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Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 

Факультет психології та соціальної роботи 

Кафедра диференціальної і спеціальної психології 

 

Силабус курсу 

 

ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ  

 
Обсяг 4 кредитів  (120) 

Семестр, рік 

навчання 

2 семестр 1  рік навчання 

Дні, час, місце  

Платформа zoom 

Викладач (-і) Чачко Світлана 

Контактний телефон  

Е-mail chachko@onu.edu.ua 

Робоче місце кафедра загальної психології та психології розвитку 

особистості 

Консультації Онлайн-консультації. 

Платформа zoom 

Комунікація Здійснюється через очні зустрічі, месенджери  та  електронну 

пошту 

 

АНОТАЦІЯ  КУРСУ 
Предмет вивчення 

дисципліни  

 

Навчальна дисципліна «Психофізіологія» вивчає фізіологічні 

основи психічної діяльності та поведінки людини 

Місце дисципліни  в 

освітній програмі: 

 

Дисципліна відноситься до обов’язкових курсів 

Мета  курсу. 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 дисципліни: 

 

- сформувати здатність до природничо-наукової методології 

аналізу психічних феноменів і поведінки; 

- розуміти психофізіологічні складові психічних процесів і 

функцій; 

- ознайомитсь з систематикою психофізіологічних методів 

дослідження. 

Компетентності 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. 

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності.  
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ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

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. 

Очікувані результати 

 

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 

 

ОПИС КУРСУ 
Форми і 

методи 

навчання 

 

Курс буде викладений у формі лекцій (_36_год.) та практичних 

(_16_год.) занять, організації самостійної роботи здобувачів  (_68_ год.).  

Викладання та вивчення навчальної дисципліни здійснюється 

наступними  методами: 

У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні 

методи 

навчання: 

– словесні методи: лекція, пояснення, дискусія; 

– наочні методи: презентація, ілюстрація, демонстрація; 

– методи формування практичних умінь і особистісних якостей: 

виконання практичних завдань, дискусії, «мозкова атака», рольові ігри, 

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.  

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 
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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. 

Перелік  

рекомендованої 

літератури 

1. Горго Ю.П., Чайченко Г.М. Основи психофізіології. Навчальний 

посібник, Херсон: Персей, 2002. 248 с.  

2. Кокун О.М. Психофізіологія. Навчальний посібник. К.: Центр 

навчальної літератури, 2006. 184 с. 

3. Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності: Підручник для студентів 

вищих навчальних закладів. К.: Ельга, Ніка-Центр, 2004. 400 с.  

4. Крушельницька Я.В. Фізіологія і психологія праці К.: КНЕУ, 2002. 

182 с.  

5. Легендзевич Г. Я., Закалик Г. М. Порівняльна психологія та 

психофізіологія. Львів: Львівська політехніка, 2021. 216 с 

6. Лісовенко А.Ф., Бедан В.Б. Психофізіологія: практикум (для 

самостійної підготовки здобувачів вищої освіти факультету психології, 

політології та соціології) / А.Ф. Лісовенко, В.Б. Бедан. – Одеса: Фенікс, 

2021. – 75 с. 

7. Майдіков Ю.Л. Нервова система і психічна діяльність людини. Навч. 

посібник. / Ю.Л.Майдіков, С.І. Корсун. К., 2007. 280 с.  

8. Макаренко М.В. Основи професійного відбору військових 

спеціалістів та методики вивчення індивідуальних психофізіологічних 

відмінностей між людьми. Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН 

України, Науково-дослідний центр гуманітарних проблем Збройних Сил 

України. Київ, 2006. 395 с. 

9. Малхазов О.Р. Психологія та психофізіологія управління руховою 

діяльністю К: Євролінія, 2002. 320 с.  

10. Маруненко І.М., Сіверс З.Ф., Бобрицька В.І., Неведомська Є.О. 

Анатомія, фізіологія, еволюція нервової системи: Навчальний посібник 

для студ. вищ. пед. навч. закл. К.: КМПУ, 2007. 122 с. 

