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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни  основна 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 4/120 

Курс 1  

Семестр 1  

Кількість змістових модулів з розподілом:  4 

Обсяг кредитів 4  

Обсяг годин, в тому числі: 90  

Аудиторні 56  

Модульний контроль 8  

Семестровий контроль -  

Самостійна робота 56  

Форма семестрового контролю залік  

 

2.Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни – формування у студентів системи знань 

щодо  психофізіологічних засад психічних процесів та станів людини, 

формувати уміння та навички аналізу психофізіологічних явищ, забезпечити 

на цій основі формування у студентів готовності до майбутньої професійної 

діяльності. 

Завдання курсу: 

- ознайомлення з методами дослідження в психофізіології;  

- засвоєння студентами фізіологічних основ пізнавальних психічних 

процесів;  

- ознайомлення з  механізмом функціонування сенсорних систем,  

- вивчення психофізіологічних концепцій пам’яті та емоцій,  

- розкриття психофізіологічних механізмів функціонування уваги та 

свідомості,  

- дати характеристику біологічно- і соціально-значущим стимулам як 

джерелам емоцій;  

- формування  у студентів наукового світогляду та розуміння 

природничо-наукових основ і передумов індивідуальних відмінностей 

у психіці і поведінці людини.  

3. Результати навчання за дисципліною 

Відповідно до Освітньо-професійної програми 231.00.01 Соціальна робота 

за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 231 
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Соціальна робота, дисципліна «Основи психофізіології» забезпечує 

формування таких загальних та фахових компетентностей: 

 

 ЗК 4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

 ЗК6. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

 ЗК 11 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

 СК1. Знання і розуміння сутності, значення і видів соціальної роботи та 

основних її напрямів (психологічного, соціально-педагогічного, 

юридичного, економічного, медичного). 

 СК11. Здатність до надання допомоги та підтримки клієнтам із 

врахуванням їх індивідуальних потреб, вікових відмінностей, гендерних, 

етнічних та інших особливостей. 

Відповідно до Освітньо-професійної програми 231.00.01 Соціальна робота 

за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 231 

Соціальна робота, дисципліна «Основи психофізіології» забезпечує 

оволодіння такими програмними результатами навчання: 

 ПР10. Аналізувати соціально-психологічні процеси в малих та великих 

групах.  

 ПР14. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна 

соціальна допомога. 

 ПР26. Здатність до забезпечення професійної саморегуляції та 

здоров’язбереження 

Відповідно до Освітньо-професійної програми 231.00.02 Соціальна 

педагогіка за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 

231 Соціальна робота,  дисципліна «Основи психофізіології» забезпечує 

формування таких фахових компетентностей: 

 СК2. Здатність прогнозувати перебіг різних соціальних процесів.  

 СК3. Знання і розуміння нормативно-правової бази стосовно соціальної 

роботи та соціального забезпечення.  

 СК4. Здатність до аналізу соціально-психологічних явищ, процесів 

становлення, розвитку та соціалізації особистості, розвитку соціальної 

групи і громади. 

Відповідно до Освітньо-професійної програми 231.00.02 Соціальна 

педагогіка за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 

231 Соціальна робота,  дисципліна «Основи психофізіології» забезпечує 

оволодіння такими програмними результатами навчання: 

 ПР2. Вільно спілкуватися усно і письмово державною та іноземною 

мовами з професійних питань. 

Відповідно до Освітньо-професійної програми 231.00.04 Соціальна 

адвокація за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 

231 Соціальна робота,  дисципліна «Основи психофізіології» забезпечує 

формування таких загальних та фахових компетентностей: 

 ЗК11. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  



 5 

 ЗК12. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

 ЗК13. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети 

 СК1. Знання і розуміння сутності, значення і видів соціальної роботи та 

основних її напрямів (психологічного, соціально-педагогічного, 

юридичного, економічного, медичного).  

 СК4. Здатність до аналізу соціально-психологічних явищ, процесів 

становлення, розвитку та соціалізації особистості, розвитку соціальної 

групи і громади. 

Відповідно до Освітньо-професійної програми 231.00.04 Соціальна 

адвокація за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 

231 Соціальна робота,  дисципліна «Основи психофізіології» забезпечує 

оволодіння такими програмними результатами навчання: 

 ПР3. Ідентифікувати, формулювати і розв’язувати завдання у сфері 

соціальної роботи, інтегрувати теоретичні знання та практичний досвід. 

