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САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Самостійна робота студентів (СРС) – це форма організації  навчального процесу, за

якої  заплановані  завдання  виконуються  під  методичним керівництвом викладача,  але  без

його безпосередньої участі.

Метою  СРС  є  засвоєння  у  повному  обсязі  навчального  матеріалу,  передбаченого

програмою,  та  послідовне  формування  у  студентів  самостійності  як  риси  характеру,  що

відіграє важливу роль у формуванні сучасного фахівця вищої кваліфікації.

СРС є однією з форм організації і здійснення навчання, основною формою оволодіння

навчальним матеріалом і надбання навичок використання теорії і методології в практичній

діяльності у вільний від обов’язкових навчальних занять час за розкладом.

Під  час  самостійної  роботи  студент  має  бути  активним  учасником  навчального

процесу,  свідомо ставитись  до оволодіння теоретичними і  практичними знаннями,  вільно

орієнтуватись в інформаційному просторі.

Поточне  оцінювання  результатів  самостійної  роботи  студентів  здійснюється

відповідно до чинного Порядку оцінювання знань студентів, за такими об’єктами контролю: 

а) виконання завдань та відповіді на семінарських (практичних) заняттях; 

б) виконання завдань для самостійної (пошуково-аналітичної) роботи; 

в) виконання модульних завдань.

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.

Підготувати  висококваліфікованих  спеціалістів,  які  обізнані  про  нейрофізіологічні

основи  формування інстинктивної та усвідомлено мотивованої поведінки, а також здатні до



організаційно-управлінської,  науково-педагогічної  та  практичної  психологічної  діяльності

серед різних категорій населення.

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.

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.

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Основною  метою  семінарських  (практичних)  занять  з  науки  «Психофізіологія»  є
розширення та поглиблення теоретичних положень з теми, формування вмінь практичного
застосування теоретичних положень теми та формування навичок практичного використання
знань, принципів і методів у навчально-професійній діяльності.

При проведенні практичних занять  використовуються інноваційні технології.
Основною формою  семінарського  (практичного)  заняття  є  самостійна  творча  робота

студентів з вивчення матеріалу теми під керівництвом викладача.



Теми практичних 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 (денна 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.

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. 2



Установки і неусвідомлювані мотиви. Змінені стани свідомості.
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 2



організмі. Системні відносини із навколишнім середовищем.
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
 

Теми для обговорення

ПЗ-1. Сучасні проблеми і стан розвитку психофізіології.
Вид заняття: Семінар-розгорнута бесіда. 
Навчальні  цілі  заняття: знати,  вміти  пояснювати  сутність  та  структуру

психофізіології як галузі психологічної науки.
План заняття:

1. Вступна організація, повідомлення теми, цілей, плану заняття.
2. Обговорення теоретичних питань.
3. Робота з міні-кейсами та перегляд відео.
4. Підбиття підсумків, виставлення оцінок, домашнє завдання.

ПЗ-2. Системні засади психофізіології 
Вид заняття: Семінар-розгорнута бесіда. 
Навчальні цілі заняття: знати та вміти пояснювати системні засади психофізіології як

галузі психологічної науки.
План заняття:

1. Вступна організація, повідомлення теми, цілей, плану заняття.
2. Обговорення теоретичних питань.
3. Робота з міні-кейсами та перегляд відео.
4. Підбиття підсумків, виставлення оцінок, домашнє завдання.

ПЗ-3. Функціональна організація мозку. 
Вид заняття: Семінар-розгорнута бесіда. 
Навчальні цілі заняття: знати та вміти пояснювати функціональну організацію мозку.
План заняття:

1. Вступна організація, повідомлення теми, цілей, плану заняття.
2. Обговорення теоретичних питань.
3. Робота з міні-кейсами та перегляд відео.
4. Підбиття підсумків, виставлення оцінок, домашнє завдання.

ПЗ-5. Методи дослідження психофізіологічних функцій.
Вид заняття: Семінар-розгорнута бесіда. 
Навчальні  цілі  заняття: знати  та  вміти  пояснювати  методи  дослідження

психофізіологічних функцій



План заняття:
1. Вступна організація, повідомлення теми, цілей, плану заняття.
2. Обговорення теоретичних питань.
3. Робота з міні-кейсами.
4. Підбиття підсумків, виставлення оцінок, домашнє завдання.

ПЗ-6. Методи дослідження психофізіологічних функцій.
Вид заняття: Семінар-розгорнута бесіда. 
Навчальні  цілі  заняття: знати  та  вміти  пояснювати  методи  дослідження

психофізіологічних функцій 
План заняття:

1. Вступна організація, повідомлення теми, цілей, плану заняття.
2. Обговорення теоретичних питань.
3. Робота з міні-кейсами.
4. Підбиття підсумків, виставлення оцінок, домашнє завдання.

