання,  зміст  і

перспективи розвитку психофізіології. Історія становлення психофізіології. Науково-практичні

проблеми розвитку психофізіології.

Література
1. Данилова Н.Н. Психофизиология. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 373 с.
2. Данилова Н.Н. Функциональные состояния: механизмы и диагностика. – М.: Изд-

во МГУ, 1985. – 286 с.
3. Казин Э.М., Блинова Н.Г., Игишева Л.Н., Литвинова Н.А., Федоров А.И. Практикум

по психофизиологической диагностике. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 128
4. Кокун О.М. Психофізіологія. Навчальний посібник. - К.:  Центр навчальної літе-

ратури, 2006. - 184 с.
5. Марютина Т. М., Ермолаев О. Ю. Введение в психофизиологию. — 2-е изд., испр.

и доп. — М.: Московский психолого-социальный институт: Флинта, 2001. — 400 с.
6. Психофизиология / Под ред. Ю.И. Александрова. – С-Пб: Питер, 2001. – 496 с.
7. Тітов І.Г. Вступ до психофізіології:  навч. посіб.  / І.Г.Тітов.  – К.: Академвидав,

2011. – 296 с. – (Серія "Альма-матер").
8. Федик  О.В. Психофізіологія:  матеріали  для  самопідготовки  до  семінарських

занять для студентів спеціальності  «Психологія»/Редагування та упорядкування
О.В.Федик.-Івано-Франківськ,2019.-123 c.

Тема 2. Сучасні методи дослідження в психофізіології. 

Реєстрація  вегетативних  реакцій,  як  один  із  методів  психофізіології;  переваги  і

недоліки  цього  методу.  Реєстрація  імпульсної  активності  нервових  клітин.

Електроенцефалограма.  Артефакти.   Магнітоенцефалограма.  Позитронно-ємісійна  томографія

мозку.  Ядерна  магнітна  резонансна  інтроскопія.    Електроокулограма.   Електроміограма.

Електрична активність шкіри. Детектор брехні.

Література
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2011. – 296 с. – (Серія "Альма-матер").

Тема 3.Нові напрямки прикладної психофізіології. Системна психофізіологія. 

Педагогічна  психофізіологія.  Соціальна  психофізіологія.  Екологічна

психофізіологія 

Поняття  про  функціональні  системи.  Основні  положення  теорії  П.К.Анохіна.

Органний та системний підхід у психофізіології. Загальні якості функціональних систем.

Міжсистемні  відносини у організмі.  Системні  відносини із  навколишнім середовищем.

Системна діагностика здоров’я. Функціональні системи у патології.
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Тема 4. Психофізіологія емоцій. Психофізіологія емоційних станів.

Феноменологія  емоцій.   Психологічні  і  психофізіологічні  уявлення про природу

емоцій.  Теорія  Джемса-Ланге  та  Кеннона-Берна.  Емоції  і  вегетативні  реакції.  Вимір  емоцій.

Геометрична  модель  базисних  емоцій.  Експериментальні  підходи  до  вивчення  ролі  мозку  в

емоційних проявах. 

Психофізіологічне  обґрунтування  емоційних  станів,  фізіологічні  їх  прояви.

Залежність характеру емоційних проявів від задоволення потреби. Залежність емоційних проявів

від стану вищої нервової діяльності, здоров'я та інших чинників.
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Тема  5.  Психофізіологія стресу. Стрес і фрустрація.

Визначення  стресу,  стресора,  стресової  реакції  і  дистресу.  Г.Сельє  «Загальний

адаптаційний  синдром».  Синдром  розумово-емоційного  напруження  —  основа  виникнення

стресу в сучасних умовах життя.  Неспецифічні реакції  організму на дію стресорів.  Зниження

резистентності  організму  при  тривалій  дії  стресора.  Біолого-психологічні  та  соціально-

виробничі фактори ризику виникнення стану стресу.  Стрес та інші психічні  стани і  реакції.

Стрес і емоції. Стрес і напруга. Механізми стресу. Захворювання, пов'язані зі стресом. Засоби

захисту  від  стресу.   Фізіологічні  зміни  в  організмі  під  час  розвитку  дистресу.  Дистрес  і

захворювання. Свідоме керування рівнем стресу.
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Тема 6. Психофізіологія функціональних станів.

Функціональні  стани  людини.  Функціональний  стан  мозку.  Загальна

характеристика функціональних станів. Функціональні стани та особливості нервової системи.

