




                
1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 
показників  

Галузь знань, спеціальність, 
спеціалізація, рівень вищої 

освіти 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Загальна кількість: 
кредитів  – 4 
 
годин – 120 
 
залікових модулів –1 
 
змістових модулів –2 

 
 ІНДЗ* – ___________ 

           (вид завдання) 

Галузь знань 
05 Соціальні та поведінкові 

науки 
(шифр і назва) 

 
 

Спеціальність  
053 Психологія 

(код і назва) 
 
 
 

Рівень вищої освіти: 
перший (бакалаврський) 

 

Нормативна 
 

Рік підготовки: 
1-й 1-й 

Семестр 
2-й 2-й 

Лекції 
42 год. 6 год. 
Практичні, семінарські 
18 год. 4 год. 

Лабораторні 
 год.  год. 
Самостійна робота 

60 год. 110 год. 
у т.ч. ІНДЗ*: -       0   год. 

Форма підсумкового 
контролю:  

Залік 
 

 
 

* – за наявності 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета. 
Навчальний курс «Психофізіологія» є одним із курсів циклу професійної 

підготовки бакалаврів за спеціальністю «Психологія» і включає сплановані та рівномірно 
розподілені складові теоретичної та практичної підготовки. 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. 
- формування природничо-наукової методології аналізу психічних феноменів і поведінки; 
- розуміння психофізіологічних складових психічних процесів і функцій; 
- знайомство з систематикою психофізіологічних методів дослідження. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних 
компетентностей:  
а) загальних компетентностей спеціальності (ЗК): ЗК2. Знання та розуміння предметної 
області та розуміння професійної діяльності. ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати 
сучасними знаннями. 
б) фахових компетентностей спеціальності (СК), відповідно до освітньої програми: 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. 

 (Вказуються компетентності, елементи яких формуються, відповідно до стандартів 
вищої освіти  й освітньої програми та їх коди) 

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисципліни 
студент 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:  
- 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 
 

Змістовий модуль 1. Вступ до психофізіології. 



Тема 1.  Історія розвитку зарубіжної та вітчизняної психофізіології. 
Місце психофізіології у системі психологічних, соціологічних і природничих 

дисциплін. Роль психофізіології у професійній підготовці практичного психолога. Зв’язок 
психофізіології з біологічними дисциплінами. Зв’язок психофізіології з медичними 
дисциплінами. Зв’язок психофізіології з психологічними дисциплінами. Зв’язок 
психофізіології з соціальними дисциплінами. Зв’язок психофізіології з математичними 
дисциплінами та кібернетикою і інформатикою. Основні етапи становлення та 
перспективи розвитку вітчизняної психофізіології (Сєченов І.М., Павлов І.П., Бехтерєв 
В.М., Ухтомський О.О., Анохін П.К., Бернштейн М.О., Лурія О.Р.). Основні етапи 
становлення і перспективи розвитку зарубіжної психофізіології (Вундт В., Сел’є Г., 
Маунткасл В., Прибрам К.).    

Тема 2. Предмет, завдання і основні напрямки сучасної психофізіології. 
Основні галузі вітчизняної та зарубіжної психофізіології. Загальна, вікова і 

прикладна психофізіологія та їх предмет. Проблема суб’єктивного відображення довкілля. 
Функції мозку і функції психіки. Основне завдання психофізіології. Психофізіологічна 
проблема: історія і перспективи вирішення. Психофізіологічна проблема і психосоматичні 
розлади. 

Основи загальної психофізіології. Когнітивна психофізіологія. Вікова 
психофізіологія. Диференційна психофізіологія. Основи прикладної психофізіології. 
Порівняльна психофізіологія. Системна психофізіологія. Педагогічна психофізіологія. 
Соціальна психофізіологія. Клінічна психофізіологія. Екологічна психофізіологія. 
Спортивна психофізіологія.  

