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Метою вивчення навчальної дисципліни «Психофізіологія» є розкритття 
фізіологічоїі основи психічних явищ; дослідження поведінки при різних 
експериментальних впливах на фізіологічні процеси, з ’ясування 
співвідношення між психікою та нейрофізіологічними процесами мозку; 
вивчення об’єктивно реєстраційних порушень фізіологічних функцій, які 
зумовлюють психічні процеси сприймання, запам’ятовування, мислення, 
емоцій тощо.

Загальні компетентності:
ЗК1. Здатність застосовувати знання, набуті у процесі навчання, у 
практичних ситуаціях.
ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; здатність до 
подальшого навчання з певним рівнем автономності та відповідальності.

Фахові (спеціальні) компетентності:
СК2. Здатність до ретроспективного аналізу вітчизняного та зарубіжного 
досвіду розуміння природи виникнення, функціонування та розвитку 
психічних явищ; критичне осмислення основних психологічних теорій, 
принципів, методів.

Програмні результати навчання:
ПР2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування 
психічних явищ в контексті початкових професійних завдань.
ПР3. Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з використанням 
інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення початкових 
професійних завдань.

Пререквізити навчальної дисципліни
Передбачено попереднє оволодіння дисциплінами «Загальна психологія», 

«Вікова психологія» , «Практикум з загальної психології», «Анатомія та 
фізіологія людини».

Постреквізити навчальної дисципліни
Дисципліни, які будуть використовувати результати навчання дисципліни 

«Основи патопсихології», «Психологічне консультування», «Психотерапія», 
«Судово-психологічна експертиза».

Обсяг навчальної дисципліни: Додатки 1.1, 1.2. (оновлюється щорічно).



Програма навчальної дисципліни

ТЕМА 1.ПРЕДМЕТ І ПРИНЦИПИ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ. Становлення психофізіології. Розвиток детекторної теорії. 
Відкриття нейронів із детекторними властивостями. Предмет психофізіології. 
Дослідження Є. Соколова, В.Б. Швиркова, В.Д.Небиліцина, М. Вертгеймера. 
Психофізіологічні напрямки. Проблеми психофізіології.

Основні поняття теми: психофізіологія, психобіологія,
електроенцефалограма, детектор, колонки, гностичні нейрони; нейрони: цілі, 
цільових рухів, моторних програм, чекання, новизни, тотожності, пошукової 
поведінки, середовища; спайки, нейроіміджінг; психофізіологія: клінічна, 
соціальна, гештальт-психофізіологія, когнітивна, розвитку і навчання, 
механізму рухів, індивідуальних відмінностей (диференціальна 
психофізіологія), спілкування, прикладна, вікова, корелятивна, системна, 
професійної діяльності, порівняльна, екологічна, векторна, суб’єктивна, 
об’єктивна; емержентизм, патерн, векторне кодування.

ТЕМА 2.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НЕРВОВОЇ 
СИСТЕМИ. Будова і функції нейрона. Властивості нервової системи. 
Діяльність нервових центрів.

Пейсмекер. Будова і функції головного мозку. Будова і функції 
ретикулярної формації. Зони кори великого мозку. Лімбічна система

Основні поняття теми: нейрон, тільця Ніссля, тільця Барра, дендрит, 
аксон, аферентні,

еферентні, спайкові, асоціативні волокна; нейрони: уніполярні,
біполярні, мультіполярні, чутливі, рухові, асоціативні; медіатори: 
ацетилхолін, норадреналін, адреналін, серотонін, дофамін, 
гаммааміномасляна кислота, АТФ, енкефалін, ендорфін, холецистокінін; 
нервовий центр, нейроглія; збудливість, подразливість, біоелектричні явища, 
потенціал спокою, мембранний потенціл спокою, трансмембранний градієнт, 
натрій-калієвий потенціал дії, синапси, гальмування, пейсмекер, пейсмекерні 
потенціали; електрична збудливість, генерації потенціалу дії, 
постсинаптичний потенціал; передній, середній, задній мозок, лікворна 
рідина; базальні або підкоркові ганглії, хвостате ядро, лушпина, смугасте 
тіло, бліда куля, великі півкулі; ядерна зона рухового аналізатора, сомато- 
сенсорна зона, задня частина лобової звивини, ліва нижньо-тім’яна частина, 
задньоцентральна звивина, верхня тім’яна частина, кутова звивина тім’яної 
частини, середня скронева звивина, задньоцентральні ділянка, потилична, 
скронева ділянка, ліва і права півкулі; мигдалеподібне тіло, морський коник, 
прозора перетинка, коло Папеца.