Фактори,  які  впливають  на  функціональні  стани.  Характеристика  окремих  функціональних

станів  під  час  діяльності.  Індивідуальні  кількісні  методи  оцінки  функціональних  станів,

працездатності  та  психофізіологічних  особливостей  особистості.  Залежність  успішної  праці,

навчання,  творчості,  фізичного  і  психічного  здоров'я  від  функціонального  стану.  Системні

підходи до визначення функціональних станів організму. Нормальний, граничний і патологічний

функціональні  стани.  Теорія  функціональної  системи  за  П.  К.  Анохіним:  передбачуваний

результат  як  системоутворюючий  фактор  функціональної  системи.  Вплив  емоційного

напруження на функціональний стан та його робу.
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Тема. Психофізіологічна характеристика станів функціонального напруження.

Напруженість організму — інтегрований психофізіологічний стан.  Стомлення як

стан  і  закисна  реакція  організму  від  виснаження.  Спільність  і  відмінність

функціонального  напруження  при  фізичній  і  розумовій  праці.  Перенапруження  як

гранична  межа  між  нормою  і  патологією.  Перевтома  як  генералізований  пато-

фізіологічний процес, коли порушується оптимум взаємовідносин між фізіологічними

системами.
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Тема 7. Психофізіологічні аспекти психотерапії. 

Зовнішні  способи  корекції  функціональних  станів.  Психофізіологічні  аспекти
психотерапії.  Способи  саморегуляції  функціональних  станів.  Дослідження
психофізіологічної індивідуальності людини (темперамент).
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Тема  8. Психофізіологія пізнавальних процесів.

Концепція  часової  організації  пам'яті  і  її  недоліки.  Концепція  активної  пам'яті.

Пам'ять  і  функціональний  стан  мозку.  Гіпотеза  "один  слід  і  два  процеси".  Структури

мозку, які приймають участь при різних видах запам'ятовування.

 Орієнтувальний рефлекс. Функціональні стани. 

Проблема уваги в психофізіології.  Характеристики в види уваги. Орієнтувальний

рефлекс як основа мимовільної уваги.  Складові орієнтувального рефлексу.  Властивості

орієнтувального  рефлексу.  Гіпокамп  і  орієнтувальний  рефлекс.  Довільна  увага.

Функціональні стани. Ретикулярна формація і рівень бадьорості.

Література
1. Данилова Н.Н. Психофизиология. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 373 с.
2. Кокун О.М. Психофізіологія.  Навчальний посібник.  -  К.:  Центр навчальної  літе-

ратури, 2006. - 184 с.
3. Марютина Т. М., Ермолаев О. Ю. Введение в психофизиологию. — 2-е изд., испр.

и доп. — М.: Московский психолого-социальный институт: Флинта, 2001. — 400 с.
4. Психофизиология / Под ред. Ю.И. Александрова. – С-Пб: Питер, 2001. – 496 с.
5. Тітов  І.Г.  Вступ  до психофізіології:  навч.  посіб.  /  І.Г.Тітов.  –  К.:  Академвидав,

2011. – 296 с. – (Серія "Альма-матер").
6. Хомская Е.Д. Нейропсихология. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2006. – 389 с.
7. Федик О.В. Психофізіологія: матеріали для самопідготовки до семінарських занять

для  студентів  спеціальності  «Психологія»/Редагування  та  упорядкування
О.В.Федик.-Івано-Франківськ,2019.-123 c.



Тема 9. Психофізіологічна реабілітація. 

Основні  компоненти  психофізіологічної  реабілітації.  Психофізіологічна

саморегуляція  Психологічні  впливи.  Фармакологічна  корекція.  Масаж  самомасаж.

Фізіотерапевтичні  реабілітаційні  заходи:  рефлексотерапію; електростимуляцію; кисневі

коктейлі; інтервальне гіпоксичне тренування. Лікувальна фізкультура. Заняття спортом.

1. Кокун О.М. Психофізіологія.  Навчальний посібник.  -  К.:  Центр  навчальної  літе-
ратури, 2006. - 184 с.

2. Марютина Т. М., Ермолаев О. Ю. Введение в психофизиологию. — 2-е изд., испр.
и доп. — М.: Московский психолого-социальный институт: Флинта, 2001. — 400 с.

3. Психофизиология / Под ред. Ю.И. Александрова. – С-Пб: Питер, 2001. – 496 с.
4. Тітов  І.Г.  Вступ  до психофізіології:  навч.  посіб.  /  І.Г.Тітов.  –  К.:  Академвидав,

2011. – 296 с. – (Серія "Альма-матер").
5. Федик О.В. Психофізіологія: матеріали для самопідготовки до семінарських занять

для  студентів  спеціальності  «Психологія»/Редагування  та  упорядкування
О.В.Федик.-Івано-Франківськ,2019.-123 c.

