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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

очна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Загальна кількість: 

кредитів  – 4 

 

годин – 120  

 

 

змістових модулів –2 

 

  

 

Галузь знань 

05 - Соціальні та  

поведінкові науки  

 (шифр і назва) 

 

Спеціальність  

053 Психологія 

 (код і назва) 

 

 

 

Рівень вищої освіти: 

 

__Перший 

(бакалаврський)__ 

Обов’язкова 

Рік підготовки: 

1-й 1-й 

Семестр 

2-й 2-й 

Лекції 

36 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

16 год. 4 год. 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

68 год. 110 год. 

 

Форма підсумкового 

контролю: ___залік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета: закласти фундамент психологічних знань, ознайомивши студентів з 

найзагальнішими поняттями, проблемами, закономірностями та розвитком уявлень про 

фізіологічні механізми (кореляти, закономірності) психічної діяльності та поведінки 

людини та формування у них умінь використовувати теоретичні і практичні знання при 

аналізі психологічних даних та науково-дослідній роботі..  

Завдання навчальної дисципліни «Психофізіологія»:  

- сформувати здатність до природничо-наукової методології аналізу психічних феноменів і 

поведінки; 

- розуміти психофізіологічні складові психічних процесів і функцій; 

- ознайомитсь з систематикою психофізіологічних методів дослідження. 

 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних 

компетентностей: 

ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері 

психології, що передбачають застосування основних психологічних теорій та методів та 

характеризуються комплексністю і невизначеністю умов. 

 Загальні компетентності:  

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  

ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:  

СК2. Здатність до ретроспективного аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду розуміння 

природи виникнення, функціонування та розвитку психічних явищ.  

СК4. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та 

узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел.  

Програмні результати навчання (ПРН):  

ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми та 

пропонувати шляхи їх розв’язання  

ПР2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування психічних явищ в 

контексті професійних завдань  

ПР5. Обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій 

(тести, опитувальники, проективні методики тощо) психологічного дослідження та 

технології психологічної допомоги 

ПР10. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну позицію, 

модифікувати висловлювання відповідно до культуральних особливостей співрозмовника 

ПР11. Складати та реалізовувати план консультативного процесу з урахуванням специфіки 

запиту та індивідуальних особливостей клієнта, забезпечувати ефективність власних дій 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен  

знати: 

- історичні аспекти зарубіжної та вітчизняної психофізіології, проблеми і перспективи 

розвитку загальної та прикладної психофізіології; 

- роль і місце психофізіології в системі психологічної науки; 

- основні категорії та поняття в психофізіології; 

- моделі перебігу психічних процесів, які базуються на природничо-науковій парадигмі; 

- основні і додаткові методи психофізіологічних досліджень та їх практичне і наукове 

застосування; 

- статеві та вікові аспекти застосування методів психофізіологічних досліджень; 

- роль психофізіології у формуванні  активної і творчої особистості та її наукового 

світогляду.  

вміти:  
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- аналізувати перспективи вирішення психофізіологічної проблеми; 

- орієнтуватися у класичних і сучасних здобутках вітчизняної та зарубіжної психофізіології; 

- адекватно орієнтуватися у виборі сучасних методик і показників; 

- творчо застосовувати методи психофізіологічних досліджень для оцінки фізіологічних 

механізмів суб’єктивних процесів та індивідуальних відмінностей; 

- розробляти критерії психофізіологічного дослідження.  

- вести дискусії на задану тему, висловлювати власну точку зору і доводити власні 

припущення з опорою на методологічні, теоретичні, практичні дані науки 

 

3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

МОДУЛЬ 1: Вступ до психофізіології 

Тема 1. Історія розвитку зарубіжної та вітчизняної психофізіології. 

Тема 2. Предмет, завдання і основні напрямки сучасної психофізіології.  

Тема 3. Методи психофізіологічних досліджень. 

МОДУЛЬ 2. Психофізіологія пізнавальної сфери, функціональних станів та емоцій 

Тема 4. Мозок та психічна діяльність. 

Тема 5. Психофізіологія сенсорних процесів. 

Тема 6. Психофізіологія відчуттів і сприйняття. 

Тема 7. Психофізіологія уваги. Психофізіологія пам’яті. 

