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3
ВСТУП

Психофізіологія  –  галузь  науки,  яка  дуже  швидко
розвивається.  Результати  психофізіологічних  досліджень
знаходять  надзвичайно  широке  застосування  у  різних
сферах  життєдіяльності  людини.  Це  цілком  закономірно,
оскільки погляди щодо необхідності  підходу до людини як
цілісної біопсихосоціальної системи в сучасній науці набули
значного  поширення.  Для  сучасної  психофізіології
характерне  зміщення  інтересів  від  дослідження
нейродинамічних  основ  психіки  до  вивчення  фізіологічних
процесів  у  структурі  активної,  психічно  опосередкованої
взаємодії людини зі світом. 

Під  час  вивчення  психофізіології  виникають  певні  труднощі,  що
викликані відсутністю загальних уявлень про фізіологічні основи психічних
функцій і поведінки людини. Предметом  вивчення навчальної дисципліни є
теоретичні та  практичні питання фізіологічних основ психічних функцій і
поведінки  людини,  що  передбачає  детальне  вивчення  таких  категорій  як
сутність психофізіології, фізіологічні основи функціональних станів, емоцій,
когнітивних функцій і поведінки, вікова фізіологія. 

Зміст  психофізіології,  її  місце,  обсяг  дотепер  по-різному  розуміються
фахівцями.  Загальним  є  те,  що  психофізіологія  розглядає  область,
прикордонну  між  психіатрією  і  психологією.  При  цьому  вона  вивчає
проблеми фізіології в психологічному аспекті і методами психології.

Анотація 
Курс є нормативною дисципліною підготовки фахівців за спеціальністю

053 «Психологія» за освітньо-професійним рівнем першим (бакалаврським).
Навчальна  програма  дисципліни  «Психофізіологія»  розроблена  відповідно
до  структури  та  змісту  навчальних  посібників,  які  рекомендовано  для
студентів вищих освітніх закладів. Курс «Психофізіологія» посідає важливе
місце  в  загальній  структурно-логічній  схемі  підготовки  фахівця.  Сучасна
психофізіологія вивчає  фундаментальні  поняття  формування  системних
знань  про  нейрофізіологічні  основи  психічних  функцій,  визначення
фізіологічних  механізмів  психічної  діяльності  і  поведінки  людини,
онтогенетичних  змін  фізіологічних  основ  психічної  діяльності  людини.
Змістові  модулі  дисципліни  забезпечують  якісну  підготовку  на  рівні
бакалавра психології за рахунок узагальнення знань та вмінь, що були набуті
студентами у змістових модулях  інших психологічних дисциплін,  в єдину
професійну психологічну картину побудови світу.
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Ключові  слова:  психічна діяльність,  вища нервова діяльність,  умовно-

рефлекторна діяльність, рефлекс, нейрон.

Annotation
The course is the normative discipline of training specialists on the specialty

053 "Psychology"  at  the educational-professional  level  of  the first  (Bachelor's).
The curriculum of the discipline "Psychophysiology" is developed in accordance
with the structure and content of the textbooks recommended for students of higher
educational  institutions.  The  course  "Psychophysiology"  occupies  an  important
place  in  the  general  structural-logical  scheme  of  training  a  specialist.  Modern
psychophysiology  studies  the  fundamental  concepts  of  the  formation  of  the
knowledge’ system about the neurophysiological bases of the mental functions, the
definition of physiological  mechanisms of mental  activity and human behavior,
ontogenetic  changes  in  the  physiological  basis  of  human  mental  activity.  The
content modules of the discipline provide qualitative training at the level of the
bachelor  of  psychology at  the expense of  the generalization of  knowledge and
skills  acquired  by  students  in  the  content  modules  of  other  psychological
disciplines into a single professional psychological picture of the construction of
the world.

Key words: mental activity, higher nervous activity, conditioned reflex activity,
reflex, neuron.

1. Опис навчальної дисципліни.

Найменування показників 

Галузь знань, код та
найменування

спеціальності, ступінь
вищої освіти

Характеристика навчальної
дисципліни

денна форма
навчання

заочна форма
навчання

Кількість кредитів, 

відповідних ECTS – 3 галузь знань: 05
Соціальні та

поведінкові науки
код та найменування

спеціальності: 053
Психологія

нормативна

Модулів – 2 Рік підготовки:

Змістових модулів – 2 3-й 3-й
Семестр

Загальна кількість годин 
– 90

6-й 6-й
Лекції

Тижневих годин для 

денної форми навчання:

аудиторних – 4, 
СРС – 4

Рівень вищої освіти:

бакалавр

18 2

Практичні, семінарські

18 6
Самостійна робота

54 82
Вид контролю: залік
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Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 
індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 33 % до 66 %;
для заочної форми навчання – 4 % до 96 %.