 ПР4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу 

соціальної проблеми.  

 ПР6. Розробляти перспективні та поточні плани, програми проведення 

заходів, оперативно приймати ефективні рішення у складних ситуаціях.  

 ПР10. Аналізувати соціально-психологічні процеси в малих та великих 

групах.  

 ПР11. Використовувати методи профілактики для запобігання 

можливих відхилень у психічному розвитку, порушень поведінки, 

міжособистісних стосунків, для розв’язання конфліктів, попередження 

соціальних ризиків та складних життєвих обставин. 

 
 

4. Структура навчальної дисципліни 

Тематичний план  

Назва змістових модулів, тем 

У
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Розподіл годин між видами робіт 
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Змістовий модуль 1. Психофізіологія як наука. Нервова система 
людини. 

Тема 1. Психофізіологія як наука. 

Методи психофізіологічного 

дослідження 

10 2  2   6 

Тема 2. Загальна характеристика 

нервової системи людини 

10 2  2   6 

Тема 3. Будова ЦНС системи  12 2  4   6 

Модульний контроль 2  
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Разом 34 6  8   18 
Змістовий модуль 2. Психофізіологія сенсорних систем 

Тема 4. Психофізіологія відчуття  10 2  2   6 

Тема 5. Психофізіологія сенсорних 

систем 

16 4  4   8 

Модульний контроль 2  

Разом 28 6  6   14 

Змістовий модуль 3. Психофізіологія психічних процесів 

Тема 6. Психофізіологія психічних 

процесів: увага, пам’ять. 

14 4  4   6 

Тема 7. Психофізіологія психічних 

процесів: мова, мислення. 

16 4  6   6 

Модульний контроль 2  

Разом 32 8  10   12 

Змістовий модуль 4. Психофізіологія свідомості та емоцій 

Тема 8. Психофізіологія емоцій.  12 4  2   6 

Тема 9. Психофізіологія свідомості 12 2  4   6 

Модульний контроль 2  

Разом 26 6  6   12 

Усього 120 26  30   56 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. 

Психофізіологія як наука. Будова нервової системи людини. 

Лекція 1. Психофізіологія як наука. Методи психофізіологічних 

досліджень 

Предмет та завдання психофізіології. Психофізіологічна проблема. 

Сучасні проблеми психофізіології. Історія розвитку психофізіології. 

Психофізіологічна концепція І.М.Сєченова. Психофізіологічна концепція 

І.П.Павлова. 

Методи психофізіологічних досліджень. Електроенцефалографія як 

метод дослідження в психофізіології. Метод викликаних потенціалів. 

Реєстрація електричної активності шкіри. Реєстрація показників серцево-

судинної системи як метод дослідження в психофізіології. Реєстрація реакції 

очей як метод дослідження в психофізіології.  

Основні поняття теми: 

Психофізіологія, електроенцефалограма, магнітоенцефалографія, 

електрокардіографія; ізотопний метод; ядерна магнітна резонансна 

томографія. 

Практична робота 1. Діагностика типу нервової системи. 

 

Лекція 2. Загальна характеристика нервової системи людини. 
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Будова і функції нервової системи людини. Центральна та периферична 

нервова система. Симпатичний та парасимпатичний відділи нервової 

системи. Будова нейрона. Властивості нервової системи. Діяльність нервових 

центрів.  

Основні поняття теми:  

Нервова система, центральна нервова система, нейрон, нейроглія, 

рефлекс, властивості нервової системи. 

Практична робота 2. Вивчення рухливості нервових процесів під час 

групового обстеження.  

 

Лекція 3. Будова центральної нервової системи людини. 

Будова і функції головного мозку. Будова і функції ретикулярної 

формації. Зони кори великого мозку. Лімбічна система. 

Основні поняття теми:  

Відділи головного мозку, відділи спинного мозку. 

Практична робота 3. Будова головного мозку людини. 

Практична робота 4. Будова спинного мозку людини. 

 

 

Змістовий модуль 2. 

Психофізіологія сенсорних систем 

Лекція 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: 

  Рецептори, сенситивність, інтенсивність, модальність, потенціал дії, 

абсолютна чутливість сенсорної системи, поріг реакції. 

