
Міністерство освіти і науки України Харківський національний
університет імені В.Н. Каразіна

Кафедра прикладної психології

“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Проректор з науково-педагогічної 
роботи
“______”____________20__ р.

Робоча програма навчальної дисципліни
Психофізіологія

Рівень вищої освіти:  перший (бакалаврський)

Галузь  знань: 05 соціальні і поведінкові науки

Спеціальність: 053 психологія

Освітня програма: психологія

Вид дисципліни:  нормативна

Факультет психології

2018/_2019 навчальний рік



2Програму рекомендовано до затвердження вченою радою факультету психології
26 червня 2018 року, протокол № 6

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: 
к.психол.н., доц., доц. каф. прикладної психології
                                                    Луценко Олена Львівна

Програму схвалено на засіданні кафедри прикладної психології

Протокол від 25 червня 2018 року, №_17

Завідувач кафедри _______________  І.В. Кряж
                                                   

Програму погоджено методичною комісією факультету психології

Протокол від 25.06.2018 року, № 9

Голова методичної комісії ______________ Ю.А. Гімаєва  
 



ВСТУП

Програма навчальної дисципліни «Психофізіологія» складена
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти   спеціальності 053 психологія

1. Опис навчальної дисципліни

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни є розуміння закономірностей 

функціонування психофізіологічної реальності, яка є базою усіх психологічних 

процесів, властивостей та станів.

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни

1)  ознайомлення  з  методами  психофізіологічних  досліджень  як  засобами

об’єктивного  вивчення  психіки;  2)  розуміння  фізіологічного  забезпечення

психічних  явищ  на  системному,  анатомічному,  клітинному  і  молекулярному

рівнях;  3)  оволодіння  прикладними  знаннями  з  психофізіології,  зокрема

принципам  детекції  брехні  та  психокорекції  і  реабілітації  за  допомогою

біологічного зворотного  зв’язку;  4)  підготовка  студентів  до  кращого розуміння

інших психологічних дисциплін, у яких застосовуються психофізіологічні поняття

та  терміни,  зокрема,  до  вивчання  загальної  психології,  психофізики,

експериментальної психології, нейропсихології, патопсихології, психології праці,

психології спорту тощо.

1.3. Кількість кредитів – 4

1.4. Загальна кількість годин – 120
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1.5. Характеристика навчальної дисципліни

Нормативна

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки

2-й 2-й
Семестр

3-й 3-й
Лекції

16 год. 6 год.
Практичні, семінарські заняття

16 год. 4 год.
Лабораторні заняття

 год.  год.
Самостійна робота

88 год. 110 год.
Індивідуальні завдання 

год.

1.6. Заплановані результати навчання:

знати:  специфіку  психофізіології  як  міждисциплінарної  галузі,  методи

психофізіологічних  досліджень,  анатомічну,  фізіологічну  і  функціональну

організацію вищих психічних функцій, станів, мотивації і емоцій, свідомості та

підсвідомого,  розуміти  зв'язок  психічних  станів  з  загальним  становищем

організму, його адаптаційних резервів, здоров’я або хвороби.

вміти:  працювати  з  реабілітаційним  психофізіологічним  комплексом  для

тренінгів  з  біологічним зворотним зв’язком,  використовувати  ігровий комплекс

для  тренінгів  уваги,  стресостійкості  та  релаксації  за  параметрами  варіаціонної

пульсометрії,  розробляти  плани  психофізіологічних  досліджень,  нові  сценарії

тренінгів  з  біологічним  зворотним  зв’язком,  інтерпретувати  психологічну

інформацію на базі відомих психофізіологічних закономірностей та механізмів.

2. Тематичний план навчальної дисципліни

2



3Розділ 1. Загальні принципи і методи психофізіології. Психофізіологічні системи

активізації поведінки.

Тема 1. Предмет   психофізіології. Методи психофізіологічних досліджень. 

Коеволюція психології та фізіології. Контакти психофізіології з іншими галузями

суспільних  та  природничих  наук.  Методи  психофізіологічних  досліджень

(реєстрація  імпульсної  активності  нейрона,  реєстрація  електричної  активності

шкіри,  електроенцефалографія,  електроокулографія,  електроміографія,

електрокардіографія,  магнитоенцефалографія  та  позитроннно-емісіонна

томографія). 

Тема 2. Принцип біологічного зворотного зв'язку (БЗЗ) у психофізіології.

Принцип БЗЗ, його роль у організації та регуляції усіх систем організму. Методи

активного  психофізіологічного  впливу. Корекція  аддикцій,  психосоматичних  та

соматичних  хвороб,  неоптимальних  функційних  станів,  розвиток  здібностей,

резервів організму за допомогою БЗЗ, прикладні аспекти.