2. Мета  та завдання навчальної дисципліни.
Мета викладання дисципліни полягає у знайомстві студентів з сучасним

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 курсу:
-  формування  природничо-наукової  методології  аналізу  психічних

феноменів і поведінки;
- розуміння психофізіологічних складових психічних процесів і функцій;
- знайомство з систематикою психофізіологічних методів дослідження.
Знання, отримані в результаті вивчення курсу «Психофізіологія», дадуть

можливість  свідомого  й  більш  функціонального  впровадження  у
психологічну  практику  ефективних  методик  допомоги  клієнтам,  що  є
основою для подальшого поглиблення фахової  спеціалізації  психологів.  За
результатами вивчення матеріалу цього курсу студенти складають залік.

Процес  вивчення  дисципліни  спрямований  на  формування  наступних
компетенцій:

соціально-особистісних:
– адаптивність і комунікабельність;
– наполегливість у досягненні мети;
– розуміння та сприйняття етичних норм поведінки відносно інших людей

і відносно природи (принципи біоетики);
загальнонаукових:

–  володіння  базовими  уявленнями  про  основи  психофізіології,  що
сприяють  розвитку  загальної  культури  й  соціалізації  особистості,  яка
страждає на захворювання;

–  здатність  використовувати  інноваційні  технології  в  практичній
діяльності;

інструментальних:

–  володіння  практичними  способами  пошуку  наукової  і  професійної
інформації  з  використанням  сучасних  комп’ютерних  засобів,  мережевих
технологій, баз даних і знань;

–  володіння  дослідницькими  навичками  щодо  вивчення  актуальних
проблем розвитку психології аномального розвитку в сучасному світі;

професійних:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6
– володіння знаннями про психологічні особливості осіб з порушеннями

психіки, розуміння значення комплексного підходу у наданні корекційної та
психотерапевтичної допомоги;

– володіння  сучасними знаннями про психологічний супровід  осіб,  які
страждають на психосоматичні захворювання;

– володіння знаннями про методи дослідження в психофізіології;
–  здатність  до  психологічного  супроводу  осіб  із  психічними

відхиленнями;
– володіння сучасними технологіями діагностики і організації наукового

дослідження у своїй професійній діяльності на основі комплексного підходу
до вирішення проблем професійної діяльності;

спеціалізовано-професійних:

–  здатність  організовувати  та  здійснювати  реабілітаційну,  корекційну,
розвивальну  та  психотерапевтичну  роботу  з  особами,  які  страждають  на
психічні  відхилення,  з  урахуванням  структури  порушення,  вікових  та
індивідуальних особливостей осіб.

Студенти повинні знати:
- історичні аспекти зарубіжної та вітчизняної психофізіології, проблеми і

перспективи розвитку загальної та прикладної психофізіології;
-  місце  та  значення  психофізіології  у  системі  наукових  дисциплін  про

людину; особливості еволюції психофізіології;
- базові категорії психофізіології та її структуру;
-  моделі  перебігу  психічних  процесів,  які  базуються  на  природничо-

науковій парадигмі;
- закономірності історичного розвитку методів психофізіології;
-  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;
Студенти повинні вміти:
- 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;
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- розробляти критерії психофізіологічного дослідження.
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3. Програма навчальної дисципліни.

Змістовий модуль І.
Вступ до психофізіології. 

Психофізіологія у системі наук про людину.
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., Г. Сельє, В. Маунткасл, К. Прибрам).   

Тема 2. Предмет і завдання психофізіології. 
Основні  розділи  (напрямки)  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.

Тема 3. Основні напрямки сучасної психофізіології.
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 4. 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.
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Змістовий модуль ІІ.

Біологічні (нейрофізіологічні) основи психіки. 
Когнітивна психофізіологія. Психофізіологія пізнавальної сфери. 

Тема 5. Мозок та психічна діяльність. Закономірності вищої нервової
діяльності (умовно-рефлекторної діяльності). Психофізіологія научіння.