Практична робота 5. Локалізація центрів відчуттів в корі головного 

мозку.  

 

Лекція 5. Психофізіологія сенсорних процесів 

        Загальні властивості сенсорних процесів. Нейрофізіологічні механізми 

функціонування сенсорних систем. Сенсорна система шкіри. Сенсорна 

система кістково-м’язового апарату. Сенсорна система зору. Сенсорна 

система слуху. Вестибулярна система. Сенсорна система смаку. Сенсорна 

система нюху. Кодування інформації в сенсорних системах. Адаптація 

сенсорної системи.  

Основні поняття теми: 

  Рецептори, сенситивність, інтенсивність, модальність, потенціал дії, 

абсолютна чутливість сенсорної системи, поріг реакції. 



 8 

Практична робота 6. Методика визначення порогу слухової 

чутливості. Методика перевірки функціонального стану зорового 

аналізатора. Виявлення сліпої плями на сітківці ока.  

Практична робота 7.  Вимір об’єму сприйняття. Визначення об’єму 

зорового сприйняття 
 

Змістовий модуль 3.  

Психофізіологія психічних процесів 

Лекція 6. Психофізіологія психічних процесів: увага, пам’ять. 

Увага. Спрямованість та зосередженість свідомості. Увага, активність, 

функціональний стан, бадьорість. Увага: фізіологічний механізм, види, 

властивості. Проблема уваги в традиційній психофізіології. Мимовільна 

увага. Потенціали, пов’язані з подіями, як кореляти мимовільної уваги. 

Довільна увага. Потенціали, які пов’язані з подіями як кореляти довільної 

уваги.  

Пам’ять та її види. Фізіологічні механізми короткочасної та 

довготривалої пам’яті. Концепція активної пам’яті. Мигдалеподібне тіло й 

емоційна пам’ять. Функції гіпокампа в процесах пам’яті. Етапи фіксації 

інформації. Одиниці пам’яті. Енграма.  

Основні поняття теми: 

  Увага, селективність, габітуація, орієнтувальний рефлекс, енграма, 

пам’ять, консолідація пам’яті.  

Практична робота 8. Оцінка працездатності людини при виконанні 

роботи , яка потребує уваги.   

Практична робота 9. Дослідити  обсяг власної короткочасної зорової 

пам’яті на геометричні фігури. Дослідження обсягу власної короткочасної 

слухової пам’яті на слова, що пов’язані та не пов’язані логічно.Дослідження 

обсягу власної короткочасної слухової пам’яті на цифри. 
 

Лекція 7. Психофізіологія психічних процесів: мова, мислення. 

Перша і друга сигнальні системи. Центри мови. Мовлення. Функції 

мови. Нейрофізіологічні основи мови. Асиметрія півкуль і мовлення. 

Мислення, його форми. Операції мислення. Процес мислення. 

Вербальний і невербальний інтелект. Функціональна асиметрія мозку і 

особливості мислення. Статеві відмінності та інтелектуальні функції.  

Основні поняття теми: 

Мова, друга сигнальна система, мовлення, мислення, асиметрія півкуль. 

вербальний і невербальний інтелект.  

Практична робота 10. Оцінка логічного мислення за методикою 

«відшукування аналогій».  Визначення активності вербального і наочно-

образного мислення 

Практична робота 11. Визначення особливостей понятійного 

мислення за допомогою методики «вилучення зайвого». Визначення 

індивідуальних особливостей мислення за допомогою методики «розуміння 

прислів’я». 
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Практична робота 12. Аудіювання мови. Оцінка швидкості читання. 

 

Змістовий модуль 4.  

Психофізіологія емоцій та свідомості. 

Лекція 8. Психофізіологія емоцій  

Поняття, класифікація та функції емоцій. Теорії емоцій. Індикатори 

емоцій. Психофізіологічні механізми емоцій. Роль автономної (вегетативної) 

нервової системи в розвитку емоцій. Нейроанатомічна та функціональна 

організація  механізмів емоцій. Лицьова експресія як засіб невербального 

спілкування. 

Поняття свідомості. Індивідуальна та суспільна свідомість. 

Самосвідомість. Теорії свідомості. Психофізіологічні механізми свідомості.  