Тема 3. Методи психофізіологічних досліджень. 
Принципи психофізіологічного дослідження. Електрофізіологічні методи і 

показники. Електроенцефалографія та основні ритми ЕЕГ. Викликані потенціали мозку. 
Поліграф («детектор брехні»). Комп’ютерна томографія. Вегетативні дослідження і 
показники. Дослідження рухової сфери і рухові показники. Біохімічні дослідження і 
показники. Імунологічні дослідження і показники. Антропологічні показники 
психофізіологічних досліджень. Клінічні методи у психофізіології. Вибір методів 
досліджень та обробка результатів. Специфіка психофізіологічних досліджень на тваринах 
і принципи біоетики. Моделювання психічних процесів і поведінки. Методи самооцінки 
психофізіологічних станів. 

 
Змістовий модуль 2. Психофізіологія пізнавальної сфери, функціональних станів та 

емоцій. 
Тема 4. Мозок та психічна діяльність.  
Мозок як орган (матриця) психічної діяльності та саморегулююча система. 

Системна організація функцій головного мозку. Інтегративна діяльність головного мозку. 
Нейрон: принципи класифікації та обробки інформації. Основні положення нейронної 
доктрини. Нейронні коди. Нейроглія: принципи класифікації та роль у психічних 
процесах. Нервові зв’язки та синапси. Принципи обробки інформації в нейронній мережі. 
Конвергенція і дивергенція. Біологічний і персональний комп’ютер (комп’ютерна 
метафора). Нейронні ансамблі і кортикальні колонки. Асоціативні, сенсорні, рухові 
системи мозку. Модулюючи системи мозку. Функціональні блоки мозку (Лурія О.Р.). 
Особливості функціональної асиметрії мозку людини. Розвиток мозку в онтогенезі та 
філогенезі. 

Історія вчення про рефлекс. Рефлекс як психофізіологічний феномен та модель 
поведінки. Поняття про рефлекторну дугу (шлях рефлексу) і рефлекторне кільце.  
Принципи класифікації рефлексів. Рефлекси та інстинкти. Класичні умовні рефлекси 
(фізіологія ВНД). Класичні інструментальні рефлекси (біхевіоризм). Принципи утворення 
умовних рефлексів. Рефлекторна діяльність і проблеми научіння. Рефлекс і функціональна 
система. Поняття про першу і другу сигнальні системи. 



Неасоціативні та асоціативні форми научіння. Вчення про ВНД, біхевіоризм, 
гештальт-психологія та проблеми научіння. Класичний умовний рефлекс. Класичний 
інструментальний рефлекс. Когнітивне научіння. Імпринтинг та інсайт і проблеми 
научіння. Механізми пам’яті, мислення і научіння. Сигнальні системи і проблеми 
научіння. ФАМ і проблеми научіння. 

Тема 5. Психофізіологія сенсорних процесів. 
Поняття про органи чуття, аналізатори, сенсорні системи. Спеціалізація органів чуття. 
Структурно-функціональні особливості аналізаторів. Принципи класифікації рецепторів, 
психофізіологічна класифікація рецепторів. Принципи кодування сенсорної інформації, 
бінарні коди. Особливості часового і просторового кодування інформації. Особливості 
розпізнавання образів. Мозок (біологічний комп’ютер) і персональний комп’ютер: 
принципи кодування інформації. Сенсорна ізоляція (депривація). 

Тема 6. Психофізіологія відчуттів і сприйняття. 
Органи чуття (аналізатори) і пізнавальні процеси. Відчуття як первинне чуттєве пізнання. 
Основний психофізичний закон (закон Вебера-Фехнера). Перша і друга сигнальні системи 
як форми відображення довкілля. Особливості сприйняття людини (друга сигнальна 
система). Особливості сприйняття часу, простору, руху. Особливості кольорового 
сприймання. Основні етапи сприйняття. Нейрони-детектори і гностичні нейрони. 
Психофізіологічні основи формування образів. Електрична активність мозку та 
особливості сприйняття. ФАМ та особливості сприйняття. Особливості екстрасенсорного 
сприйняття. Розлади сприйняття. Природа галюцинацій. Поняття про інформаційні 
неврози 