Тема 3. Управління рухами. 

Типи  рухів.  Координація  рухів,  рухові  програми,  вироблення  рухових  навиків.

Центральні  апарати  управління  рухами.  Схема  тіла  та  система  внутрішнього

уявлення. Танцювальна та тілесна терапія – психофізіологічна основа.

Тема 4. Психофізіологія мотивації та емоцій.

Функції  емоцій.  Структури мозку, які  реалізують  функції  емоцій.  Взаємовплив

структур мозку у цьому процесі. Вплив емоцій на діяльність та об’єктивні методи

контролю емоційного стану людини. Мотиваційна система людини – структури,

системи, регуляція.

Розділ 2. Інформаційні психофізіологічні системи.

Тема 5. Психофізіологія уваги.

Орієнтовна  реакція.  Нервова  модель  стимулу.  Значущість  стимулу.

Нейрофізіологічні механізми уваги. Структурно-функціональна організація уваги.

Роль гамма- та бета - осциляцій. Очно-рухові реакції. Системи уваги. Соціальна

основа уваги.

Тема 6. Психофізіологія пам’яті. 
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4Часова  організація  пам’яті.  Стан  енграми.  Процедурна  і  декларативна  пам’ять.

Молекулярні  механізми  пам’яті.  Дискретність  мнемічних  процесів.  Константа

Ліванова. Об’єм та швидкодія пам’яті. Нейронні коди пам’яті.

Тема 7. Психофізіологія свідомості.

Основні  концепції  свідомості.  „Світла  пляма”.  Повторний  вхід  збудження  та

інформаційний  синтез.  Свідомість,  спілкування  і  мовлення.  Зв'язок  з  увагою.

Функції свідомості.

Тема 8. Психофізіологія підсвідомого.

Поняття  підсвідомого  у  психофізіології.  Індикатори  свідомого  і  підсвідомого

сприйняття.  Асоціації  на  підсвідомому  рівні.  Перцептивний  захист.

Функціональна  асиметрія  півкуль  та  підсвідоме.  Зворотні  часові  зв’язки  та

підсвідоме. Роль підсвідомого у деяких формах патології.

3. Структура навчальної дисципліни

Назви розділів
і тем

Кількість годин
Денна форма Заочна форма

Усього у тому числі Усього у тому числі
л п лаб інд ср л п лаб інд ср

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Розділ 1. Загальні принципи і методи психофізіології. Психофізіологічні системи

активізації поведінки
Тема 1. Вступ до 
психофізіології. 
Методи 
психофізіологічних
досліджень. 

11 2 2 11 13 1 2 15

Тема 2 Метод 
біологічного 
зворотного зв'язоку.

11 2 2 11 13 1 2 15

Тема 3. Управління 
рухами.

11 2 2 11 11 1 15

Тема 4. 
Психофізіологія 
мотивації та 
емоцій.

11 2 2 11 11 1 15

Разом за 
розділом 1

44 8 8 44 48 4 4 60

Розділ 2. Інформаційні психофізіологічні системи
Тема 5. 
Психофізіологія 
уваги.

12 2 2 11 11 1 12
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5Тема 6. 
Психофізіологія 
пам’яті.

12 2 2 11 11 1 12

Тема 7. 
Психофізіологія 
свідомості.

12 2 2 11 10 13

Тема 8. 
Психофізіологія 
підсвідомого.

12 2 2 11 10 13

Разом за 
розділом 2

46 8 8 44 42 2 50

Усього годин 120 16 16 88 120 6 4 110

4. Теми практичних занять

№
з/п

Назва теми Кількість
годин,

д/в

Кількість
годин,

з/в
1 Тестування адаптаційних резервів організму, стану

регуляційних систем, рівня фізіологічного стресу 
за допомогою аналізу варіабельності серцевого 
ритму (ВСР), інтерпретація показників; тренінги з 
біологічним зворотним зв’язком (БЗЗ) на 
релаксацію по серцевому ритму, техніки дихання 
(програми «Кубики», «Гребний канал», «Віра» на 
комплексі БОС-ПУЛЬС) 

2 2

2 Тренінги з БЗЗ на увагу, стресостійкість, 
сенсомоторну реактивність за серцевим ритмом 
(програми «Ралі», «Магістраль», «Стрілок» на 
комплексі БОС-ПУЛЬС)

2

3 Нейротерапія з БЗЗ за ритмами 
електроенцефалограми (комплекс «РЕАКОР»)

2 2

4 Тренінги з БЗЗ за електроміограмою, принципи 
м’язової релаксації (комплекс «РЕАКОР»)

2

5 Тренінги з БЗЗ за температурою (комплекс 
«РЕАКОР»)

2

6 Тренінги з БЗЗ за шкірно-гальваничною реакцією 
(комплекс «РЕАКОР»)

2

7 Тренінги з БЗЗ за диханням (комплекс «РЕАКОР») 2
8 Вимірювання тривалості індивідуальної хвилини 

як метод психофізіології
2

Разом 16 4

5. Завдання для самостійної роботи

№ Назва теми Кількість Кількість Форма

5



6з/п годин, д/в годин,
з/в

контролю

1 Анотування наукової статті за
психофізіологічною тематикою (12
балів для д/в та 12 балів для з/в).