Основні поняття теми: 

Емоції, афекти, предметні почуття, функції емоцій, класи емоцій, теорії 

емоцій, лімбічна система, серотонін, триптофан. 

Практична робота 13. Будова лімбічної системи. Методика 

диференціальних емоцій К.Ізарда. 

 

Лекція 9. 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: свідомість, самосвідомість, підсвідомість, 

понадсвідомість, когерентність; теорія світлої плями, прожекторна теорія 

свідомості. 

Практична робота 14. Вивчення співвідношення І і ІІ сигнальної 

системи. 

Практична робота 15. Визначення коефіцієнту функціональної асиметрії 

мозку. 

 

6. Контроль навчальних досягнень 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

 

Вид діяльності 

студента 

М
ак

си
м

ал
ьн

а 
к
-с

ть
 б

ал
ів

 з
а 

о
д

и
н

и
ц

ю
 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 

 

К
іл
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к
іс
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и

н
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ь 

М
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м
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ь
н
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к
іл

ь
к
іс
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б
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ів
 

К
іл

ь
к
іс
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о
д
и

н
и
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ь 
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м
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ь
н
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іл

ь
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о
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ь
н
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ь
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іс
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б
ал

ів
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іс
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о
д
и
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ь 

М
ак

си
м

ал
ь
н

а 
к
іл

ь
к
іс

ть
 

б
ал

ів
 

Відвідування 

лекцій 
1 3 3 3 3 4 4 3 3 
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Відвідування 

семінарських 

занять 

1 - - - - - - - - 

Відвідування 

практичних 

занять 

1 4 4 3 3 5 5 3 3 

Робота на 

семінарському 

занятті 

10 - - - - - - - - 

Робота на 

практичному 

занятті 

10 4 40 3 30 5 50 3 30 

Виконання 

завдань для 

самостійної 

роботи 

5 2 10 2 10 2 10 2 10 

Виконання 

модульної 

роботи 

25 1 25 1 25 1 25 1 25 

Виконання 

ІНДЗ  
30 - - - - - - - - 

Разом - 82 - 71 - 94 - 71 

Максимальна кількість балів: 318 

Розрахунок коефіцієнта: 318 : 100= 3,18 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

 

Модуль 1.  Психофізіологія як наука.  

Підготувати реферативне повідомлення про внесок одного з вчених (Є. 

Соколова, В.Б. Швиркова, В.Д.Небиліцина, М. Вертгеймера, І.П.Павлова, 

І.М.Сєченова) у розвиток психофізіології як науки.  

Модуль 2. Психофізіологія сенсорних систем. 

  Скласти таблицю, що відображає будову зорової, слухової, нюхової, 

смакової, сомато-сенсорної сенсорних систем (аналізаторів), зазначивши для 

кожної складові периферичного (рецепторного), провідникового та кіркового 

(центрального) відділів. 

Модуль 3. Психофізіологія психічних процесів. 

Опрацювати за навчально-методичною літературою та скласти 

конспект наступних питань:  

1. Психофізіологічні концепції уваги  

2. Психофізіологічні механізми пам’яті та види пам’яті за характером 

матеріалу, часом його зберігання та механізмом запам’ятовування. 

Модуль 4. Психофізіологія емоцій. Психофізіологія свідомості 
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Опрацювати за навчально-методичною літературою та розкрити зміст  

наступних питань: 

1. Сучасні теорії емоцій. 

2. Історія розвитку наукових поглядів на свідомість. Функціональна 

асиметрія мозку і розуміння мозкових механізмів свідомості. 

 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії 

оцінювання. 

Модульні  контрольні роботи виконуються в письмовій формі.  

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії 

оцінювання. 

Семестровий контроль проводиться у вигляді заліку. 

      6.5.    Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю. 

Не передбачено навчальним планом 

6.6. Шкала відповідності оцінок. 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 100-90 

Дуже добре 82-89 

Добре 75-81 

Задовільно 69-74 

Достатньо 60-68 

Незадовільно 0-59 

 

7. Навчально-методична картка дисципліни 

 

 



Навчально-методична картка дисципліни «Основи психофізіології» для студентів спеціальності 231 Соціальна робота  
Разом: 120 год., лекції – 26 год., практичні роботи – 30 год., модульний контроль – 8 год., самостійна робота – 56 год.  

