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Метою вивчення навчальної дисципліни «Психофізіологія» є : 

навчальна – оволодіння здобувачів вищої освіти у галузі  

психології сучасними знаннями про фізіологічні і нейрофізіологічні 

механізми психічних функцій людини, зʼясування розвитку, 

становлення та досягнень психофізіології, оволодіння сучасними 

напрямками психофізіологічних досліджень з метою оцінки, прогнозу, 

адаптації та регулювання станами людини, психофізіологічного 

супроводу навчальної і професійної діяльності та психодіагностичного 

процесу, форм і методів реабілітації; 

розвиваюча – формування природничо-наукової методології 

аналізу психічних феноменів і поведінки людини;  

виховна – виховання професійно-значущих якостей, розуміння 

психофізіологічних складових психіки з метою особистої гармонізації 

здобувачів вищої освіти.  

Місце навчальної дисципліни в освітній програмі визначено 

такими компетентностями освітньої програми: 

Соціально-гуманітарна ерудованість:  

- формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу 

відомої проблеми, застосовувати знання при організації власної 

поведінки; 

- давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин 

(даних) з достатньою обґрунтованістю; 

- проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел. 

Дослідницькі: 

- складати та узгоджувати план власного дослідження, проявляти 

самостійність у зборі матеріалу за визначеними джерелами та пізнанні 

психофізіологічних явищ і властивостей нервової системи; 

- володіни практичними способами пошуку наукової та практичної 

інформації з використанням сучасних інформаційних джерел та 

іноваційних технологій для повного та всебічного встановлення певних 

обставин. 

Комунікація: 

- володіти базовими навичками комунікації професійного та 

суспільного контексту; 

- розуміти та сприймати етичні норми поведінки відносно інших 

людей. 

Професійна самоорганізація та використання інформаційних 

технологій: 

- володіти технологіями організації наукового дослідження на 

основі комплексного підходу до вирішення проблем професійній 

діяльності; 



- належно використовувати емпіричний матеріал, статистичну 

інформацію в діагностиці і корекеції психофізіологічних станів людини. 

Передумови для вивчення навчальної дисципліни:  

Передбачено попереднє оволодіння дисциплінами «Загальна 

психологія», «Анатомія та фізіологія людини» (за програмою 

бакалаврської освіти).  

Результати вивчення навчальної дисципліни «Психофізіологія» 

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі повинні знати: 

1) на понятійному рівні:  

- нервова система; 

- нейрон; 

- рецептор; 

- нервово-психічна напруга; 

- умовний та безумовний рефлекси; 

- збудження; 

- зворотній звʼязок; 

- сенсорні процеси; 

- пізнавальні процеси; 

- рухова діяльність; 

- психічний стан; 

- психофізіологічний стан; 

- емоції; 

- мотивація; 

- адаптивність; 

- психофізіологічні дослідження. 

2) на фундаментальному рівні:  

- предмет та завдання психофізіології; 

- специфіку, історію становлення та методи психофізіології;  

- базові категорії психофізіології та її структуру; 

- нейрофізіологічні механізми психічної діяльності; 

- принципи переробки інформації в центральній нервовій системі; 

- психофізіологічні основи діяльності аналізаторів; 

- моделі перебігу психічних процесів; 

- основні закони і закономірності формування окремих психічних 

процесів, психічних станів, вищих психічних функцій; 

- сучасні методи реєстрації психофізиологічних процесів; 

- психофізіологічні особливості психічних функцій, зумовлених 

статтю, віком і особистісними властивостями; 

3) на практично-творчому рівні:  

 роль психофізіології у формуванні активної і творчої особистості та 

її наукового світогляду;  



 основні і додаткові методи психофізіологічних досліджень та їх 

практичне і наукове застосування; 

 механізми переробки інформації в сенсорних системах для аналізу 

психофізіологічного стану людини. 

