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Психофізіологія як фундаментальна дисципліна є, насамперед,
природничою гілкою психологічних знань. Мета викладання дисципліни
полягає у знайомстві здобувачів вищої освіти з сучасним розвитком уявлень
про фізіологічні механізми психічної діяльності та поведінки людини.
Після освоєння курсу «Психофізіологія», здобувачі зможуть на практиці
використовувати теоретичні та практичні знання при аналізі психологічних
даних та у науково-дослідницькій роботі.

Метою цього учбового курсу є допомогти здобувачам вищої освіти
засвоїти теоретичні, методичні і практичні підходи до вивчення
психофізіології людини. Надати знання про стан і закономірності
функціонування й розвитку психіки та нейрофізіологічних процесів мозку.
Українська

Лекції,
год.

Практичні заняття,
год.

Самостійна
робота, год.

Обсяг,
кредити
ЄКТС

Денна форма

22

28

55

105

Заочна форма

8

4

93

105

Навчальне
навантаження

Зв’язок з програмними результатами навчання
Шифр
програм
ного РН

Результати навчання цієї навчальної дисципліни деталізують такі програмні
результати навчання:

ПРН302

Демонструвати розуміння закономірностей та особливостей розвитку і
функціонування психічних явищ в контексті професійних завдань.

ПРН303

Ілюструвати прикладами закономірності та особливості функціонування і
розвитку психічних явищ.

Здійснювати пошук інформації з різних джерел для вирішення професійних
ПРНК01 завдань, в тому числі з використанням інформаційно-комунікаційних
технологій.
Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у
ПРНУ06 процесі професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення
щодо їх розв’язання.
ПРНА04

Вживати ефективних заходів збереження здоров’я (власного й навколишніх) та
за потреби визначати зміст запиту до супервізії.

Результати навчання
Символ
ПРН

Після успішного завершення курсу цієї
навчальної здобувач вищої освіти буде:

Методи викладання і
навчання

Методи
оцінювання
досягнення
ПРН

ПРН302 Мати уявлення про місце психофізіологічного Лекції, семінари,
Усна
ПРН303
знання в системі наук
самостійне навчання презентація
ПРНК01
ПРН301
ПРН302
ПРН303
ПРНУ06
ПРН302
ПРН303
ПРНК01

Знати визначення основних категорій
психофізіології

Лекції, семінари,
Усна
самостійне навчання презентація

Розуміти закономірності умовнорефлекторної діяльності

Лекції, семінари,
Усна
самостійне навчання презентація

Знати психофізіологічні механізми
пізнавальних процесів та функціональних
станів

Лекції, семінари,
Усна
самостійне навчання презентація

Аналізувати психофізіологічні основи
ПРН303 свідомого та несвідомого; потреб, мотивацій
ПРНК01
та емоцій.
ПРН302
ПРН303 Розуміти психофізіологічні наслідки
ПРНУ06 алкоголізму та наркоманії
ПРНА04
Мати навички аналізу поведінки людини з
ПРНУ06 погляду дослідження її психофізіологічних
ПРНК01
реакцій
ПРН303 Уміти використовувати засвоєні знання у
ПРНУ06 своїй професійній діяльності

Лекції, семінари,
Усна
самостійне навчання презентація
Лекції, семінари,
Усна
самостійне навчання презентація
Лекції, семінари,
Усна
самостійне навчання презентація
Лекції, семінари,
самостійне навчання
Усна
Індивідуальна робота
презентація
під керівництвом
викладача

Зміст навчання
Тема за п/п

Тема 1.

Тема 2.
Тема 3.

Тема 4.

Тема 5.

Тема 6.

Тема 7.

Тема 8.

Тема 9.

Назва теми

Посилан
ня на
ПРН
модуля

Предмет і задачі психофізіології. Історія та ПРН302
ПРН303
сучасність психофізіології.
ПРНК01
Системні основи психофізіології. Теорія
ПРН302
ПРН303
функціональних систем.
Мозок та психіка. Закономірності вищої
ПРН302
нервової діяльності (умовно-рефлекторної). ПРН303
ПРНУ06
Поняття про рефлекси. Механізми
ПРН302
ПРН303
формування умовних та безумовних
ПРНУ06
рефлексів.
Психофізіологія відчуття (сенсорних
ПРН302
ПРН303
систем) та сприйняття.
ПРНК01
Психофізіологія уваги та пам’яті.
ПРН302
ПРН303
ПРНК01
Психофізіологія мислення (інтелекту) і
ПРН302
ПРН303
мовлення.
ПРНУ06
Психофізіологія свідомого та несвідомого. ПРН303
ПРНА04
ПРНК01
Психофізіологія потреб, мотивацій та
ПРН302
ПРНУ06
емоцій.
ПРНА04
ПРНК01