Тема 7. Психофізіологія уваги. Психофізіологія пам’яті. 
Нейрофізіологічні механізми мимовільної і довільної уваги. Орієнтовний рефлекс 

(рефлекс «Що таке») і явище домінанти. Електрофізіологічні, вегетативні, рухові 
показники орієнтовної реакції. Нейрони новизни і нейрони тотожності (подібності). Роль 
таламуса в організації уваги. Ретикулярна формація і увага. Мимовільна і довільна увага і 
ФАМ. Орієнтовний рефлекс та дослідницька діяльність. Розлади уваги. 

Біологічні види пам’яті – генетична, імунологічна, неврологічна. Пам’ять як 
психофізіологічний процес обробки інформації. Теорії пам’яті – фізіологічні, 
психологічні, біохімічні, кібернетичні. Дослідження Лешлі. Етапи формування енграм. 
Нейрофізіологічні механізми короткочасної та довготривалої пам’яті. Нейронні моделі 
пам’яті. Медіаторні системи і пам’ять. Особливості професійної пам’яті. Феномен 
панорамної пам’яті. Нейрофізіологічні механізми забування. Розлади пам’яті. 

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

Вербальні та невербальні форми комунікації. Мислення як аналітико-синтетична 
діяльність мозку. Поняття про першу і другу сигнальні системи. Художній, розумовий і 
художньо-розумовий тип. Особливості мислення і ФАМ. Центри мови (зони Брока і 
Верніке). Вербальний і невербальний інтелект. Біологічний (інтелект А), психометричний 
(тести інтелекту), соціальний інтелект (інтелект В). Електрофізіологічні кореляти 
мислення. Поняття про детектор помилок (Бехтерєва Н.П.). Функціональна система і 
мислення. Дивергентне, конвергентне, креативне, саногенне мислення. Генетичні та 
морфологічні дослідження інтелекту. Інтелект та проблеми адаптації. Розлади мислення. 

Усвідомлені та неусвідомлені психічні процеси людини. Дослідження Павлова І.П. 
і Фрейда З. Поведінкові критерії свідомості (В. Маунткасл). Класична (хілотропна) та 
холотропна моделі свідомості (С. Гроф). Інформаційний підхід до проблеми свідомості. 
Електрофізіологічні кореляти свідомих процесів. Нейрофізіологічний аналіз несвідомих 
процесів. Сигнальні системи та свідомі і несвідомі процеси. Свідомі та несвідомі процеси і 
ФАМ. Змінені стани свідомості. Розлади свідомості. Психофізіологічна проблема. 

Тема 9. Психофізіологія функціональних станів. Психофізіологія сну та 
активності (бадьорості). 



Функціональні стани та принципи визначення і діагностики. Електрофізіологічні, 
вегетативні, рухові кореляти функціональних станів. Індикатори активності різних 
фізіологічних систем організму (серцево-судинної системи, системи органів дихання, 
системи органів травлення, системи органів виділення) та їх роль у психофізіології. Аналіз 
циклу сон – бадьорість. Модулюючі системи мозку. ФАМ та функціональні стани. 

Сон як психофізіологічний феномен та змінений стан свідомості. Класифікація 
стадій сну. Електрофізіологічні кореляти сну та їх аналіз. Вегетативні та рухові кореляти 
сну та їх аналіз. Сон та пізнавальні процеси (пам’ять) і научіння. Сон та ріст і розвиток 
організму. Сон та процеси адаптації. Індивідуальна динаміка сну. Гіпноз і навіювання. 
Патологічні форми сну. 