ТЕМА 3. СУЧАСНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ В 
ПСИХОФІЗІОЛОГІЇ. Показники діяльності серцево-судинної системи. 
Пупілометрія. Реєстрація імпульсної активності нервових клітин. 
Електрокортикограма. Електроенцефалографія. Магнітоенцефалографія.



Метод магнітно-резонансної томографії. Ядерна магнітна резонансна 
інтроскопія. Електроокулограма. Електроміографія. Електрична активність 
шкіри.

Основні поняття теми: а-ритм, мю-ритм, капа-ритм, Р-ритм, у-ритм, 
тета-ритм, дельта-ритм; надповільні потенціали кори; артефакти; магніто- 
енцефалографія; окулографія; макросаккади; електроміографія; 
електрокардіографія; ізотопний метод; ядерна магнітна резонансна 
томографія; електрична активність шкіри.

ТЕМА 4.ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ ВІДЧУТТЯ.
Вчення І.П.Павлова про дві сигнальні системи дійсності. Пізнавальна 

діяльність людини.
Психофізіологія відчуття. Передача і переробка сенсорних сигналів. 

Виявлення, розпізнавання і перетворення сигналів. Сенсорні пороги. 
Сенсорна рецепція. Передача і перетворення сигналів. Обмеження надлишку 
інформації. Кодування інформації. Швидкість адаптації. Детектування 
сигналів.

Основні поняття теми: перша сигнальна система, друга сигнальна 
система; відчуття, сприйняття, уявлення, поняття, судження, чуттєвий і 
логічний ступінь пізнання; рецепторний потенціал, потенціал дії, рецептори, 
сенситивність; просторова, часова, якісна розмірності; інтенсивність, 
модальність, осморецептори, барорецептори; абсолютна чутливість сенсорної 
системи, поріг реакції, шум, диференціальна сенсорна чутливість, часове 
розпізнавання, просторове розміщення предметів.

ТЕМА 5. ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ СЕНСОРНИХ ПРОЦЕСІВ.
Зорова сенсорна система. Сприйняття зору. Аберація. Обробка зорової 

інформації. Формування функцій сприйняття в онтогенезі. Розпізнавання 
образів у зоровій системі. Психофізіологічні основи формування образів. 
Сенсорно-слухова система. Механізм слухової рецепції. Механізм 
сприйняття звуку. Електричні явища. Вестибулярна система. Рефлекси 
вестибулярної стимуляції. Хеморецепція. Механізм нюхової рецепції. 
Центральна обробка нюхової інформації. Нюхові відчуття. Смакові 
рецептори. Механізми смакової рецепції. Обробка смакових сигналів. 
Смакові відчуття. Самотовісцеральна сенсорна система. Механорецепція. 
Терморецепція. Механізми терморецепції. Температурне відчуття. Больова 
рецепція. Класифікація больових відчуттів. Види болю. Вісцеральна сенсорна 
система. Структура руху. Типи руху. Векторна модель керування руховими 
реакціями. Пропріоцептивні відчуття.