Тема 10. Психофізіологія сну.

Сон  як  психофізіологічний  стан,  що  супроводжується  певними  фізіологічними

проявами. Пасивні та активні  теорії сну.  Інформаційна теорія сну. Теорія сну П.Анохіна.

Види  сну  (періодичний  щодобовий  –  монофазний,  дифузний,  поліфазний  у  дітей,

гіпнотичний,  патологічний,  умовно-рефлекторний).  Стадії  повільного (ортодоксального)

сну та швидкий (парадоксальний) сон. Потреба у сні та депревація (штучне позбавлення)

сну.  Способи визначення  індивідуальних  особливостей чергування  сну (Хільдебрандт).

Механізми  сну  („центри  сну”).  „Біологічний  годинник”.  Функціональне  значення  сну.

„Сови”,  ”Жайворонки”,  ”Голуби”.  Безсоння:  його  причини  і  засоби  профілактики.

Функціональні розлади сну. Гіпнотичний сон. Сновидіння.

Література

1. Кокун О.М. Психофізіологія.  Навчальний посібник.  -  К.:  Центр навчальної  літе-
ратури, 2006. - 184 с.

2. Леонова А.Б. Психодиагностика функциональных состояний человека. – М.: Изд-
во МГУ, 1994. – 200 с.

3. Марютина Т. М., Ермолаев О. Ю. Введение в психофизиологию. — 2-е изд., испр.
и доп. — М.: Московский психолого-социальный институт: Флинта, 2001. — 400 с.

4. Блум Ф., Лейзерсон А., Хофстедтер Л. Мозг, разум и поведение: Пер. с англ. - М.:
Мир, 1988. - 246 с.

5. Вейн AM. Бодрствование и сон. - М.: Наука, 1970. - 128 с.



6. Психофизиология: Учебник для вузов / Под. ред. Ю.И. Александрова. - 3-е изд. -
СПб.: Питер, 2004. - 464 с.

Тема 11. Психофізіологічний відбір. 

Психофізіологічний  відбір  —  складова  професійного  відбору  для  виявлення

здібностей  і  якостей,  що  відповідають  вимогам  певної  діяльності.  Взаємозв'язок  відбору

психофізіологічного  з  іншими  видами  професійного  відбору  (медичним,  соціальна-психоло-

гічним, освітнім, фізичним). Принципи психофізіологічного відбору (активність, практичність,

надійність, валідність).  Зміст професіограми діяльності. Вимоги до спеціаліста-психофізіолога

на виробництві.  Формування нових нервових зв'язків,  створення динамічних  спеціалізованих

стереотипів,  певних  фізіологічних  проявів  —  основа  психофізіологічної  підготовки,  її

компоненти:  сенсорний,  розумовий,  руховий  та  вегетативний.  Особливості  конструювання

психофізіологічної підготовки.

Література

1. Казин Э.М., Блинова Н.Г., Игишева Л.Н., Литвинова Н.А., Федоров А.И. Практикум
по психофизиологической диагностике. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 128
с.

2. Кокун О.М. Психофізіологія.  Навчальний посібник.  -  К.:  Центр навчальної  літе-
ратури, 2006. - 184 с.

3. Леонова А.Б. Психодиагностика функциональных состояний человека. – М.: Изд-
во МГУ, 1994. – 200 с.

4. Марютина Т. М., Ермолаев О. Ю. Введение в психофизиологию. — 2-е изд., испр.
и доп. — М.: Московский психолого-социальный институт: Флинта, 2001. — 400 с.

5. Макаренко Н.В.  Теоретические  основы  и  методики  профессионального
психофизиологического отбора военных специалистов. - К.: Просвіта, 1996. - 336 с.

Тема. Психофізіологічна підготовка

Комплексність психофізіологічної підготовки.  Сенсорний компонент  пов'язаний з
формуванням  вибіркової  спрямованості  уваги,  її  обсягу,  розподілу  і  переключення.
Розумовий компонент передбачає ознайомлення із засобами перетворення інформації і її
перероблення. Руховий компонент  спрямований  на  зменшення  кількості  рухових  дій,
їхньої  амплітуди,  збільшення  швидкості  робочих  і  коригуючих  рухів. Вегетативний
компонент сприяє створенню разом з динамічним стереотипом своєрідного вегетативного
стереотипу.