11. Психофізіологія : практикум / укладачі: Т. В. Гладкій, О. Д. 

Павліченко, Л. В. Еберле, М. В. Ткаченко / Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. 

І. Мечникова, 2021. – 122 с. 

 

Електронні інформаційні ресурси 

1. http://nbuv.gov.ua  

2. http://onu.edu.ua 

3. https://www.apa.org/pubs/journals/amp/  

4. https://onlinelibrary.wiley.com/journal/20448309  

5. http://psylib.kiev.ua/  

6. http://pidruchniki.ws/  

7. http://biblioteka.uz.ua/ 

 

ОЦІНЮВАННЯ 
Поточний контроль здійснюється наступними методами:  

- опитування за програмним матеріалом, який викладається на лекціях; 

- обговорення дискусійних питань, що розглядаються на практичних заняттях; 

- відпрацювання практичних навичок; 

http://pidruchniki.ws/
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- оцінювання виконання самостійної роботи. 

Періодичний контроль здійснюється у формі контрольної роботи за змістовим 

модулем. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку, що отримується за результатами 

всіх видів поточного та періодичного контролю.  

Додаткові до поточного оцінювання  бали нараховуються за індивідуальне завдання.  

Рівень знань оцінюється за 100–бальною шкалою 

 

Оцінювання знань (розподіл балів) здобувачів 

Метод Форма Бали максимум 

Усний контроль Опитування  2 балів 24 

Практичний контроль Робота на семінарських заняттях 3 балів  36 

Письмовий контроль Контрольна робота за змістовим 

модулем 

15 балів 30 

Індивідуальне самостійне 

завдання 

Презентація 

Реферат 

Практичне  завдання 

10 балів 10 

Залік (бали)   100 

 

Самостійна робота здобувачів. 

форми методи контролю строки здачі завдань 

Підготовка презентації презентація Студент обирає форму самостійної 

роботи. Тему та строк виконання 

обговорює з викладачем.  
Складання реферату реферат 

Виконання 

практичного завдання 

звіт 

 

Критерії оцінювання самостійної 

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. 

 

ПОЛІТИКА  КУРСУ 

Політика щодо дедлайнів 

та перескладання 

 

Роботи, виконання і здача яких здійснюється з порушенням 

термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку 

(-20 балів). Перескладання заліку можливе із дозволу 

деканату за наявності поважних причин або за письмовою 

заявою (апеляцією) здобувача до декана   

Політика щодо 

академічної 

доброчесності:  

 

Здобувачі повинні дотримуватися принципів академічної 

доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення, що 

визначається Кодекс академічної доброчесності учасників 

освітнього процесу Одеського національного університету 
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імені І.І.Мечникова 

http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/acad-

dobrochesnost.pdf.  

У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної 

доброчесності (списування, плагіат, фабрикація), робота 

оцінюється незадовільно та має бути виконана повторно. 

При цьому викладач залишає за собою право змінити тему 

завдання. 

Політика щодо 

відвідування та запізнень: 

 

 

Відвідування практичних занять є обов’язковим 

компонентом оцінювання, що передбачає нарахування балів. 

За об’єктивних причин (напр., воєнний стан, епідемії, 

хвороба здобувача, стажування за академічною мобільністю 

та ін.) навчання може відбуватись дистанційно в он-лайн 

формі за графіком  погодженим  із викладачем. 

Мобільні пристрої Дозволяється використання мобільних пристроїв на 

практичних заняттях за необхідності групової роботи у 

спеціальних Додатках. 

Поведінка в аудиторії: 

 

Всі здобувачі беруть активну участь у всіх заняттях: 

опитуваннях,  дискусіях, під час практичних занять. 

Виконують всі навчальні завдання вчасно, відповідно до 

робочої навчальної програми. 

Всі здобувачі повинні дотримуватимуться правил поведінки 

в аудиторії на засадах партнерських стосунків, 

взаємоповаги, взаємопідтримки та  взаємодопомоги. 

 

 

http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/acad-dobrochesnost.pdf
http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/acad-dobrochesnost.pdf