Основні поняття теми: очне яблуко, рогівка, судинна оболонка, 
війкове тіло, райдужна оболонка, зіниця, біполярні і гангліозні нейрони: 
горизонтальні, амакіринові, релейні; зоровий нерв, бічне колінчасте тіло, 
подушка таламуса, сліпа пляма, жовта пляма, родопсин, йодопсин, 
гіперполяризація, потенціал дії, нейрони ^ , С, колірна сліпота, дальтонізм, 
кришталик, склисте тіло, діоптрія, рефракція, астигматизм, аберація



(сферична, хроматична), тунельний зір, гострота зору, поле зору, зорова зона 
кори, оптомоторна координація, образ, агнозія (предметна, просторова), 
персептрон, гемералопія, катаракта, глаукома, текстура, фрейм; 
інтерорецепція, вісцеральний аналізатор, механорецептори, хеморецептори, 
терморецептори; пропріорецептори, первинні і вторинні закінчення веретен, 
сухожильні рецептори Гольджі, мотонейрони, рухова одиниця, міоцит, 
аферентний синтез, мотиваційне збудження, пускова аферентація, 
аферентація обставин, мотивації, мотиви, орієнтовані реакції, оборонні 
реакції, апарат пам’яті, кінестезія, стадія сприйняття рішення, апарат 
акцептора результату дії, стадія програмування дії, потенціал готовності, 
постава рівновага, локомоція, м ’язовий тонус, ходіння, хвостате ядро, блок 
ініціації руху, програмування руху, виконавчий блок, векторна модель 
керування руховими реакціями, командні нейрони, детектори, предетентори, 
модулюючі _нейрони, вхід пластичний і непластичний, пластичності 
синапси, лемнісковий шлях, спинномозковий таламічний шлях, стріатум, 
пропріоцептивні відчуття, відчуття положення, відчуття руху, відчуття сили.

ТЕМА 6. ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ СПРИЙНЯТТЯ
Сприймання. Механізм сприйняття. Основні властивості унітарних 

сприймань. Нейрофізіологічні механізми сприйняття, досліджувані за 
допомогою методу реєстрації викликаних потенціалів головного мозку 
людини.

Основні поняття теми, сприйняття, цілісність, предметність, 
константність, усвідомленість, винахідливість, сприйняття часу, об’єкту, 
точності, простору; ністигматичні рухи, дрейф, саккадичні рухи, слідкуючи 
рухи, рецептивне поле, екологічна гіпотеза, теорія мікрогенезу, гіпотеза 
«нейронних ансамблів», гностичні нейрони концепція, гностичні зони, 
гіпотеза«візуального зв’язування», когнітивний конструктивізм, унітарні 
сприйняття, викликаний потенціал, цілісні сприйняття, комплементарність, 
категоризація, взаємний антагонізм, концепція інформаційного синтезу, 
теорія виявленого сигналу, уявлення, поняття, судження, умовивід, 
мікроколонки, макроколонки, модуль.

ТЕМА 7. ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ УВАГИ.
Увага: фізіологічний механізм, види, властивості. Проблема уваги в 

традиційній психофізіології. Характеристика і види уваги. Мимовільна увага. 
Потенціали, пов’язані з подіями, як кореляти мимовільної уваги. Довільна 
увага. Потенціали, які пов’язані з подіями як кореляти довільної уваги. Увага, 
активність, функціональний стан, бадьорість. Модулююча система мозку. 
Субсистеми активації. Стовбуро-таламо-кортикальна система. Базальна 
холінегрічна система. Каудо-таламо-кортикальна система. Гамма-коливанні і 
увага.

Основні поняття теми: увага, селективність, фокусування уваги, 
розділення уваги, габітуація, дисгабітуація, негативність неузгодження, “слід 
уваги”, концентрація уваги, стійкість уваги, обсяг уваги, переключення



уваги, вибірковість уваги, мимовільна увага, орієнтувальний рефлекс, 
згасання, негативне навчання, компаратор, енграма стимулу, бета-нейрони, 
тета-нейрони, сенситизація, передувага, девіація, патерн, модально 
специфічний компонент НН, фронтальний компонент НН, довільна увага, 
процесна неактивність, реакція активації, модулюючі системи мозку, 
субсистеми активації, стовбуро9(2)459-таламо-кортикальна система, 
блакитна пляма, базальна холінергічна система переднього мозку, каудо- 
таламо-корикальна система, сітчастий утвір, М- рецептори, ядро Мейнерта, 
гама-коливання, пейсмекерні системи, реверберація, потенціалзалежні Са2+ 
канали, кальційзалежні К-канали, низькопорогові і високопорогові 
потенціалзалежні кальцієві канали, пейсмекерні нейрони із змінною і 
постійною частотою.