Тема 8. Психофізіологія мислення (інтелекту). Свідомість як психофізіологічний 

феномен.  

Тема 9. Психофізіологія функціональних станів. Психофізіологія сну та активності 

(бадьорості). 

Тема 10. Психофізіологія потреб, мотивацій і емоцій. 

Тема 11. Психофізіологія адаптації і стресу. Психофізіологія адиктивної поведінки 

Тема 12. Діагностика та корекція функціональних станів. 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви тем Кількість годин 

Очна форма Заочна форма 

 

Усьог 

у тому числі  

Усього  

у тому числі 

л п/с лаб ср  л п/с лаб ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Змістовий модуль 1:  Вступ до психофізіології 

Тема 1. Історія 

розвитку 

зарубіжної та 

вітчизняної 

психофізіології 

10 2 - - 8 10    10 

Тема 2. Предмет, 

завдання і основні 

напрямки сучасної 

психофізіології 

10 2 2 - 6 10 2   8 

Тема 3. Методи 

психофізіологічни

х досліджень 

20 6 4 - 10 20  2  18 

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

40 10 6 - 24 40 2 2  36 

Змістовий модуль 2. Психофізіологія пізнавальної сфери, функціональних станів та 
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 5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

Семінарські заняття не передбачені. 

 

 

 

 

емоцій 

Тема 4. Мозок та 

психічна 

діяльність 

9 2 2 - 5 9 2 - - 7 

Тема 5. 

Психофізіологія 

сенсорних 

процесів 

8 2 - - 6 8 - 2 - 6 

Тема 6. 

Психофізіологія 

відчуттів і 

сприйняття 

9 2 2 - 5 9 - - - 9 

Тема 7. 

Психофізіологія 

уваги та пам’яті. 

9 4 2 - 3 9 - - - 9 

Тема 8. 

Психофізіологія 

мислення. 

Свідомість як 

психофізіологічни

й феномен. 

9 2 - - 7 9 - - - 9 

Тема 9. 

Психофізіологія 

функціональних 

станів. 

Психофізіологія 

сну та активності 

(бадьорості). 

9 4 2 - 3 9 2 - - 7 

Тема 10. 

Психофізіологія 

потреб, мотивацій і 

емоцій. 

9 4 - - 5 9 - - - 8 

Тема 11. 

Психофізіологія 

адаптації і стресу. 

9 4 - - 5 9 - - - 9 

Тема 12. 

Діагностика та 

корекція 

функціональних 

станів. 

9 2 2 - 5 9 - - - 9 

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

80 26 10 - 44 80 4 2  74 

Усього годин 120 36 16 - 68 120 6 4  110 
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                     6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ 

 

7.ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Лабораторні заняття не передбачені. 

 

8. САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні методи 

навчання: 

- словесні методи: лекція, пояснення, бесіда, обговорення, дискусія; 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 

очне заочне 

1 Предмет, завдання і основні напрямки сучасної 

психофізіології 

2 - 

2 Методи психофізіологічних досліджень 4 2 

3 Мозок та психічна діяльність 2 - 

4 Психофізіологія сенсорних процесів - 2 

5 Психофізіологія відчуттів і сприйняття 2 - 

6 Психофізіологія уваги та пам’яті. 2 - 

7 Психофізіологія функціональних станів. Психофізіологія 

сну та активності (бадьорості). 

2 - 

8 Діагностика та корекція функціональних станів. 2 - 

 РАЗОМ 16 4 

№ 

п/п 

Назва теми/види завдань Кількість 

годин 

 

очне заочне 

1 Історія розвитку зарубіжної та вітчизняної психофізіології 

(реферат) 

7 10 

2 Предмет, завдання і основні напрямки сучасної психофізіології 

(доповідь-презентація) 

7 8 

3 Методи психофізіологічних досліджень (практичне завдання) 10 18 

4 Мозок та психічна діяльність (реферат) 5 8 

5 Психофізіологія сенсорних процесів (доповідь-презентація) 5 7 

6 Психофізіологія відчуттів і сприйняття (доповідь-презентація) 6 9 

7 Психофізіологія уваги та пам’яті. (доповідь-презентація) 3 8 

8 Психофізіологія мислення. Свідомість як психофізіологічний 

феномен (доповідь-презентація) 

7 9 

9 Психофізіологія функціональних станів. Психофізіологія сну та 

активності (бадьорості). (доповідь-презентація) 

3 8 

10 Психофізіологія потреб, мотивацій і емоцій (доповідь-

презентація) 

5 8 

11 Психофізіологія адаптації і стресу (доповідь-презентація) 5 9 

12 Діагностика та корекція функціональних станів (практичне 

завдання) 

5 8 

 РАЗОМ 68 110 
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- наочні методи: презентація, ілюстрація, демонстрація; 

- методи формування практичних умінь і особистісних якостей: виконання 

практичних завдань, вправи, підготовка і здійснення виступів перед аудиторією. 