Здобувачі  вищої освіти повинні вміти: 

1) на репродуктивному рівні: 

 отримувати нові знання з різних джерел, з досліджень власної 

діяльності;  

 вільно та адекванто використовувати спеціальні терміни; 

 оцінити функціональний стан психофізіологічних систем організму 

відповідно до специфіки професійної діяльності; 

 прогнозувати зміни і динаміку рівня розвитку і фунціонування різних 

складових психіки в нормі та при психічних відхиленнях; 

 професійно впливати на рівень розвитку і особливості пізнавальної і 

особистісної сфери з метою гармонізації функціонування людини; 

 відрізняти психофізіологічні нервові процеси від 

загальнопсихологічних та групових; 

 аналізувати характер та спрямованість впливу психічного на 

фізіологічне та навпаки; 

 оцінити функціональний стан психофізіологічних систем організму 

відповідно до специфіки професійної діяльності; 

 проектувати методики досліджень функціональних станів людини; 

2) на алгоритмічному рівні:  

 планувати, організовувати перспективи виявлення 

психофізіологічної проблеми людини; 

 творчо застосовувати методи психофізіологічних досліджень для 

діагностики функціонального стану організму;  

 використовувати сучасні методи збору, опрацювання та аналізу 

інформації; 

 користуватися навчальною, науковою, науково-попудярною 

літературою; 

3) на евристичному рівні:  

 аналізувати нейрофізіологічні показники психічних станів; 

 здійснювати пошукову, евристичну діяльність; 

 використовувати досвід сучасних досягнень психофізіології з 

покращення функціонування людини; 

 використовувати знання психофізіології з метою усвідомлення 

актуальних проблем людства. 



4) на творчому рівні:  

 формулювати висновки про стан психофізіологічних систем 

організму; 

 використовувати знання в практичній діяльності психолога; 

 надавати рекомендації з покращення психофізіологічного стану 

людини; 

 планувати та вирішувати задачі власного особистісного та 

професійного розвитку, здійснювати самоосвіту та самоорганізацію. 

 

 

Обсяг навчальної дисципліни: 
3 кредити ECTS, 120 год. 



Програма навчальної дисципліни 

 

ТЕМА 1. Психофізіологія на сучасному етапі розвитку, предмет і 

завдання  

Основні етапи становлення та розвитку психофізіології. Предмет і 

основні завдання психофізіології. Основні напрямки сучасної 

психофізіології. Проблеми психофізіології: активності, вибірковості і 

змістовності. Роль психофізиології у професійній підготовці 

практичного психолога.  

 

ТЕМА 2. Методи психофізіологічних досліджень  

Методи психофізіології: електроенцефалографія, викликаних 

потенціалів, топографічного зонування, комп’ютерної томографії. 

Методи непрямої реєстрації неспецифічних змін функціонального стану 

центральної нервової системи: шкірно-гальванічної реакції, оцінки 

функціонального стану серцево-судинної системи, реакції очей. 

Поліграфні дослідження. Методи самооцінки психофізіологічних станів. 

 

ТЕМА 3.  Психофізіологія сенсорних процесів. Психофізіологія 

рухової діяльності  

Основні властивості сенсорних процесів. Рецептор, класифікація 

рецепторів, рефлекс, рефлекторна дуга. Нейрони, нейроглія, синапси, 

сенсорні системи. Передача і переробка сенсорних сигналів. Кодування 

інформації. Сенсорна система зору. Обробка зорової інформації. 

Сенсорна система слуху. Вестибулярна система. Сенсорні системи 

смаку та нюху. Сенсорна система шкіри, кістково-мʼязового апарату. 

Схема тіла. Психофізіологія рухової діяльності. Класифікація руху. 

Управління руховою діяльністю.  

 

ТЕМА 4. Психофізіологія пізнавальних процесів  
Психофізіологія уваги. Види та властивості уваги. Орієнтовний 

рефлекс і явище домінанти. Пам'ять як психофізіологічний процес 

обробки інформації. Види памʼяті за характером психічної активності. 