Л/ПЗ/СРЗ, год. (денна ф/н)

2/2/5 (денна ф/н)
-/-/8 (заочна ф/н)
2/2/5 (денна ф/н)
1/1/9 (заочна ф/н)
2/2/5 (денна ф/н)
1/1/8 (заочна ф/н)
2/2/5 (денна ф/н)
-/-/8 (заочна ф/н)
2/4/5 (денна ф/н)
1/-/8 (заочна ф/н)
2/4/5 (денна ф/н)
1/-/9 (заочна ф/н)
2/2/5 (денна ф/н)
1/-/9 (заочна ф/н)
2/2/5 (денна ф/н)
1/-/9 (заочна ф/н)
2/2/5 (денна ф/н)
1/1/9 (заочна ф/н)

Тема 10.

Психофізіологія функціональних станів
(стресу, адаптації, сну та активності).

Тема 11

Список
основної
літератури

ПРН302
ПРНА04
ПРНК01
Психофізіологія алкоголізму та наркоманії. ПРН302
ПРНУ06
ПРНА04

2/4/5 (денна ф/н)
-/-/8 (заочна ф/н)
2/2/5 (денна ф/н)
1/1/8 (заочна ф/н)
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Електронні ресурси:

1.
Архив психологической учебной и научной литературы My Word.ru
[Електронний ресурс] - Режим доступа:
http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads – Название с
экрана.
2.
«Антистресс» [Електронний ресурс] - Режим доступа:
http://marks.on.ufanet.ru – Название с экрана.
3.
Библиотека с книгами по психологии [Електронний ресурс] - Режим
доступа: http://psychologylib.ru/books/index.shtml – Название с экрана.
4.
Загальна психологія - Максименко С.Д. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://studentbooks.com.ua/content/view/1264/1/ – Назва з
екрану.
5.
Психофизиология. Книги. [Електронний ресурс] – Режим доступа:
https://www.koob.ru/psychophysiology / – Название с экрана.
6.
«Психея» [Електронний ресурс] - Режим доступа:
http://www.psycheya.ru – Название с экрана.
7.
Психологическая библиотека ВООКАР [Електронний ресурс] Режим доступа: http://www.bookap.info/ – Название с экрана.
8.
Психологическая библиотека Киевского Фонда cодействия развитию
психической культуры PSYLIB = Самопознание и саморазвитие
[Електронний ресурс] - Режим доступа: http://psylib.kiev.ua/ – Название с
экрана.
Дотримання вимог
академічної
доброчесності

Відповідно до Закону України “Про освіту” академічна
доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених
законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього
процесу під час навчання, викладання та провадження наукової
(творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів
навчання та/або наукових (творчих) досягнень.
Дотримання академічної доброчесності передбачає:
самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та
підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими
освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх
індивідуальних потреб і можливостей);
посилання на джерела інформації у разі використання ідей,
розробок, тверджень, відомостей;
дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні
права;
надання достовірної інформації про результати власної навчальної
(наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і
джерела інформації.
Основні засади дотримання академічної доброчесності в НУ “ОЮА”
визначено у Положенні про дотримання академічної доброчесності в
НУ "ОЮА" https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua
Оцінювання
Вид оцінювання

•

%

Поточний контроль, разом, у т.ч.:

50

доповіді та повідомлення на семінарах

25

•

виконання письмових індивідуальних завдань, рефератів,
контрольних робіт

15

•

опитування на семінарських заняттях

10

Підсумковий контроль, разом, у т.ч.:

50

•

письмова компонента

25

•

усна компонента

25

Шкала
оцінювання
Оцінка

Бали

A

90-100

Відмінно

B

82-89

Добре

C

75-81

Добре

D

67-74

Задовільно

E

60-66

Задовільно (достатньо)

Fx

35-59

F

1-34

Вимоги викладача:
вимоги до
відвідування занять

Опис

Незадовільно з можливістю повторного
складання
Незадовільно з обов’язковим повторним
курсом

Регулярне відвідування лекційних та практичних занять, попереднє
ознайомлення з рекомендованою літературою. Підготовка рефератів
та доповідей за темами навчальної дисципліни. Поведінка в аудиторії
повинна відповідати загальним вимогам ділової та наукової етики.