Самостійна робота включає роботу з навчально-методичною літературою та 

виконання самостійних завдань: складання реферату, підготовку презентацій та практичних 

завдань.  

 

10.ФОРМИ КОНТРОЛЮ І МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ 

(У Т.Ч. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ) 

При вивченні навчальної дисципліни здійснюється поточний, періодичний та 

підсумковий контроль.  

Поточний контроль проводиться з метою вивчення рівня підготовленості студента з 

певних тем, розділів робочої навчальної програми, якості виконання конкретних завдань та 

здійснюється впродовж семестру під час проведення аудиторних занять (лекції, семінарські 

заняття) та при виконанні самостійної роботи. 

Об’єктом поточного оцінювання є: 

- програмний матеріал, який викладається на лекціях; 

- питання і проблеми, що розглядаються та обговорюються на семінарських заняттях; 

програмний матеріал для самостійного вивчення, який передбачений робочою 

програмою та включає: складання реферату, підготовку презентацій та практичних завдань. 

Періодичний контроль здійснюється у формі контрольної роботи за змістовим 

модулем. 

Форма підсумкового контролю  - залік. Залік виставляється за результатами роботи 

здобувача впродовж усього семестру. Підсумкова оцінка визначається як проста сума балів 

за результатами поточного та періодичного контролю за 100-бальною шкалою.  

Здобувач одержує підсумкову оцінку за залікову навчальну дисципліну, якщо за 

результатами поточного та періодичного контролю він набрав 60 і більше балів. 

Якщо за результатами поточного та періодичного контролю здобувач набрав менше 

60 балів, він повинен виконати залікове завдання і з урахуванням його результатів одержати 

відповідну кількість залікових балів із дисципліни. 

Якщо за результатами поточного та періодичного контролю здобувач набрав 60 і 

більше балів, проте хоче поліпшити свій підсумковий результат, він також може виконати 

залікове завдання і з урахуванням його результатів підвищити свою підсумкову оцінку з 

дисципліни. 

Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Відмінно (5 

балів за тему)  

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його 

викладає, вільно послуговується науковою термінологією, наводить 

аргументи на підтвердження власних думок, здійснює аналіз та 

робить висновки, залучає до підготовки як основну, так і додаткову 

літературу (монографії, періодичні видання, першоджерела, тощо). 

Добре (4 балів 

за тему) 

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, 

послуговується науковою термінологією, залучає основну і 

додаткову літературу. Але при висвітлені деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі 

неістотні неточності та незначні помилки.  

Задовільно (3 

балів за тему) 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основній зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень. Не здатний до глибокого, 

всебічного аналізу, допускає істотні неточності та помилки.  
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Незадовільно з 

можливістю 

відпрацювання 

(2 балів за тему) 

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальний матеріалом 

у достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово (без 

аргументації та обґрунтування) викладає окремі питання навчальної 

дисципліни.  

Критерії оцінювання самостійної роботи 

Вид Максим. к-сть 

балів 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Презентація 

(доповідь) 

3 Відповідність змісту доповіді студента та/або 

оригінальність візуального представлення 

відповідному навчальному матеріалу. 

Реферат 3 Здатність здійснювати узагальнення на основі 

опрацювання теоретичного матеріалу та 

відсутність помилок при оформленні 

цитування й посилань на джерела. 

Практичне  завдання 4 Самостійність та змістовність виконання 

практичного завдання. Його відповідність 

поставленим цілям. 

 

11. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ  

1. Предмет і завдання загальної психофізіології. 

2. Предмет і завдання когнітивної психофізіології. 

3. Предмет і завдання системної психофізіології. 

4. Психофізіологічна проблема і підходи до її вирішення. 

