
СПЕЦІАЛЬНА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ „ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ” 

(2-га вища освіта, період карантину) 

 

Для проходження курсу потрібно зареєструватися та виконати завдання та підсумковий тест на платформі 

дистанційного навчання Moodle (https://dist.karazin.ua/moodle/login/index.php) 

Усі роботи виконуються через заповнення поля для тексту на сайті або через надсилання текстового файлу 

на сайт. 

 

Курс 3. Викладач: д.психол.н., доц., проф. каф. прикладної психології – Луценко Олена Львівна 

 

Кількість академічних годин 

Лекції Практичні Самостійна робота Консультації Залік 

4 6 80 1 2 

 

 

№ 

модуля 

Зміст модуля (форма роботи) Максимальна кількість 

балів 

1. Вивчення презентацій лекцій Для отримання знань та 

підготовки до заліку 

2. Виконання практичної роботи №1 «Вимірювання 

індивідуальної хвилини» 

10 балів 

 Виконання практичної роботи №2 «Визначення рівня 

гіподинамії» 

10 балів 

 Виконання практичної роботи №3 «Аналіз варіабельності 

серцевого ритму» 

10 балів 

3. Завдання для самостійної роботи №1. Надати письмові 

короткі але змістовні відповіді на питання для самоконтролю з 

навчально-методичного посібника Луценко О.Л. 

Психофізіологія: прикладні аспекти. – Х.: ХНУ ім. Каразіна, 

2011.- 56 с. (є у мережі Інтернет). Відповісти на усі 20 питань (зі 

стор. 50-51) власними словами, для чого прочитати посібник. 

Обсяг відповідей – від 20 до 100 слів. 

20 балів 

4. Завдання для самостійної роботи №2. Написання есе за 

матеріалами  одного (на власний вибір) наукового 

документального фільму з психофізіології виробництва ВВС, 

Horizon та ін. – «Прекрасні розуми», «Відчуття людини», 

«Гіпноз», «Хімія тіла – гормональне пекло / гормональний рай», 

«Тіло людини», «Таємниці мозку», «Лабіринти мозку» тощо. 

Фільми можна знайти в мережі Інтернет. (вихідні дані фільму 

навести) 

Есе – аналіз змісту фільму з власними висновками та 

рефлексією. Обсяг – 150-300 слів.  

10 балів 

Загалом за семестр 60 

Підсумкова письмова робота – тест на платформі Moodle 40 

 100 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА З КУРСУ „ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ” 

№ теми Тема Кількість лекційних годин 

1 
Предмет, завдання особливості як науки та історія 

психофізіології.  
2 

2 Методи психофізіологічних досліджень.  2 

3  Управління рухами.  с/р 

4  Психофізіологія пам’яті. с/р 

5  Психофізіологія емоцій. с/р 

6 Психофізіологія свідомості.  с/р 

7 Психофізіологія підсвідомого. с/р 

https://dist.karazin.ua/moodle/login/index.php


8 Психофізіологія уваги. с/р 

  Кількість практичних годин 

1 
Аналіз варіабельності серцевого ритму як метод оцінки 

функціонального стану людини. 
2 

2 
Вимірювання індивідуальної хвилини як метод експрес-

оцінювання функціонального стану людини 
2 

3 Оцінка рівня гіподинамії людини 2 

 

Допоміжні матеріали до курсу (конспекти лекцій, презентації, посібник, 

практичні завдання, питання до заліку та перелік літератури) розміщено на 

платформі Moodle (https://dist.karazin.ua/moodle/login/index.php) та на сайті: 

http://psydilab.univer.kharkov.ua/index.php/uk/uchjoba-2 

 

https://dist.karazin.ua/moodle/login/index.php
http://psydilab.univer.kharkov.ua/index.php/uk/uchjoba-2