Тема 10. Психофізіологія потреб, мотивацій і емоцій. 
Класифікація потреб людини (Симонов П.В.). Біологічні, соціальні, духовні 

потреби. Ієрархія потреб людини (Маслоу А.). Нейроанатомічні, нейрофізіологічні та 
нейрохімічні аспекти мотивації. Драйв-рефлекси. Інформаційна теорія емоцій, формула 
емоцій (Симонов П.В.). Негативні і позитивні емоції, стенічні та астенічні емоції. Роль 
лімбічної системи у забезпеченні емоцій та поведінкових реакцій. Характеристика 
вегетативних реакцій емоційних станів. Взаємозв’язок емоцій та психічного і фізичного 
здоров’я. Біологічна роль та психофізіологічні складові страху. Біль як 
психофізіологічний феномен. Розлади емоційної сфери людини. 

Тема 11. Психофізіологія адаптації і стресу. Психофізіологія адиктивної 
поведінки. 

Історія вчення про стрес. Стрес – загальний адаптаційний синдром, позитивне 
значення стресу. Стадії розвитку стресу. Фізіологічні та психологічні стрес-чинники. 
Еустрес і дистрес. Тріада  і гормони стресу. Роль системи гіпоталамус – гіпофіз – 
наднирники у процесах адаптації і стресу. Роль системи гіпоталамус – гіпофіз – 
щитоподібна залоза у процесах адаптації і стресу. Роль автономної нервової системи у 
процесах адаптації і стресу. Індивідуальні відмінності у реакціях на стрес. Тип поведінки 
А і В. Біологічні ритми та адаптація. Проблеми адаптації до природного і соціального 
середовища. Стрес і психічне здоров’я. Принципи профілактики дистресу.  

Тема 12. Діагностика та корекція функціональних станів. 
Суб’єктивна та об‘єктивна оцінка функціонального стану. Електрофізіологічні, 

вегетативні, рухові показники функціонального стану. Показники діяльності серцево-
судинної системи при оцінці функціонального стану. Зовнішні способи корекції 
функціонального стану: функціональна музика (музико терапія), ароматерапія, 
фототерапія (терапія кольорами), контактний і безконтактний масаж, фармакологічна 
корекція, гіпноз і навіювання. Прийоми саморегуляції функціонального стану: спеціальна 
дихальна гімнастика, м’язова релаксація, біологічний зворотній зв’язок, аутогенне 
тренування, медитація. 

 
4. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

 
 

Денна форма Заочна форма 

 
 

Усьог
о 

у тому числі Усь
ого 

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 

Змістовий модуль 1. Вступ до психофізіології 
Тема 1.  Історія розвитку 10 4 2   4 10     10 



зарубіжної та вітчизняної 
психофізіології. 
Тема 2. Предмет, завдання і 
основні напрямки сучасної 
психофізіології. 

10 2 2   6 10 1 1   8 

Тема 3. Методи 
психофізіологічних 
досліджень. 

20 10 5   5 20 1 1   18 

Разом за змістовим модулем 1 40 16 9   15 40 2 2   36 
Змістовий модуль 2. Психофізіологія пізнавальної сфери, функціональних станів та 

емоцій 
Тема 4. Мозок та психічна 
діяльність. 

9 3 1   5 9 1    8 

Тема 5. Психофізіологія 
сенсорних процесів. 

8 2 1   5 8 1 1   6 

Тема 6. Психофізіологія 
відчуттів і сприйняття. 

9 3 1   5 9     9 

Тема 7. Психофізіологія 
уваги та пам’яті. 

9 3 1   5 9     9 

Тема 8. Психофізіологія 
мислення. Свідомість як 
психофізіологічний 
феномен. 

9 3 1   5 9     9 

Тема 9. Психофізіологія 
функціональних станів. 
Психофізіологія сну та 
активності (бадьорості). 

9 3 1   5 9 1    8 

Тема 10.Психофізіологія 
потреб, мотивацій і емоцій. 

9 3 1   5 9     9 

Тема 11.Психофізіологія 
адаптації і стресу. 