ТЕМА 8. ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ ПАМ’ЯТІ.
Пам’ять: фізіологічні механізми та види. Концепція активної пам’яті. 

Декларативна і процедурна пам’ять. Робоча пам’ять. Види пам’яті. Системи 
пам’яті. Мигдалеподібне тіло й емоційна пам’ять. Функції гіпокампа в 
процесах пам’яті. Одиниці пам’яті.

Основні поняття теми: енграма, короткочасна пам’ять, довготривала 
пам’ять, процес

консолідації пам’яті, луноїчна, іконічна або сенсорна пам’ять, 
проміжна (лабільна пам’ять); слід пам’яті, стан неграм, активна пам’ять; 
декларативна, процедурна або імпліцитна пам’ять, образна пам’ять, умовно
рефлекторна пам’ять, гіпокамп, амігдалярний комплекс, епізодична і 
семантична пам’ять, праймінг; оперативна пам’ять, нейрони пам’яті, 
сакадичні рухи; пам’ять: рухова, образна, емоційна, словесно-логічна, 
сенсорна; мимовільне і довільне, механічне і логічне запам’ятовування, 
заучування; скронева кора, мозочок, базальні ганглії, мигдалеподібне тіло, 
неспецифічна система мозку, конвергенція, клітини Пуркін’є, зерноподібні 
кошикові клітини, лазячі волокна; зубчаста фасція, поясна звивина, лімбічна 
система, гіпокампальний тета-ритм, септим; об’єм, точність, швидкість 
запам’ятовування; константи: Бергера, Ліванова.

ТЕМА 9. ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ НАВЧАННЯ
Навчання. Нейроні феномени пластичності. Пластичність 

пейсмекерного механізму. Роль іонних процесів і внутрішньоклітинних 
речовин у пластичності нейронів.

Основні поняття теми: навчання, види навчання: просте (звикання, 
сенситизація, асоціативне навчання), складне (імпритинг, латентне навчання, 
когнітивне навчання), звикання, згасання; пластичність, довготривала 
потенціація і депресія, ретроградний месенджер; пейсмекер, міжклітинна і 
внутрішньоклітинна реверберація сигналу, звикання, фасілітація; 
кальмодулін, аденілатциклаза, цАМФ, протеінкінази, модулюючі нейрони, 
кінази, 8-канали, глутамат, НМОА- рецептори і неНМОА-рецептори, 
серотонін, аденілат-циклаза.



ТЕМА 10. ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ ЕМОЦІЙ.
Емоції. Вимір емоцій. Розвиток базисних емоцій у ранньому 

онтогенезі. Функції емоцій. Теорії походження емоцій. Емоції у людини і 
експресія обличчя. Кодування і декодування експресії обличчя. Емоції і 
функціональна асиметрія мозку. Індивідуальні відмінності та емоції. 
Нейроанатомічна і функціональна організація центральних механізмів 
емоцій. Кора головного мозку. Біохімічна специфіка центральних механізмів 
емоцій.