ПЗ-7. Психофізіологія свідомості та несвідомого.
Вид заняття: Семінар-розгорнута бесіда. 
Навчальні  цілі  заняття: знати  та  вміти  пояснювати психофізіологію свідомості  та

несвідомого.
План заняття:

1. Вступна організація, повідомлення теми, цілей, плану заняття.
2. Обговорення теоретичних питань.
3. Робота з міні-кейсами.
4. Підбиття підсумків, виставлення оцінок, домашнє завдання.

ПЗ-8.  Психофізіологія  пізнавальних  процесів.  Психофізіологія  відчуття  та
сприймання.

Вид заняття: Семінар-розгорнута бесіда. 
Навчальні  цілі  заняття: знати  та  вміти  пояснювати  психофізіологію  пізнавальних

процесів.
План заняття:

1. Вступна організація, повідомлення теми, цілей, плану заняття.
2. Обговорення теоретичних питань.
3. Робота з міні-кейсами.
4. Підбиття підсумків, виставлення оцінок, домашнє завдання.

ПЗ-9. Психофізіологія пізнавальних процесів. Психофізіологія пам'яті. 
Вид заняття: Семінар-розгорнута бесіда. 
Навчальні  цілі  заняття: знати  та  вміти  пояснювати  психофізіологію  пізнавальних

процесів.
План заняття:

1. Вступна організація, повідомлення теми, цілей, плану заняття.
2. Обговорення теоретичних питань.
3. Робота з міні-кейсами.
4. Підбиття підсумків, виставлення оцінок, домашнє завдання.

ПЗ-10. Психофізіологія пізнавальних процесів. Психофізіологія мислення.
Вид заняття: Семінар-розгорнута бесіда. 
Навчальні  цілі  заняття знати  та  вміти  пояснювати  психофізіологію  пізнавальних

процесів.
План заняття:

1. Вступна організація, повідомлення теми, цілей, плану заняття.



2. Обговорення теоретичних питань.
3. Робота з міні-кейсами.
4. Підбиття підсумків, виставлення оцінок, домашнє завдання.

ПЗ-11. Психофізіологія емоцій. 
Вид заняття: Семінар-розгорнута бесіда. 
Навчальні  цілі  заняття: знати  та  вміти  пояснювати  психофізіологію  афективних

процесів.
План заняття:

1. Вступна організація, повідомлення теми, цілей, плану заняття.
2. Обговорення теоретичних питань.
3. Робота з міні-кейсами.
4. Підбиття підсумків, виставлення оцінок, домашнє завдання.

ПЗ-12. Психофізіологія мотивації.
Вид заняття: Семінар-розгорнута бесіда. 
Навчальні  цілі  заняття: знати та  вміти пояснювати психофізіологію мотиваційних

процесів.
План заняття:

1. Вступна організація, повідомлення теми, цілей, плану заняття.
2. Обговорення теоретичних питань.
3. Робота з міні-кейсами.
4. Підбиття підсумків, виставлення оцінок, домашнє завдання.

ПЗ-13. Функціональні стани психіки. 
Вид заняття: Семінар-розгорнута бесіда. 
Навчальні цілі заняття: знати та вміти пояснювати психофізіологію функціональних

станів психіки. 
План заняття:

1. Вступна організація, повідомлення теми, цілей, плану заняття.
2. Обговорення теоретичних питань.
3. Робота з міні-кейсами.
4. Підбиття підсумків, виставлення оцінок, домашнє завдання.

ПЗ-14. Способи корекції та прийоми саморегуляції ФС.
Вид заняття: Семінар-розгорнута бесіда. 
Навчальні  цілі  заняття: знати  та  вміти  пояснювати  способи  корекції  та  прийоми

саморегуляції ФС. 
План заняття:

1. Вступна організація, повідомлення теми, цілей, плану заняття.
2. Обговорення теоретичних питань.
3. Робота з міні-кейсами.
4. Підбиття підсумків, виставлення оцінок, домашнє завдання.

До  кола  питань  для  самостійного  опрацювання  серед  іншого  включаються  окремі
питання, що розглядаються на лекціях та під час семінарських занять, які студенти можуть
самостійно вивчити більш глибоко для розширення світогляду та формування професійних
інтересів. 

Орієнтовний перелік питань та завдань із самостійної роботи студентів



№
з/п

Назва теми
Кількість

годин
1 Тема «Психофізіологія на сучасному етапі розвитку».

 Розвиток наукових уявлень про мозок, психіку та поведінку.
 Основні положення інформаційного підходу у психофізіології.
 Основні тенденції розвитку сучасної психофізіології.
 Інтегративні  функції  ритмів  електричної  активності  мозку

(М. Н. Ліванов зі співроб.). 
 Концепція гностичних одиниць Ю. Конорського
 Гомеостаз як основна умова життєдіяльності організму.
 Психофізіологічна  проблема:  історія  підходів  до  її  вирішення,

сучасне розуміння проблеми.

2

2 Тема «Системні засади психофізіології. » Функціональна 
організація мозку

 Парадигма  реактивності:  нейрон  як  індивід,  відповідає  на
стимул.