9 3 1   5 9 1    8 

Тема 12. Діагностика та 
корекція функціональних 
станів. 

9 3 1   5 9  1   8 

Разом за змістовим модулем 2 80 26 9   45 80 4 2   74 

Усього годин 120 42 18   60 120 6 4   110 
 

5. Теми семінарських занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Історія розвитку зарубіжної та вітчизняної психофізіології. 2 
2 Предмет, завдання і основні напрямки сучасної 

психофізіології. 
2 

3 Методи психофізіологічних досліджень. 5 
4 Мозок та психічна діяльність. 1 
5 Психофізіологія сенсорних процесів. 1 
6 Психофізіологія відчуттів і сприйняття. 1 
7 Психофізіологія уваги та пам’яті. 1 
8 Психофізіологія мислення. Свідомість як психофізіологічний 

феномен. 
1 



9 Психофізіологія функціональних станів. Психофізіологія сну 
та активності (бадьорості). 

1 

10 Психофізіологія потреб, мотивацій і емоцій. 1 
11 Психофізіологія адаптації і стресу. 1 
12 Діагностика та корекція функціональних станів. 1 
 Разом 18 
                                                                                                              

6. Теми практичних  занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1   
2   
...   

                                                                                                              
7. Теми лабораторних  занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1   
2   
...   

 
8. Самостійна  робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Історія розвитку зарубіжної та вітчизняної психофізіології. 4 

2 Предмет, завдання і основні напрямки сучасної 
психофізіології. 

6 

3 Методи психофізіологічних досліджень. 5 
4 Мозок та психічна діяльність. 5 
5 Психофізіологія сенсорних процесів. 5 
6 Психофізіологія відчуттів і сприйняття. 5 
7 Психофізіологія уваги та пам’яті. 5 
8 Психофізіологія мислення. Свідомість як психофізіологічний 

феномен. 
5 

9 Психофізіологія функціональних станів. Психофізіологія сну 
та активності (бадьорості). 

5 

10 Психофізіологія потреб, мотивацій і емоцій. 5 
11 Психофізіологія адаптації і стресу. 5 
12 Діагностика та корекція функціональних станів. 5 
 Разом 60 

 
До самостійної роботи відноситься: 
[1] – підготовка до практичних, семінарських, лабораторних занять; 
[2] – написання рефератів, ессе. 

 
9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

 
10. Методи навчання 



Лекції, практичні заняття, самостійна робота, робота з науковими першоджерелами, 
виконання творчих завдань, доповіді по рефератам, презентації, робота з електронними 
інформаційними ресурсами 

 
11. Методи контролю 

Поточне оцінювання: усне опитування, перевірка конспектів, творчих завдань, 
перевірка оформлення результатів практичних робіт, доповіді-повідомлення, оцінки за 
термінологічні диктанти; модульний контроль; підсумковий контроль (залік) 

Критерії  оцінювання 
1. Наявність конспекту лекцій                                           5 
2. Виступ на семінарі за обраною темою                          5 
3. Участь у груповій роботі за темою семінару                5 
4. Участь у дискусії за темою семінару                             5 
5. Модульний контроль 1                                                  20 
6. Модульний контроль 2                                                  20 
5. Підсумковий контроль                                                   40 
 

Перелік питань для підготовки до модульного контролю 
 

Модульний контроль 1. 
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 пупілометрія. 
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. 

 



Модульний контроль 2. 
29. Підходи до визначення поняття "функціональний стан". 
30. Комплексний підхід і його значення для діагностики "функціонального стану". 
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. 

 
 

12. 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 пупілометрія. 
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". 
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. 

 
 



13. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточний контроль Модульний 
контроль 1 

Модульний 
контроль 2 

Підсумковий 
контроль 

Сума 
балів 

Змістовий 
модуль 1 

Змістовий 
модуль 2 

    

10 10 20 20 40 100 
 

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 добре  75-84 С 
70-74 D задовільно  60-69 Е  

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 
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