Мимовільна й довільна пам'ять. Характеристика процесів памʼяті. 

Фіксація інформації в памʼяті. Психофізіологія мовлення. Перша і друга 

сигнальні системи. Основні ланки: сприйняття мовлення, продукування 

мовлення і "внутрішнє мовлення". Мозкові центри мови. Мислення як 

найскладніша форма психічної діяльності людини. Форми мислення. 

Вербальний і невербальний інтелект. Статеві відмінності та 

інтелектуальні функції.  



 

ТЕМА 5. Психофізіологія емоцій та мотивації 

Психофізіологічні механізми емоцій. «Емоційне коло» Папеца. 

Класифікація і функції емоцій. Теорії емоцій. Індикатори емоцій. 

Психофізіологічне обґрунтування емоційних станів, їх фізіологічні 

прояви. Види емоцій. Емоції у людини і експресія обличчя. 

Дослідження емоцій. Визначення та класифікація потреб. Мотивація як 

суб’єктивно активований психофізіологічний стан організму до 

визначеної діяльності. Механізми формування мотивацій. Поняття 

домінуючого мотиваційного збудження.  

 

ТЕМА 6. Психофізіологія станів людини. Психофізіологія 

свідомості, несвідомого та сну.  

 

Стани людини, властивості станів. Поняття про психічний стан 

людини. Функціональний і психофізіологічний стан. Загальна 

характеристика функціональних станів. Нормальний, граничний і 

патологічний функціональні стани. Негативні стани, що впливають на 

життєдіяльність людини. Дослідження стресу Г. Сельє. Діагностичне 

вивчення стресу. Нервово-психічна напруга, стомлення. 

Психофізіологічні механізми свідомості. Види свідомості. Теорії 

свідомості. Поняття несвідомого. Прояви неусвідомлених психічних 

процесів. Поведінкові автоматизми та стереотипи. Змінені стани 

свідомості. Психофізіологія сну. Теорії та види сну. Стадії сну. 

Сновидіння. Потреба у сні.  

 

ТЕМА 7. Психофізіологія діяльності. Психофізіологія 

адаптивної поведінки. Психофізіологія індивідуальних відмінностей 

 

Поняття діяльності. Види і структура діяльності. Характеристика 

діяльності. Фактори ефективної діяльності. Поняття та рівні адаптації. 

Резистентність та реактивність організму. Види адаптації. Фактори 

успішної адаптації. Адаптаційні можливості людини та адаптаційний 

потенціал. Поняття дезадаптації та її прояви. Адаптація людини до 

екстремальних умов діяльності. Властивості нервових процесів — 

основа психофізіологічної організації індивідуальності. Сили збудження 

та гальмування. Типи вищої нервової діяльності та особливості 

психофізіологічних проявів холериками, флегматиками, сангвініками і 

меланхоліками. 

 

 

 



 

Форма підсумкового контролю успішності навчання 

Підсумковий контроль – це перевірка рівня засвоєння знань, 

навичок, вмінь та інших компетентностей за певний період навчання 

(навчальний семестр, навчальний рік). 

З навчальної дисципліни «Психофізіологія» передбачено: 

– екзамен. 

Критерії та засоби оцінювання успішності навчання 

 

БАЛИ ПОЯСНЕННЯ 

5 

  

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому 

рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні 

завдання, передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час 

заняття продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді 

на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, висловлення 

власної думки стосовно дискусійних питань ґрунтується на глибокому 

знанні основних категорій і понять  педагогіки та психології вищої школи, 

усвідомленні значення наукових знань для організації педагогічного 

процесу та науково-педагогічної діяльності.  