Основні поняття теми, емоції, афекти, власне емоції, предметні 
почуття, фенометологія емоцій, вісцеральні процеси, емоційні почуття, 
природжені і набуті емоції; опонентні характеристики емоцій, виміри: 
задоволення, активність, контроль; семантичні шкали: оцінка, активність, 
інтенсивність; емоція задоволення, посмішка: щира і нещира; функції: 
сигнальна, відображально-оцінна, перемикаюча, підкріплювальна, ігноруюча, 
комунікативна, спонукальна; класи емоцій: ведучі, ситуативні, успіху- 
неуспіху; біологічна теорія емоцій, периферична теорія емоцій, активаційна 
теорія емоцій, інформаційна теорія емоцій; невербальні сигнали, експресія 
обличчя, посмішка Дагена, депресія, судинна теорія емоційного 
переживання, методи маніпуляції, нейрон-транс-мітерн, мінімізація і 
посилення; спеціальний кодуючий механізм, аверсивні стимули, біологічна 
передготовність, декодування емоційної експресії; права,ліва півкуля, альфа-, 
дельта- коливання, міжпівкулеві відносини; тривога, процеси збудження, 
екстраверсія, нейротизм, інтроверсія, загальмований і розгальмований типи 
поведінки, кортизон -  гормон стресу, соціально- орієнтована концепція 
емоційного розуму, емпатія, концепція 4-х мозкових структур, холерик, 
меланхолік, сангвінік, флегматик; емоційне коло, гіпоталамус, таламус, 
поясна закрутка, гіпокамп, лімбічна система, хижацька й агресивно- 
демонстраційна поведінка, септо-гіпоталамо- мезенцефальний континуум; 
орбіто-фронтальна кора: аферентні, еферентні шляхи ОК; дофамін
котехоламіни, чорна субстанція, серотонін, триптофан.

ТЕМА 11. МИСЛЕННЯ І МОВА
Операції мислення. Розвиток мови. Функції мови. Асиметрія півкуль і 

мовлення. Процес мислення. Вербальний і невербальний інтелект. 
Функціональна асиметрія мозку і особливості мислення. Статеві відмінності 
та інтелектуальні функції. Статеві відмінності та асиметрія. Механізми 
творчої діяльності.

Основні поняття теми: порівняння, аналіз, синтез, узагальнення, 
абстрагування, зміст, обсяг, судження, умовивід: індивідуальний,
дедуктивний; мислення: наочно-дійове, наочно-образне, абстрактно-логічне; 
інтегратор (першого, другого, третього порядку); мова (первинна, вторинна); 
функції: регулююча, програмуюча; афазія (синтагматична, парадигматична); 
латералізація півкуль головного мозку, асиметрія півкуль; вербальний і



невербальний інтелект, темперамент; способи пізнання; мозолисте тіло, 
тестостерон, естрогени; надсвідомість, інтуїція, почуття, емоції, творчість, 
задум, народження, здогадки.

ТЕМА 12. ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ СВІДОМОСТІ
Свідомість. Теорії свідомості. Свідомість (властивості та структура) і 

моделююча система мозку. Свідомість, спілкування і мова. Функціональна 
асиметрія головного мозку людини. Патологія і функціональна міжпівкулева 
асиметрія.

Основні поняття теми: підсвідомість, понадсвідомість,
когерентність; теорія світлої плями, ефект сенсорного навчання, психон, 
теорія інформаційного синтезу, теорія повторного входу, прожекторна теорія 
свідомості, концепція К.Прібрама; базальна холінергічна система, зорове 
ігнорування, вентральний і дорзальний шлях; агнозія, астереогнозис, 
синдром ігнорування або одностороння просторова агнозія, афазія, 
експресивна афазія, рецесивна афазія, провідникова афазія, мовленнєва 
глухота, аномічна афазія, глобальна афазія, апраксія, кінетична апраксія, 
ідсомоторна апраксія, ідсаціонна апраксія, конструкційна апраксія.

6. Форма підсумкового контролю успішності навчання
Підсумковий контроль -  це перевірка рівня засвоєння знань, навичок, 

вмінь та інших компетентностей за навчальний семестр.
З навчальної дисципліни «Психофізіологія» передбачено:
-  для денної форми навчання -екзамен;

7. Критерії та засоби оцінювання успішності навчання

Критерії оцінювання аудиторної роботи Здобувачів

БА
Л

И

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 чинного законодавства, теорії та правозастосовної 
практики.



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 чинного законодавства, теорії та правозастосовної 
практики.

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

Курсант, студент, слухач 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: поточне опитування; тестування; 
виконання індивідуальних завдань у формі есе, презентацій, аналітичних 
довідок;залік.