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  научання.  Рефлекс  і
функціональна система. Поняття про першу і другу сигнальні системи.

Тема 6. 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 7. Психофізіологія відчуттів і сприймання.
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  сприймання  людини  (друга  сигнальна  система).  Особливості
сприймання  часу,  простору,  руху.  Особливості  кольорового  сприймання.
Основні  етапи  сприймання.  Нейрони-детектори  і  гностичні  нейрони.
Психофізіологічні основи формування образів. Електрична активність мозку
та особливості сприймання. ФАМ та особливості сприймання.  Особливості
екстрасенсорного сприймання. Розлади сприймання. Природа галюцинацій.
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Поняття про інформаційні неврози

Тема 8. 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. Феномен
числа  7  ±   2  та  увага.  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. Феномен числа 7 ±  2 і пам’ять. Особливості професійної пам’яті.
Феномен  панорамної  пам’яті.  Нейрофізіологічні  механізми  забування.
Розлади пам’яті.

Тема 9.  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.
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4. Структура навчальної дисципліни.

Назви змістових модулів і 
тем

Кількість годин
денна форма заочна форма

ус
ьо

го

у тому числі

ус
ьо

го

у тому числі

л п ла
б. с. р. л п лаб. с.р.

Змістовий модуль 1. Вступ до психофізіології. 
Психофізіологія у системі наук про людину

Тема 1. Історія 
розвитку зарубіжної 
та вітчизняної 
психофізіології

10 2 2 — 6 13 2 2 — 9

Тема 2. Предмет і 
завдання 
психофізіології

10 2 2 — 6 9 — — — 9

Тема 3. Основні 
напрямки сучасної 
психофізіології

10 2 2 — 6 9 — — — 9

Тема 4. Методи 
психофізіологічних 
досліджень

10 2 2 — 6 9 — — — 9

Разом за змістовим
модулем 1:

40 8 8 — 24 40 2 2 — 36

Змістовий модуль ІІ. Біологічні (нейрофізіологічні) основи психіки. 
Когнітивна психофізіологія. Психофізіологія пізнавальної сфери.

Тема 5. Мозок та 
психічна діяльність. 
Закономірності вищої
нервової діяльності 
(умовно-
рефлекторної 
діяльності). 

10 2 2 — 6 11 — 2 — 9

Тема 6. 
Психофізіологія 
сенсорних процесів.

10 2 2 — 6 9 — — — 9

Тема 7. 
Психофізіологія 
відчуттів і 
сприймання.

10 2 2 — 6 9 — — — 9
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Назви змістових модулів і 
тем

Кількість годин
денна форма заочна форма

ус
ьо

го

у тому числі

ус
ьо

го

у тому числі

л п ла
б. с. р. л п лаб. с.р.

Тема 8. 
Психофізіологія 
уваги. 
Психофізіологія 
пам’яті.

10 2 2 — 6 11 — 2 — 9

Тема 9. 
Психофізіологія 
мислення (інтелекту).
Свідомість як 
психофізіологічний 
феномен.

10 2 2 — 6 10 — — — 10

Разом за змістовим
модулем 2:

50 10 10 — 30 50 — 4 — 46

Разом за навчальним
планом:

90 18 18 — 54 90 2 6 — 82

5. Теми семінарських занять.
№
з/п

Назва теми
Кількість годин

ДФН ЗФН
1 Специфіка психофізіологічних методів дослідження 2 —
2 Особливості  нервової  та  гуморальної  регуляції  функцій

поведінки
2 2

3 Функціональна система як структурно-функціональна основа
психічних процесів і поведінкових реакцій

2 —

4 Сигнальні системи та психічні процеси 2 —
5 Моделювання психічних процесів і поведінки 2 2
6 Психофізіологічні  аспекти  психотерапії.  Зовнішні  способи

корекції функціональних станів
2 —

7 Способи саморегуляції функціональних станів 2 —
8 Дослідження  психофізіологічної  індивідуальності  людини

(темперамент)
2 2

9 Дослідження  функціональної  асиметрії  мозку  (вікові  та
статеві аспекти ФАМ)

2 —

Разом 18 6

6. Самостійна робота.
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Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної та заочної форми

навчання:
Підготовка до аудиторних занять – 15 год. / 2 год.
Підготовка до контрольних заходів – 18 год. / 18 год.
Опрацювання окремих тем програми та їх частин, які не викладаються на

лекціях – 21 год. / 62 год.