У  системі  фізичної  підготовки  як  компонента  комплексної  психофізіологічної
підготовки  визначено  п'ять  найважливіших  принципів: домінантно-мотиваційної
настанови;  цілісної  просторово-часової  інтеграції; спеціалізованості; різноспрямованої
ритмічності; воротного зв'язку.

Література

1. Кокун О.М. Психофізіологія.  Навчальний посібник.  -  К.:  Центр навчальної  літе-
ратури, 2006. - 184 с.

2. Тітов  І.Г.  Вступ  до психофізіології:  навч.  посіб.  /  І.Г.Тітов.  –  К.:  Академвидав,
2011. – 296 с. – (Серія "Альма-матер").



СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назва змістових тем модуля
Кількість годин

Денна форма Заочна форма
Усього У тому числі Усього У тому числі

л п лаб інд ср л п лаб Інд ср
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Тема 1. Психофізіологія як наука. 
Психофізіологічна проблема 

8 2 2 4 5 1 - 4

Тема 2. Сучасні методи 
психофізіологічного дослідження.
Детектор брехні

8 2 2 4 6 1 1 4

Тема 3. Нові напрямки 
прикладної психофізіології. 
Системна психофізіологія.

8 2 2 4 5 1 - 4

Тема 4. Психофізіологія емоцій. 
Теорії емоцій. Психофізіологія 
емоційних станів.

6 - 2 4 11 - 1 10

Тема 5. Психофізіологія стресу. 
Стрес і фрустрація. Професійний 
стрес.

10 2 2 6 12 1 1 10

Тема 6. Психофізіологія 
функціональних станів. 
Психофізіологічна 
характеристика станів 
функціонального напруження.

6 - 2 4 5 - - 5

Тема  7.  Психофізіологічні
аспекти  психотерапії.  Зовнішні
способи корекції  функціональних
станів

6 - 2 4 4 - - 4

Тема 8. Психофізіологія 
пізнавальних процесів

6 - 2 4 4 - - 4

Тема  9.  Психофізіологічна
реабілітація.

8 2 2 6 7 1 - 6

Тема 10. Сон як 
психофізіологічний стан, що 
супроводжується певними 
фізіологічними  проявами..

6 - 2 4 4 - - 4

Тема  11. Психофізіологічна
підготовка. 
Психофізіологічний відбір

8 2 2 4 4 - - 4

Усього годин 90 12 22 56 90 6 4 80



 Теми семінарських занять
№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1Актуальні  проблеми,  завдання,  зміст  і  перспективи  розвитку
психофізіології. Історія становлення психофізіології. Науково-практичні
проблеми  розвитку  психофізіології.  Головні  поняття  і  категорії
психофізіології. Зв’язок психофізіології з іншими науками. 

2

2Реєстрація  імпульсної  активності  нервових  клітин.
Електроенцефалограма.  Артефакти.   Магнітоенцефалограма.
Позитронно-ємісійна  томографія  мозку.  Ядерна  магнітна  резонансна
інтроскопія.    Електроокулограма.   Електроміограма.  Електрична
активність шкіри.

4

3 Функціональні  стани та особливості нервової системи.  Фактори,
які впливають на функціональні  стани. Характеристика окремих
функціональних станів під час діяльності.

2

4 Психофізіологічний відбір — складова професійного відбору для
виявлення здібностей і якостей, що відповідають вимогам певної
діяльності.  Принципи  психофізіологічного  відбору  (активність,
практичність,  надійність,  валідність).  Зміст  професіограми
діяльності.

2

5 Емоції  і  вегетативні  реакції.  Вимір емоцій.  Геометрична модель
базисних  емоцій.  Експериментальні  підходи  до  вивчення  ролі
мозку в емоційних проявах.

2

6 Стрес  та  інші  психічні  стани  і  реакції.  Стрес  і  емоції.  Стрес  і
напруга.  Механізми  стресу.  Захворювання,  пов'язані  зі  стресом.
Засоби захисту від стресу.

2

7 Реактивність як властивість організму реагувати на подразнення.
Резистентність  як  здатність  чинити  опір  подразненню. Види
реактивності  і  резистентності.  Значення  для  формування
функціонального стану організму умов життєдіяльності.

2

8 Методичне  забезпечення  психофізіології. Загальні  принципи  та
критерії  відбору  методик. Методика  оцінки  розумової
працездатності.  Методики  вивчення  якостей  уваги.  Оцінка  та
характеристика  психофізіологічних  якостей.  Методики  оцінки
індивідуальних якостей.

