
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ВБ 1.3; 

2. Назва: Психофізіологія. 

3. Тип: Навчальні дисципліни вільного вибору. 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський). 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 6. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3. 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Колодич О.Б., кандидат психологічних 

наук, доцент. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

– аналізувати перспективи вирішення психофізіологічної проблеми; 

– орієнтуватися у класичних і сучасних здобутках вітчизняної та зарубіжної психофізіології; 

– адекватно орієнтуватися у виборі сучасних методик і показників; 

– досліджувати фізіологічні механізми психічних процесів і поведінки на системному і нейронному рівнях; 

–творчо застосовувати методи психофізіологічних досліджень для оцінки фізіологічних механізмів 

суб’єктивних процесів та індивідуальних відмінностей; 

– розробляти критерії психофізіологічного дослідження. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, контрольні 

заходи… 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: вступ до спеціальності, педагогічна 

психологія, соціальна педагогіка. 

• Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
психодіагностика і корекція, практикум з психології. 

12. Зміст курсу:  
Історія розвитку зарубіжної та вітчизняної психофізіології. 

Предмет і завдання психофізіології. 

Основні напрямки сучасної психофізіології  

Методи психофізіологічних досліджень. 

Мозок та психічна діяльність. Закономірності вищої нервової діяльності (умовно-рефлекторної 

діяльності). 

Психофізіологія сенсорних процесів. 

Психофізіологія відчуттів і сприймання. 

Психофізіологія уваги. Психофізіологія пам’яті. 

Психофізіологія мислення (інтелекту). Свідомість як психофізіологічний феномен. 

13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел) 
1. Горго Ю.П. Психофізіологія (прикладні аспекти). – К.: МАУП, 2009. – 128 с. 

2. Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2013. – 400 с. 

3. Нємов Р.С. Психологія. – У 3-х кн., Кн. 1: Загальні основи психології; Пер. з рос. – Київ: Вертекс, 2012. 

–  576 с. 

4. Николаева Е.И. Психофизиология: Психофизиологическая физиология с основами физиологической 

психологии. – М.: ПЭР СЭ, Логос, 2013. – 544 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
18 год. – лекцій, 18 год. – практичних занять, 54 год. – самостійної роботи. Разом – 90 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження 

ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання 

мультимедійних засобів…. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування…... 

Підсумковий контроль: залік  письмовий, або тестовий, або усний в кінці VІ семестру.  

16. Мова викладання: українська. 

 
Завідувач кафедри суспільних дисциплін      Ю.П Олексін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: ВБ 1.3. 

2. Title: Psychophysiology. 

3. Type: Educational disciplines of free choice. 

4. Higher education level: І (bachelor). 
5. Year of study, when the discipline is offered: 3. 

6. Semester when the discipline is studied: 6. 

7. Number of established ECTS credits: 3. 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Kolodych Oksana, Ph.D. in Psychology 

Sciences 

9. Results of studies: after studying the discipline the student have tobe capable: 

-  to analyze the prospects of solving the psycho-physiological problem; 

- to orientate in classical and modern achievements of domestic and foreign psychophysiology; 

- to adequately navigate in the choice of modern methods and indicators; 

- to study the physiological mechanisms of mental processes and behavior at the systemic and neuronal levels; 

- creatively apply methods of psychophysiological research to assess the physiological mechanisms of subjective 

processes and individual differences; 

- to develop criteria for psycho-physiological research. 

10. Forms of organizing classes: training, independent work, practical training, control activities ... 

11.  Disciplines preceding the study of the specified discipline: introduction to speciality, pedagogical psychology, 

social pedagogy. 

• Disciplines studied in conjunction with the indicated discipline (if necessary): psychodiagnostics and 
correction, practical psychology. 

12. Course contents: 
History of development of foreign and domestic psychophysiology. 

Subject and tasks of psychophysiology. 

The main directions of modern psychophysiology 

Methods of psychophysiological research. 

Brain and mental activity. Regularities of higher nervous activity (conditional reflex activity). 

Psychophysiology of sensory processes. 

Psychophysiology of sensations and perception. 

Psychophysiology of attention. Psychophysiology of memory. 

Psychophysiology of thinking (intelligence). Consciousness as a psychophysiological phenomenon. 

13. Recommended educational editions:  
1. 1. Gorgo Yu.P. Psychophysiology (applied aspects). - K .: MAUP, 2009. - 128 p. 

2. Korolchuk M.S. Psychophysiology of activity. - K .: Elga, Nika-Center, 2013. - 400 p. 

3. Nemov R.S. Psychology. - In the 3rd book, Kn. 1: General Principles of Psychology; Per. from Russian - Kyiv: 

Vertex, 2012. - 576 pp. 

4. Nikolaev E.I. Psychophysiology: Psychophysiological physiology with the basics of physiological psychology. - M 

.: PE SE, Logos, 2013. - 544 pp. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
18 hours - lectures, 18 hours. - practical classes, 54 hours. - independent work. Total - 90 hours Methods: interactive 

lectures, elements of problem lecture, individual tasks, introduction of business and role games, case studies, individual and 

group research tasks, use of multimedia tools .... 

15. Forms and assessment criteria: 
Current control (100 points): testing, poll ... ... 

The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final credit: written, or test, or oral at the end of the VI semester.    

16. Language of teaching:  українська. 
 

 

Head of the ………….department, 

Doctor of ……….., professor                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