4 

 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 

сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені 

планом заняття навчальні завдання виконані в повному обсязі з 

неістотними неточностями. Під час заняття продемонстрована 

ініціативність. Відповіді на питання, розв’язання практичних завдань, 

висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно 

ґрунтується на знанні основних категорій і понять  педагогіки та 

психології вищої школи, усвідомленні значення наукових знань для 

організації педагогічного процесу та науково-педагогічної діяльності.  
 

3 

 

Питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 

вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого 

напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені планом 

заняття, виконані, деякі види завдань виконані з помилками. 
 



2 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не 

носять істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані 

недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних 

завдань містять істотні помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

  Здобувач вищої освіти не готовий до заняття, не знає більшої частини 

програмного матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено 

відтворює терміни і поняття, що розглядалися під час заняття, допускає 

змістовні помилки, не володіє відповідними вміннями і навичками, 

необхідними для розв’язання професійних завдань. 
 
 

0 Відсутність на занятті. 

 

 

Для навчальної дисципліни «Психофізіологія» засобами 

діагностики знань (успішності навчання) виступають: презентації 

результатів виконаних завдань та досліджень, контрольні питання, 

тестові завдання,  екзаменаційні білети. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

3 семестр 

1 Психофізіологія на сучасному 

етапі розвитку, предмет і завдання 

10 2 2   8 



2 Методи психофізіологічних 

досліджень 

12 2 2   10 

3 Психофізіологія сенсорних 

процесів. Психофізіологія рухової 

діяльності 

12 4 2  2 8 

4 Психофізіологія пізнавальних 

процесів 

14 6 2 2 2 8 

5 Психофізіологія емоцій та 

мотивації 

16 6 2 2 2 10 

6 Психофізіологія станів людини. 

Психофізіологія свідомості, 

несвідомого та сну.  

12 4 2  2 8 

7 Психофізіологія діяльності. 

Психофізіологія адаптивної 

поведінки. Психофізіологія 

індивідуальних відмінностей 

14 6 2 2 2 8 

 Разом за навчальний рік 90 30 14 6 10 60 

 Форма підсумкового контролю екзамен 

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри  психології та педагогіки,  

протокол від «25» червня 2019 № 11 

 

 

Завідувача кафедри 

психології та педагогіки            _________      Олена ДИСА 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Додаток 1.2. 

до Робочої програми 

з навчальної дисципліни 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор 

Дніпропетровського 

державного університету 

внутрішніх справ 
 

Лариса НАЛИВАЙКО 

  

«_____»___________ 2019 р. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

3 семестр 

1 Психофізіологія на сучасному 

етапі розвитку, предмет і завдання 

12 2 2   10 



2 Методи психофізіологічних 

досліджень 

12     12 

3 Психофізіологія сенсорних 

процесів. Психофізіологія рухової 

діяльності 

14 2   2 12 

4 Психофізіологія пізнавальних 

процесів 

14 2   2 12 

5 Психофізіологія емоцій та 

мотивації 

14 2 2   12 

6 Психофізіологія станів людини. 

Психофізіологія свідомості, 

несвідомого та сну.  

12     12 

7 Психофізіологія діяльності. 

Психофізіологія адаптивної 

поведінки. Психофізіологія 

індивідуальних відмінностей 

12     12 

 Разом за навчальний рік 90 8 4  4 82 

 Форма підсумкового контролю екзамен 

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри  психології та педагогіки,  

протокол від «25» червня 2019 № 11 

 

 

Завідувача кафедри 

психології та педагогіки            _________       Олена ДИСА 
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1. Про охорону праці: Закон України від 14.10.1992 // Відомості 

Верховної Ради України. 1992, № 49, ст.668 (зі змінами внесеними 

Законом України «Про внесенняи змін до деяких законодавчих актів 

України» № 2449-VIII від 07.06.2018, ВВР, 2018, № 26, ст.219.)  