6.1. Завдання для самостійної роботи

№
з/п

Назва теми
Кількість

годин
ДФН ЗФН

1 Психофізіологія рухової активності 6 9
2 Проблеми і перспективи розвитку диференційної 

психофізіології
6 9

3 Проблеми і перспективи розвитку педагогічної 
психофізіології

6 9

4 Проблеми і перспективи розвитку соціальної 
психофізіології

6 9

5 Проблеми і перспективи розвитку клінічної 
психофізіології

6 9

6 Проблеми і перспективи розвитку екологічної 
психофізіології

6 9

7 Дослідження вегетативних показників  емоційних 
реакцій

6 9

8 Дослідження рухомих показників – сили нервової 
системи (теппінг-тест)

6 9

9 Дослідження співвідношення першої і другої 
сигнальних систем

6 10

Разом 54 82

7. Методи навчання
При  викладанні  навчальної  дисципліни  «Психофізіологія»

використовуються  пояснювально-ілюстративні  методи  з  використанням
мультимедійних  презентацій  та  проблемні  методи  навчання  із
застосуванням:

– розв’язання проблемних завдань;
– виконання індивідуальних психологічних досліджень;
– тестових завдань;
– прийомів рольової гри;
– доповідей та повідомлень;
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– активізації самостійного вивчення студентами літератури;
– навчальних дискусій.

8. Методи контролю
Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться

в письмовій формі. Контрольні завдання за змістовим модулем включають
тестові питання (одна правильна відповідь з чотирьох запропонованих).

Контроль самостійної роботи проводиться:
– з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів;
– з семінарських занять – на основі перевірки конспектів та виконаних

завдань.
Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінки.
Оцінювання  результатів поточної  роботи (завдань,  що  виконуються  на

семінарських  заняттях,  результати  самостійної  роботи  студентів)
проводиться за такими критеріями:

1. Завдання до семінарського заняття (у % від кількості балів, виділених
на завдання із заокругленням до цілого числа):

0 % – завдання не виконано; 40% – завдання виконано частково та містить
суттєві помилки методичного або розрахункового характеру; 60% – завдання
виконано  повністю,  але  містить  суттєві  помилки  у  розрахунках  або  в
методиці;

80%  –  завдання  виконано  повністю  і  вчасно,  проте  містить  окремі
несуттєві  недоліки  (розмірності,  висновки,  оформлення  тощо);  100%  –
завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень.

2.  Ситуаційні  вправи,  психолого-педагогічні  дослідження   та  інші
завдання творчого характеру (у % від кількості балів, виділених на завдання
із заокругленням до цілого числа):

0% – завдання не виконано;
40%  –  завдання  виконано  частково,  висновки  не  аргументовані  і  не

конкретні, звіт підготовлено недбало;
60% – завдання  виконано повністю,  висновки містять  окремі  недоліки,

судження  студента  не  достатньо  аргументовані,  звіт  підготовлено  з
незначним відхиленням від вимог; 

80%  –  завдання  виконано  повністю  і  вчасно,  проте  містить  окремі
несуттєві недоліки не системного характеру;

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень.

9. Розподіл балів, які отримують студенти 
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Поточне тестування та самостійна робота

С
ум

а

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
40% 60%

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9
100

10 10 10 10 12 12 12 12 12

Шкала оцінювання:
Сума балів за всі
види навчальної

діяльності
Оцінка за національною шкалою

90-100
82-89
74-81
64-73
60-63

зараховано

35-59 не зараховано з можливістю повторного складання

0-34
не зараховано з обов’язковим повторним вивченням
курсу

10. Методичне забезпечення
Методичне  забезпечення  навчальної  дисципліни  «Психофізіологія»

включає:
1. Конспект лекцій на паперових носіях.
2. Конспект лекцій на електронних носіях.
3. Підручники та навчальні посібники.
4. Навчально-методичні посібники.
5. Робоча навчальна програма.
6. Збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного)

оцінювання навчальних досягнень студентів.
7.  Засоби  підсумкового  контролю  (комплект  друкованих  завдань  для

підсумкового контролю).
8. Нормативні документи Міністерства освіти і науки України
9. Мультимедійні презентації до тем дисципліни «Психофізіологія» 
10. Роздатковий матеріал до семінарських занять.

11. Рекомендована література
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