20 20 Письмовий
звіт

2 Письмові відповіді на питання для
самоконтролю за навчально-

методичним посібником: Луценко О.Л.
Психофізіологія: прикладні аспекти. –
Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – 48 с.

(22 балів для з/в)

- 30 Письмовий
звіт

3 Анотування наукового
документального фільму за

психофізіологічною тематикою (12
балів для д/в та 12 балів для з/в).

20 20 Письмовий
звіт

4 Підготовка до підсумкового контролю 48 40 Залік

Разом 88 110

6. Індивідуальні завдання

(не передбачені)

7. Методи контролю

До методів контролю засвоєння курсу психофізіології відноситься поточний

та підсумковий контроль.

Поточним шляхом оцінюються  робота  на  лекціях,  практичних заняттях  та

самостійна робота; підсумковий контроль передбачає проведення у встановлений

час протягом 1,5 годин залікового тесту досягнень (ефективності), який включає

завдання, що перевіряють знання за всім пройденим матеріалом.

Критерії  оцінювання роботи протягом лекцій:  уважне прослуховування,

конспектування,  питання  до викладача  та  відповіді  на  питання  викладача  –  2

бали,  пасивна  присутність  –  1  бал,  відсутність  на  занятті  або  порушення

дисципліни – 0 балів. За лекції може бути набрано 16 балів для д/в та 4 бали для

з/в.

Критерії оцінювання роботи протягом практичних занять:  за виконання

практичних  робот  з  апаратурою  студент  отримує  максимум  2  бали  за  одну

роботу: цікавість та ретельне виконання роботи – 2 балів; формальне виконання –
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71 бал, невиконання роботи – 0 балів. За практичні заняття може бути набрано 16

балів для д/в та 6 балів для з/в.

Критерії  оцінювання самостійної  роботи  з  анотування наукових статей:

цікавість та ретельне виконання роботи, наявність вихідних даних статті, власних

висновків щодо прочитаного – 12 балів д/в (12 балів з/в); формальне або неповне

виконання – 6 балів, невиконання роботи – 0 балів.

Студенти з/в отримують ще 22 бали при якісних відповідях на питання для

самоконтролю  до  навчально-методичного  посібника  О.Л. Луценко

«Психофізіологія: прикладні аспекти», 10 балів – при неякісному виконанні або

виконанні не всіх питань, 5 балів – при дуже неповному та неякісному обробленні

питань, 0 балів – при відсутності роботи.

При  анотуванні  наукового  документального  фільму  при  ретельному

виконанні  роботи,  наявності  вихідних даних фільму (назви  фільму, наприклад,

цикл «Таємниці мозку», серія «Остання загадка» компанії-виробника – ВВС і т.п.),

власних висновків щодо прочитаного – 12 балів д/в (12 балів з/в); формальне або

неповне виконання – 6 балів, невиконання роботи – 0 балів. 

Підсумковий контроль проводиться у вигляді тестування, яке містить 40

відкритих та закритих завдань, за правильне виконання яких нараховується по 1

балу або по 2 бали в залежності  від складності  завдання.  За підсумковий тест

може  бути  набрано  44  бали  (також  44  бали  для  з/в).  Критерій  оцінювання

підсумкового  контролю –  правильне  виконання  закритих  завдань  або

демонстрація знань, логічності мислення, вміння оперувати вивченим матеріалом

при відповіді на відкрите завдання.

8. Схема нарахування балів

Поточне тестування та самостійна робота для
д/в

Разом Підсумковий
контроль

(залік)
Сума

Розділ 1 Розділ 2

56 44 100
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8

4 4 4 4+12
с/р

4 4 4 4+12
с/р

min 0, max 28 min 0, max 28

7



8Т1, Т2 ... Т8 – теми розділів

Поточне тестування та самостійна робота для
з/в

Разом Підсумковий
контроль

(залік)
Сума

Розділ 1 Розділ 2

56 44 100
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8

1 1 1 1+12
с/р

1 1 2+22
с/р

2+12
с/р

min 0, max 16 min 0, max 40

Шкала оцінювання

Сума балів за всі види навчальної діяльності

протягом семестру

Оцінка

для чотирирівневої

шкали оцінювання

для дворівневої

шкали оцінювання
90 - 100 відмінно

зараховано
70-89 добре

50-69 задовільно

1-49 незадовільно не зараховано

9. Рекомендована література

Основна література

1. Данилова Н.Н. Психофизиология: Учебник для вузов. – М.: Аспект Пресс, 
2007. – 368 с.