2

9 Нові  напрямки  прикладної  психофізіології.  Педагогічна
психофізіологія.  Соціальна  психофізіологія.  Екологічна
психофізіологія

2

10 Асиметрія півкуль головного мозку. 2
Всього 22

 Самостійна робота
№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1 Сучасні проблеми психофізіології 2
2 Психофізіологія пізнавальних  процесів – пам’яті, уваги мислення,

мовлення
2

3 Психофізіологія  свідомого  та  несвідомого.  Теорії  свідомості.
Установки і неусвідомлювані мотиви. Змінені стани свідомості.

4

4 Психофізіологія станів функціонального напруження. 2
5 Принципи та  зміст  алгоритму психофізіологічного  забезпечення 2



діяльності. 
6 Психофізіологічний відбір, профорієнтація.
7 Психофізіологія сну. Теорії сну. Стадії сну. 4
9 Модулюючі  системи  мозку.  Поняття  про  модулюючі  системи

мозку. Гетерогенність модулюючих систем мозку
2

9 Мовлення,  її  значення.  Теорія  И.П.  Павлова  про  дві  сигнальні
системи дійсності. Розвиток мовлення в онтогенезі.

2

10 Синдром  Мауглі.  Класифікації  видів  мовлення.  Артикуляція  і
фонація.  Значення й організація невербальних форм комунікації
(міміка, жест, поза).

2

11 Структури мозку, що беруть участь у мовних процесах. Мовлення
і міжпівкульна асиметрія. Психофізіологія мислення.

4

12 Організація процесу мислення і структури мозку, що беруть 
участь у процесах мислення. Мислення і міжпівкульна асиметрія. 

4

13 Психофізіологічні  аспекти  реактивності  і  резистентності.
Психофізіологічна характеристика стану гіпокінезії

2

14 Реактивність як властивість організму реагувати на подразнення.
Резистентність  як  здатність  чинити  опір  подразненню. Види
реактивності  і  резистентності.  Значення  для  формування
функціонального стану організму умов життєдіяльності.

2

15 Гіпокінезія — чинник, який збіднює аферентну стимуляцію
тин головного мозку, знижує їх працездатність. 

2

16 Психофізіологічні зміни при гіпокінезії: астенізація функцій ЦНС,
погіршення розумової працездатності, пам'яті, логічного 
мислення. 

4

17 Класифікація  рухів.  Структури  мозку,  що  беруть  участь  у
забезпеченні рухів. Локомоція, основні види локомоцій у людини.
Організація  локомоції.  Організація  орієнтованих  рухів  і  рухів
постаті.

2

18 Уявлення  про  свідомість  психологів  і  нейрофізіологів.  Етапи
відновлення свідомості.

2

19 Теорії свідомості: теорія світлої плями И.П. Павлова, теорія Дж.
Едельмана, теорія свідомості як емерджентної властивості мозку
теорія свідомості Дж. Екклса і т.д.

4

20 Поняття про функціональні системи. 2
21 Органний та системний підхід у психофізіології.  Загальні якості

функціональних систем.
2

22 Розвиток психіки в онтогенезі. 
Біологічне дозрівання і розвиток психіки. Критерії дозрівання.

2

23 Нові  напрямки  прикладної  психофізіології.  Педагогічна
психофізіологія.  Соціальна  психофізіологія.  Екологічна
психофізіологія 

2

Разом 56

 Самостійна робота (заочна форма)
№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1 Сучасні проблеми психофізіології 2



2 Психофізіологія пізнавальних  процесів – пам’яті, уваги мислення,
мовлення

2

3 Психофізіологія  свідомого  та  несвідомого.  Теорії  свідомості.
Установки і неусвідомлювані мотиви. Змінені стани свідомості.

2

4 Психофізіологія станів функціонального напруження. 2
5 Принципи та  зміст  алгоритму психофізіологічного  забезпечення

діяльності. 
2

6 Психофізіологічний відбір, профорієнтація.
7 Психофізіологія сну. Теорії сну. Стадії сну. 4
8 Класифікація  корегуючих  впливів  на  функціональний  стан

людини.  Зовнішні  способи  корекції  функціонального  стану
людини  (застосування  функціональної  музики,
електроміостимуляція, стимуляція в рефлексогенні зони людини,
психогенна  корекція,  масаж,  фармакологічна  корекція,  сон  та
гіпноз, автогенне тренування).