Поточний контроль здійснюється на семінарських заняттях шляхом 
усного або письмового опитування студентів. Поточний контроль 
здійснюється протягом всього семестру, пов'язаний з усіма формами 
навчального процесу та включає: оцінювання усних та письмових відповідей 
на семінарах, тестових завдань з кожної теми, виконання індивідуальних 
завдань.

Підсумковий контроль з дисципліни «Психофізіологія» здійснюється у 
формі екзамену відповідно до навчальної програми та розроблених кафедрою 
езкменаційних питань, затверджених у встановленому порядку. Перелік 
питань, які виносяться на екзамен складається на основі навчального 
матеріалу, що охоплює проблеми, які розглядалися на лекціях, семінарах та 
вивчалися самостійно під час позааудиторної роботи студента.

Студент допускається до екзамену, за наступних умов: виконання ним 
усіх видів робіт, що передбачені навчальним планом та отримання 
мінімальної кількості балів за кредитно-модульною системою, що надають 
допуск до екзамену.
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3 Сучасні методи дослідження в 
психофізіології 6 3 1 0,5 1 3

4 Психофізіологія відчуття. 6 3 1 0,5 1 3

5 Психофізіологія сенсорних 
процесів. 6 3 1 0,5 1 3

6 Психофізіологія сприйняття 6 3 1 0,5 1 3

7 Психофізіологія уваги. 7 3 1 0,5 1 3

8 Психофізіологія пам’яті. 7 3 1 0,5 1 4

9 Психофізіологія навчання 7 4 1 0,5 1 4

10 Психофізіологія емоцій. 7 3 2 0,5 2 4

11 Мислення і мова. 8 4 2 1 2 4
12 Психофізіологія свідомості 7 4 1 0,5 1 4

Разом за семестр 90 30 14 6 10 60
Форма підсумкового 

контролю
екзамен

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри міжнародних відносин, протокол 
№ 17 від 25.08. 2021 р.
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психології та педагогіки Олена КОВАЛЬЧУК
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1ії1:Р5://2акоп.гада.доу.иа/1а\¥5/5Ііо\¥/254%Р0%ВА/96-%Р0%В2%Р1%80.

3. Статут Організації Об'єднаних Націй і Статут Міжнародного 
Суду. -  Ш Р : І1ІР://гакопЗ.гада.доу.иа/1а\¥§/5Ію\¥/995 010.

Підручники:

1. Аршава И.Ф., Корніенко В.В. Основи нейропсихології. Підручник.
Дніпропетровськ: Видавництво «Пороги», 2013-148с.

Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали:

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. 2-е вид., випр. та доп. К.: Ельга, Ніка- 
Центр, 2004. 400с.

4. 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.

Монографії та інші наукові видання:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2449-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%d0%a0%d1%94/96-%d0%a0%d0%86%d0%a1%d0%82
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_010


1.Корнієнко В.В. Особливості психологічного здоров'я викладачів 
вищих навчальних закладах. МаїегіаІуХІІІМіЕйгупагойо’̂ п а и к о ш -  
ргакїус2ПЄ|копїегепс|і, «Зїгаїедісгпе руїапіа 8шаїо^е) паикі. 2017, Т о т  7: 
РзускоІодіа і§ос|о1о§іа. Рга^о. РггетузІ: Каикаі8їийіа, 2017. 42-45 с.

2.Аршава І.Ф., Корнієнко В.В., Ніканорова Ю.В. Психологічна 
адаптація студентів як фактор визначення рівня їх психологічного 
благополуччя. Матеріали Міжнародної науково-практичної заочної 
конференції: «Аспекти гуманізуючого впливу освіти на особистість». Д.: 
ДНУ, 2017.

3.Корнієнко В.В. Про медико-психологічні характеристики дітей з 
органічним ураженням головного мозку. МаїегіаІ8оґ їІеХІІІ іпїегпайопаІ8 
сіепїійсап йргасїісаІ Сопґегепсе Зсіепїіґі сйогігопз. 2017, ЗерїетЬег 30. ОсїоЬег 
7, 2017 РейадодісаІ8 сіепсе8. РІіІоІодісаІ 8сіепсе8. РзусйоІоду апй 8осіо1оду. 
РШозорйу.: ЗйеґйеІй. Зсіепсе апй ейисаїіоп ЬТБ. 50-53 с.