2. Кокун О.М. Психофізіологія. К.: Центр навчальної літератури, 2006 – 184 с.
3. Костандов Є.А. Психофизиология сознания и бессознательного. – СПб.: Питер,

2004. – 167с.
4. Луценко О.Л. Психофізіологія: прикладні аспекти: навчально-методичний 

посібник. – Х.: ХНУ імені Каразіна, 2011. – 48 с.
5. Майерс Д. Психология (глава Неврология, генетика и поведение). – пер. с англ. 

– Минск: Попурри, 2006. – 848 с.
6. Марютина Т.М., Ермолаев О.Ю. Введение в психофизиологию. – М.: Флинта, 

2004. – 400 с. 
7. Навчально-методичний комплекс з психофізіології.
8. Прикладна психологія: навчальний посібник / В.М. Павленко, І.В. Кряж, О.Л. 

Луценко та ін. ; за ред.. В.М. Павленко. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – 
532 с.

9. Психофизиология. Учебник для вузов / Под. Ред. Ю.И. Александрова. – СПб.: 
Питер, 2014. – 464 с.

10.Тітов І.Г. Вступ до психофізіології. – К.: Академвидав, 2011. – 296 с.
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911.Філіппов М.М. Психофізіологія людини. К.: МАУП, 2003. – 136 с.
12.Черенкова Л.В., Краснощекова Е.И., Соколова Л.В. Психофизиология в схемах 

и комментариях / Под ред. А.С. Батуева. – СПб.: Питер, 2006. – 240 с.

Допоміжна література

1. Батуев А.С. Высшая нервная деятельность – М.: Высшая школа, 1991 – 256 с.
2. Блум Ф., Лейзерсон А., Хофстедтер Л. Мозг, разум и поведение – М.: Мир, 

1988. – 246 с.
3. Деннет Д. Виды психики: на пути к пониманию сознания. – М.: Идея-Пресс, 

2004. – 184 с.
4. Дубровский Д.И. Информация. Сознание. Мозг. – М.: Высшая школа, 1980. – 

286 с.
5. Дубровский Д.И. Психические явления и мозг. – М.: Наука, 1971. – 385 с.
6. Иваницкий А.М., Стрелец В.Б., Корсаков И.А. Информационные процессы 

мозга и психическая деятельность. – М.: Наука, 1984. – 200 с.
7. Конорски Ю. Интегративная деятельность мозга. – М.: Мир, 1970. – 412 с.
8. Милнер П. Физиологическая психология. – М.: Мир, 1973. – 647 с.
9. Рейковский Я. Экспериментальная психология эмоций. – М.: Прогресс, 1979. – 

392 с.
10.Симонов П.В., Ершов П.М. Темперамент. Характер. Личность. – М.: Наука, 

1984. – 160 с. (доп. по теме психофизиология эмоций и бессознательного).
11.Солсо Р. Когнитивная психология. – СПб.: Питер, 2006. – 589 с.
12.Хэссет Дж. Введение в психофизиологию. – М.: Мир, 1981. – 246 с.
13.Кабанюк В.О., Гаврилькевич В.К. Психофізіологія: навчальний посібник. – 

Львів: Новий Світ-2000, 2006. – 200 с.
14.Губарева Л.И. Психофизиология: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению и специальностям психологии / Л.И.Губарева, 
Р.О.Будкевич, Е.В.Агаркова. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2007. – 188 
с. – (Практикум для вузов).

10. Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше

методичне забезпечення

1. http\\:www.membrana.ru
2. Журнал «Мир науки», періодичність – 6 разів на рік.
3. http  ://  psydilab  .  univer  .  kharkov  .  ua (Сайт Лабораторії психодіагностики ф-ту психології 
ХНУ ім. В.Н. Каразіна)
4. Електронний курс практичних занять з психофізіології «Практикум з психофізіології», 
який розміщено у електронному депозитарії ХНУ імені В.Н. Каразіна та на сайті 
Лабораторії психодіагностики: http://psydilab.univer.kharkov.ua/index.php/ru/uchjoba 
5. План-конспект лекцій з психофізіології та презентації до них, які розміщені на сайті 
Лабораторії психодіагностики: http://psydilab.univer.kharkov.ua/index.php/ru/uchjoba 
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