Модулі Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4 

Назва 

модуля 

Психофізіологія як наука Психофізіологія сенсорних 

систем 

Психофізіологія психічних 

процесів 

Психофізіологія 

свідомості та емоцій 

Кіль-сть 

балів за 

модуль   

82 бала  71  бал 94 бала  71 балів 

 

Теми  

лекцій 

 

 

 

1. Психофізіологія як наука – 

1 бал. 

2. Загальна характеристика 

нервової системи людини – 1 

бал. 

3. Будова ЦНС людини – 1 

бал. 

1. Психофізіологія відчуття – 

1 бал. 

 2. Психофізіологія сенсорних 

систем – 2 бал. 

 1. Психофізіологія психічних 

процесів – 2 бала. 

2. Психофізіологія психічних 

процесів – 2 бала.  

1. Психофізіологія емоцій 

– 2 бала.  

2. Психофізіологія 

свідомості – 1 бал 

Кількість 

балів 

3 бала 3 бала 4 бала 3 бала 

Теми  

практичних 

робіт 

1. Діагностика типу нервової 

системи. – 11 балів  

2. Вивчення рухливості 

нервових процесів під час 

групового обстеження – 11 

балів 

3. Будова головного мозку 

людини – 11 балів 

4. Будова спинного мозку 

людини – 11 балів 

 

1. Локалізація центрів 

відчуттів в корі головного 

мозку – 11 балів 

2. Методика визначення 

порогу слухової чутливості. 

Методика перевірки 

функціонального стану 

зорового аналізатора. 

Виявлення сліпої плями на 

сітківці ока – 11 балів 

3. Вимір об’єму сприйняття. 

Визначення об’єму зорового 

сприйняття – 11 балів 

 

 

1. Оцінка працездатності людини 

при виконанні роботи , яка 

потребує уваги – 11 балів 

2. Дослідження обсягу пам’яті – 

11 балів 

3. Визначення особливостей 

понятійного мислення та 

індивідуальних особливостей 

мислення – 11 балів 

4. Оцінка логічного мислення за 

методикою «відшукування 

аналогій».  Визначення 

активності вербального і наочно-

образного мислення – 11 балів 

5. Аудіювання мови. Оцінка 

швидкості читання – 11 балів 

 1.Будова лімбічної системи. 

Методика диференціальних 

емоцій К.Ізарда – 11 балів 

2.Вивчення 

співвідношення І і ІІ 

сигнальної системи – 11 

балів 

3. Визначення коефіцієнту 

функціональної асиметрії 

мозку – 11 балів 
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Кількість 

балів 

44 бала 33 бала 55 балів 33 бали 

Самостійна 

робота  
1. Підготувати реферативне 

повідомлення про внесок 

одного з вчених (Є. Соколова, 

В.Б. Швиркова, 

В.Д.Небиліцина, М. 

Вертгеймера, І.П.Павлова, 

І.М.Сєченова) у розвиток 

психофізіології як науки – 10 

балів  

1. Сенсорна система зору, 

слуху, вестибулярна система  

– 5 балів 

2. Сенсорна система шкірної 

чутливості, сенсорна система 

кістково-м’язового апарату, 

смаку, нюху  – 5 балів 

1. Психофізіологічні концепції 

уваги – 5 балів 

2. Психофізіологічні механізми 

та види пам’яті за характером 

матеріалу, часом його зберігання 

та механізмом запам’ятовування 

– 5 балів 

1. Сучасні теорії емоцій – 5 

балів  

2. Історія розвитку 

наукових поглядів на 

свідомість. Функціональна 

асиметрія мозку і 

розуміння мозкових 

механізмів свідомості – 5 

балів 

Кількість 

балів 

10 балів 10 балів 10 балів 10 балів 

Види 

поточного 

контролю 

Модульна контрольна робота 

– 25 балів 

Модульна контрольна робота 

– 25 балів 

Модульна контрольна робота – 

25 балів 

Модульна контрольна 

робота – 25 балів 

Рейтингові 

бали 

Загальна кількість балів – 318 

Коефіцієнт для переведення у 100-бальну шкалу –  318 : 100 = 3,18 

Підсумковий 

контроль 
Залік 
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