4

9 Модулюючі  системи  мозку.  Поняття  про  модулюючі  системи
мозку. Гетерогенність модулюючих систем мозку

2

10 Будова  і  функції  ретикулярної  формації.  Будова  і  функції
лімбічної системи.

2

11 Мовлення,  її  значення.  Теорія  И.П.  Павлова  про  дві  сигнальні
системи дійсності. Розвиток мовлення в онтогенезі.

2

12 Синдром  Мауглі.  Класифікації  видів  мовлення.  Артикуляція  і
фонація.  Значення й організація невербальних форм комунікації
(міміка, жест, поза).

4

13 Структури мозку, що беруть участь у мовних процесах. Мовлення
і міжпівкульна асиметрія. Психофізіологія мислення.

4

14 Організація процесу мислення і структури мозку, що беруть 
участь у процесах мислення. Мислення і міжпівкульна асиметрія. 

4

15 Психофізіологічні  аспекти  реактивності  і  резистентності.
Психофізіологічна характеристика стану гіпокінезії

2

16 Реактивність як властивість організму реагувати на подразнення.
Резистентність  як  здатність  чинити  опір  подразненню. Види
реактивності  і  резистентності.  Значення  для  формування
функціонального стану організму умов життєдіяльності.

2

17 Гіпокінезія — чинник, який збіднює аферентну стимуляцію
тин головного мозку, знижує їх працездатність. 

2

18 Психофізіологічні зміни при гіпокінезії: астенізація функцій ЦНС,
погіршення розумової працездатності, пам'яті, логічного 
мислення. 

4

19 Часткова гіпокінезія: зниження резистентності організму, 
формування нового його функціонального стану. Тривала 
гіпокінезія та її наслідки: виснаження і загибель.

2

20 Класифікація  рухів.  Структури  мозку,  що  беруть  участь  у
забезпеченні рухів. Локомоція, основні види локомоцій у людини.
Організація  локомоції.  Організація  орієнтованих  рухів  і  рухів
постаті.

2

21 Уявлення  про  свідомість  психологів  і  нейрофізіологів.  Етапи
відновлення свідомості.

2

22 Теорії свідомості: теорія світлої плями И.П. Павлова, теорія Дж.
Едельмана, теорія свідомості як емерджентної властивості мозку
теорія свідомості Дж. Екклса і т.д.

4



23 Поняття про функціональні системи. 2
24 Органний та системний підхід у психофізіології.  Загальні якості

функціональних систем.
2

25 Основні положення теорії П.К.Анохіна. Міжсистемні відносини у
організмі. Системні відносини із навколишнім середовищем.

2

26 Системна  діагностика  здоров’я.  Функціональні  системи  у
патології.

2

27 Розвиток психіки в онтогенезі. 
Біологічне дозрівання і розвиток психіки. Критерії дозрівання.

2

28 Особливості  новонародженої  дитини.  Особливості  дитини
першого  року  життя.  Особливості  дитини  1-3  років  життя.
Особливості  дошкільника.  Особливості  молодшого  школяра.
Особливості підліткового віку.  

4

29 Психічні розлади при інфекціях. Розлади як наслідок травм мозку.
Психічні розлади обумовлені інтоксикацією. Лікувально-
педагогічні заходи.

4

30 Нові  напрямки  прикладної  психофізіології.  Педагогічна
психофізіологія.  Соціальна  психофізіологія.  Екологічна
психофізіологія 

6

Разом 80

 Індивідуальні завдання

Не передбачені
                                                                                                   

 Методи навчання

1. Лекція (лекція-бесіда, лекція-дискусія). В ході лекцій за характером логіки пізнання

впроваджуються  аналітичний,  індуктивний  та  дедуктивний  методи,  пояснювально-

ілюстративний, проблемний виклад та  інтерактивні методи.

Семінарські  заняття,  які  включають  семінари-повторення  і  систематизації  знань  та

семінари вивчення нового матеріалу.  За формою проведення -  семінар-бесіда;  семінар-

обговорення  (реферативний),   дослідницький  методи,  частково-пошуковий,

дослідницький, репродуктивний, інтерактивний.

Методи контролю

Поточний та підсумковий контроль

Форми  поточного  контролю:  усне  опитування,  перевірка  конспектів,   перевірка

завдання практичної роботи, письмова робота, підготовка та презентація повідомлення. 

Форма підсумкового контролю: 

для денної форми навчання – модульний контроль, екзамен; 

для заочної форми навчання – екзамен.

 Методичне забезпечення
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