4.Корнієнко В.В.,Коваленко Я.О. Гендерні особливості укладання 
шлюбу у дівчат юнацького віку. Д.: ДНУ, 2017:
йїїр://йі8їапсе.йпи.йр.иа/икг/іпйех икг.ІДтІ

5. Корнієнко В.В., Солона В.П. Роль психологічних особливостей 
людини у виборі типу шлюбних стосунків. Д.: ДНУ, 2017: 
йїїр://йі8їапсе.йпи.йр.иа/икг/іпйех икг.ІДшІ

6. Корнієнко В.В. Психологічні особливості соціальної ідентифікації 
осіб з органічним ураженням головного мозку. Д.: ДНУ, 2017: 
йїїр://йі8їапсе.йпи.йр.иа/икг/іпйех икг.ІДтІ

7. Корнієнко В.В., Козіна О.І. Про психологічні особливості дітей з 
органічними ураженнями головного мозку різного ґенезу. Д.: ДНУ, 2017: 
йїїр://йі8їапсе.йпи.йр.иа/икг/іпйех икг.йїтІ

8. Шапїеппе М, ^аггеп М, Сапа^ау К. еї аІ. ТІе 8їгеп§їй їо соре: 
8рігіїиа1іїу апй ґаіїй іп сЬгопіс йі8еа8е. Кєїід. НєаШ. 2011. УоІ 16. Р.13.

9. Уа11айаге8 А., БіІІа Т., 8асгі8їап І. А. Берге88іоп: а 8осіа1 тогїдаде. 
Ьаїе8ї айуапсе8 іп кпо^Іейде оґ Не со8ї оґ Не йі8еа8е. Лсіая. Е$р. Рщиіаіг. 
2009. УоІ. 37(1). Р. 49-53.

10. Уап И.Ь., Беккег І., КоеІеп І. еї аІ. Раїіепї ргеґегепсе сотрагей ш їй 
гапйот аІІосаїіоп іп 8Йог1-їегт р8усйойупатіс 8иррогйуе р8усйоїйегару ш їй 
іпйісаїей аййіїіоп оґ рйагтасоїйегару ґог йерге88іоп. Рзускоікегару Резеагск. 
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Інформаційні ресурси в Інтернеті 
Інтернет-ресурси:

• йїїр://геро8іїогу.йпи.йр.иа: 1100/?раде=іппег йер&ій=84
• йїїр8://8Їий.сот.иа/28948/р8ійо1ошуа/к1іпісйпа р8і1о1одіуа
• йїїр8://рійгисйткі.сот/88715/р8ійо1ошуа/у8Їир кІіпісІпа р8і1о1одіуа

http://distance.dnu.dp.ua/ukr/index_ukr.html
http://distance.dnu.dp.ua/ukr/index_ukr.html
http://distance.dnu.dp.ua/ukr/index_ukr.html
http://distance.dnu.dp.ua/ukr/index_ukr.html
http://repository.dnu.dp.ua:1100/?page=inner_dep&id=84
https://stud.com.ua/28948/psihologiya/klinichna_psihologiya
https://pidruchniki.com/88715/psihologiya/vstup_klinichna_psihologiya


• ЬїїрвУ/ік.кпеи.еди.иа/иа/дерагІтепїв/Шрвїар/как іир5Іар/к редадодіку 1а 
рвуІоІодіі/КІіпісЬт рвуІоІодіа/

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри психології та педагогіки, 
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психології та педагогіки Олена КОВАЛЬЧУК

https://jf.kneu.edu.ua/ua/departments/fupstap/kaf_fupstap/k_pedagogiky_ta_psyhologii/Klinichna_psyhologia/
https://jf.kneu.edu.ua/ua/departments/fupstap/kaf_fupstap/k_pedagogiky_ta_psyhologii/Klinichna_psyhologia/