5. Психофізіологічний паралелізм і його значення для розвитку психологічних знань. 

6. Психофізіологічна ідентичність як варіант фізіологічного редукціонізму. 

7. Системно-структурний підхід до вивчення роботи головного мозку. 

8. Інформаційна парадигма і когнітивна психофізіологія. 

9. Системний підхід до вирішення психофізіологічної проблеми. 

10. Інформаційний підхід до вирішення психофізіологічної проблеми. 

11. Основні методи психофізіології. 

12. Будова і функції вегетативної нервової системи, її роль в регуляції функціональних 

станів організму. 

13. Електроенцефалографія і електроенцефалограма. 

14. Викликані і подієво-пов'язані потенціали. 

15. Статистичні методи аналізу електроенцефалограми. 

16. Спектрально-кореляційний аналіз і когерентність. 

17. Показники функціонування серцево-судинної системи і їх використання в 

психофізіології. 

18. Плетизмографія. 

19. Механізми і значення шкірно-гальванічної реакції. 

20. Електроміографія і електроміограма. 

21. Електроокулографія і оптокінетичний ністагм. 

22. Реакції зіниці і пупилометрія. 

23. Пневмографія і спірографія. 

24. Топографічне картування електричної активності мозку. 

25. Комп'ютерна томографія. 

26. Позитронно-емісійна томографія і ядерно-магнітний резонанс. 

27. Психофізіологічний зміст детектора брехні. 

28. Сфера застосування показників серцево-судинної, дихальної та м'язової систем в 

психофізіологічному дослідженні. 

29. Підходи до визначення поняття "функціональний стан". 

30. Комплексний підхід і його значення для діагностики "функціонального стану". 
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31. Психофізіологічної підхід до визначення "функціонального стану". 

32. Модулюючі системи мозку. 

33. Генералізована і локальна активація. 

34. Континуум рівнів неспання. 

35. Роль фронтальних часток мозку в регуляції рівнів неспання. 

36. Стадії сну і їх значення. 

37. Зміна фізіологічних показників під час сну. 

38. Електрофізіологічні кореляти стадій сну. 

39. Функціональне значення повільного і швидкого сну. 

40. Загальний адаптаційний синдром. 

41. Підходи до визначення стресу. 

42. Види стресу і стрессоров. 

43. Індивідуальні відмінності в реакції на стрес. 

44. Фізіологічні механізми короткочасної пам'яті. 

45. Біохімічні основи довгострокової пам'яті. 

46. Фізіологічні основи сприйняття. 

47. Нейрони-детектори та детекторна концепція кодування. 

48. Викликані потенціали як кореляти перцептивного процесу. 

49. Електрофізіологічні кореляти розумової діяльності. 

50. Структури мозку, що забезпечують мовну діяльність людини. 

51. Взаємодія півкуль в процесі сприйняття мови. 

52. Біологічні потреби людини. 

53. Лімбічна система і регуляція мотиваційних станів. 

54. Нейрохімічні механізми емоційних станів. 

55. Центральна регуляція довільного руху. 

56. Психофізіологічний підхід до визначення свідомості. 

57. Умови усвідомлення підпорогових подразників. 

58. Змінені стани свідомості. 

59. Свідомість як емерджентна властивість мозку. 

60. Емерджентні причинність і психічна регуляція поведінки. 

61. Нейрофізіологічні механізми селективної уваги 

62. Біль як психофізіологічний феномен. 

63. Лімбічна система і регуляція емоційних станів. 

 

12.РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

 

Поточний та періодичний контроль Сум

а 

балі

в 

Змістовий 

модуль №1 

Змістовий модуль № 2 Індивідуальне 

самостійне 

завдання 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т1

0 

Т1

1 

Т12 10 100 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Контрольна 

робота за 

змістовим 

модулем 1 - 

15 

Контрольна робота за змістовим модулем 2 - 

15 

30 60 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS 

 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 

курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 - 100 А відмінно зараховано 

85 - 89 В дуже добре 

75 - 84 С добре 

70 - 74 D задовільно 

60 – 69 E допустимо 

35 – 59 FX незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0 - 34 F незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

13. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Робоча програма навчальної дисципліни; Силабус; Презентації; Допоміжний роздатковий 

матеріал. 
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