 Парадигма активності: нейрон як індивід, досягає «результату».
 Клітинні механізми роботи нервової системи. 
 Часовий парадокс
 Генерація та проведення нервового імпульсу. 
 Зв’язок між ендокринною та центральною нервовою системами.
 Психофізіологія біологічних ритмів людини. Психофізіологічні

аспекти адаптації організму
 Порушення синхронізації фізіологічних функцій — дисинхроз 

(внутрішній і зовнішній) 
 Функціональна асиметрія великих півкуль. 
 Генетичні та біохімічні чинники розвитку асиметрії великих 

півкуль
 Складові психофізіологічного резерву організму.

8

3 Тема «Методи дослідження психофізіологічних функцій»
 Методи дослідження серцево-судинної системи в 

психофізіології
 Метод дослідження «шкірногальванічний рефлекс»
 Методи Фере, Тарханова
 Визначення психофізіологічних реакцій на детекторі брехні.
 Методики дослідження працездатності. 
 Визначення функціонального стану особистості.
 Оцінювання  функціонального  стану  (за  вегетативними

показниками).
 Основні підходи щодо організації, опрацювання та інтерпретації
 психофізіологічного дослідження.
 Особливості інтерпретації психофізіологічного дослідження

4

4 Тема «Психофізіологія свідомості та несвідомого.
 Сон як психофізіологічний стан
 Інформаційна теорія сну. 
 Теорія сну П.Анохіна. 
 Види сну.
 Механізми сну («центри сну»).
 «Біологічний годинник». 
 Функціональне значення сну. 
 Безсоння: його причини і засоби профілактики.
 Функціональні розлади сну. 
 Гіпнотичний сон. Сновидіння.

4



 Утворення динамічного стереотипу.
5 Тема «Психофізіологія пізнавальних процесів».

 Теоретичні моделі уваги (модель фільтра Д. Бродмента, модель
двохстадійної  фільтрації  А.Трейсмана,  модель  Дж.Дойч  і
Д.Дойч).

 Сліди пам’яті і електроенцефалограма людини.
 Соматотопічний принцип організації аналізаторів
 Психологічні  закономірності  відчуття  та  сприймання  (якість,

пороги, адаптація, предметність, структурність)
 Психофізіологія ілюзії
 Структурно-функціональні основи пам`яті і научіння.
 Біохімічні теорії пам’яті.
 Механізми короткочасної та довготривалої пам'яті
 Психофізіологія мислення.
 Психофізіологія мовлення.
 Основні етапи фіксації інформації в пам’яті 
 Концепція інформаційного змісту пам’яті

6

6 Тема «Фізіологічні чинники регуляції поведінки: психофізіологія 
емоцій та мотивації».

 Емоційні стани.
 Мотиваційно-вольові стани. 
 Характеристика негативних психофізіологічних станів.
 Психофізіологічне обґрунтування емоційних станів, їх 

фізіологічні прояви. 
 Залежність характеру емоційних проявів від задоволення 

потреби.
 Залежність емоційних проявів від стану вищої нервової 

діяльності, здоров'я та інших чинників.
 Потребнісно-інформаційна теорія П.В.Симонова.
 Соматична теорія емоцій Джеймса-Ланге.
 Психофізіологічні кореляти тривоги.
 Центри агресії та задоволення. 
 «Мертва точка».
 «Друге дихання».
 Біолого-психологічні та соціально-виробничі фактори ризику 

виникнення стану стресу

6

7 Тема «Функціональні стани психіки. Психофізіологія діяльності».
 Функціональні стани та особливості нервової системи.
 Фактори, які впливають на функціональні стани.
 Залежність успішної праці, навчання, творчості, фізичного і 

психічного здоров'я від функціонального стану.
 Перенапруження як гранична межа між нормою і патологією.
 Нормальний, граничний і патологічний функціональні стани.
 Індивідуальні кількісні методи оцінки функціональних станів, 

працездатності та психофізіологічних особливостей особистості.
 Зовнішні способи корекції функціонального стану людини 

(електроміостимуляція, стимуляція рефлексогенних зон 
людини, психогенна корекція, масаж, фармакологічна корекція, 
сон та гіпноз, автогенне тренування)

 Психофізіологічний відбір — складова професійного відбору 
для виявлення здібностей і якостей, що відповідають вимогам 
певної діяльності.

 Принципи психофізіологічного відбору (активність, 
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практичність, надійність, валідність).

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за
всі види

навчальної
діяльності

Оцінка
ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсової
роботи, практики

для заліку

90 – 100 А відмінно  

зараховано
80-89 В

добре 
70-79 С
66-69 D

задовільно 
60-65 Е 

21-59 FX
незадовільно з можливістю

повторного складання

не зараховано з
можливістю повторного

складання

0-20 F
незадовільно з

обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

не зараховано з
обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

Методичне забезпечення

Федик  О.В.  Психофізіологія  Методичні  рекомендації  для  студентів  вищих  навчальних
закладів сп. «Психологія». Івано-Франківськ.: Гостинець, 2007. – 48 с.
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С.35-41.
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