2. «Положення про систему професійного психофізіологічного 

відбору працівників для виконання робіт підвищеної небезпеки», 

затверджене наказом Державного комітету України з нагляду охорони 

праці від 04.05.2005 р. № 75. 

 

2. Підручники, посібники:  
 

1.  Батуев А.С. Физиология высшей нервной деятельности и 

сенсорных систем: Учебник для вузов. - СПб. Питер, 2005.  

2. Горго Ю.П. Психофізіологія (прикладні аспекти): Навч. посіб. - 

К.: МАУП, 1999.  

3. Горго Ю.П, Чайченко Г.М., Маліков М.В. Прикладна 
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Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000.  
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9. Коцан І. Я. Проблеми сучасної психофізіології: курс лекцій : 

навч. посіб. : [для студ. ВНЗ] / І. Я. Коцан, О. П. Мотузюк, І. П. 

Кузнєцов. − Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Біол. ф-т, Каф. 
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10.  Наугольник Л. Б. Психологія стресу: підручник / Л. Б. 
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справ, 2015.   

11. Психофизиология: Учебник для вузов / Под. ред. Ю.И. 

Александрова. - 3-е изд. - СПб.: Питер, 2004.    

12. Семиченко В.А. Психические состояния: Модульный курс для 

преподавателей и студентов. - К.: Магістр-S, 1998.  

13. Тітов І.Г. Вступ до психофізіології: навч. посіб. / І.Г.Тітов. – К.: 

Академвидав, 2011.   

14. Філіппов М.М. Психофізіологія людини: Навч посіб. – К.: 

МАУП, 2003.  

15.  Чайченко Г.М., Цибенко В.О., Сокур В.Д. Фізіологія 

людини і тварини: Підручник для студ. біол. спец. вищ. навч. закл.. - К. : 

Вища школа, 2003. - 464 с.  

16. Цигульська Т.Ф. Загальна та прикладна психологія: як 
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2000.  
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Кокун. - К.: Міленіум, 2004. 

2. Психологічні особливості віддалених наслідків стресогенних 
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3. Психофізіологічне забезпечення становлення фахівця у 
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диагностики, терапии. - СПб.: Речь, 2004.  

2. Бернштейн Н.А. Биомеханика и физиология движений: 

Избранные психологические труды. – М.: Изд-во "Институт 

практической психологии", Воронеж: НПО "МОДЭК", 1997.  

3. Гринберг Дж.Управление стрессом. 7-е изд. – СПб.: Питер, 2002. 

4. Данилова Н.Н. Психофизиология. – М.: Аспект Пресс, 2002.  

5. Изард К. Психология эмоций. – СПб.: Питер, 2002.   

6.  Ильин Е. П. Психофизиология состояний человека / Е. П. 
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7.  Ильин Е. П. Мотивация и мотивы / Е. П. Ильин. − СПб.: Питер, 

2000.  

8.  Ильин Е .П. Дифференциальная психофизиология мужчины и 
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9.  Ильин Е. П. Работа и личность. Трудоголизм, перфекционизм, 
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10. Карпухина А.М. Психологические и психофизиологические пути 
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руховою діяльністю. - К.: Євролінія, 2002.  

22. Марютина Т. М., Ермолаев О. Ю. Введение в психофизиологию. 
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человека. – 1996. – Т.22. - №2.  
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16.  Філімонова Н.Б. Комп’ютерна експрес-методика для визначення 
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19. Щербатых Ю.В. Психология стресса и методы коррекции. – 
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5. Інтернет-ресурси: 

1. http://neuroscience.ru – последние события в мире нейронауки 

2. http://univertv.ru/ – видеозаписи лекций специалистов разных 

областей науки 

3. http://www.readwritethink.org – бесплатные технологии в помощь 

учителю 

4. http//www.meta-ukraine.com – Мета – українська пошукова 

система 

5.  http//www.google.com – пошукова система Google 

 

 

Завідувача кафедри 

психології та педагогіки            _________       Олена ДИСА 

 


