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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 

Навчальна дисципліна “Психофізіологія” характеризується тісни-
ми міждисциплінарними зв’язками із загальною психологією, еволю-
цією і анатомією нервової системи, фізіологією нервової системи і ви-
щої нервової діяльності та багатьма іншими галузями психологічних 
та медичних знань. Вивчення курсу “Психофізіологія” сприяє пог-
либленому розумінню структури і закономірностей функціонуван-
ня різних відділів нервової системи, механізмів формування пам’яті, 
навчання, поведінки тощо. Вивчення дисципліни сприяє розумінню  
психологічних знань.

Метою вивчення дисципліни є підготовка студентів-психологів до 
практичної роботи з людьми, використання отриманих знань для ро-
зуміння  механізмів регулювання  функцій організму людини.

У результаті вивчення курсу студенти повинні оволодіти методо-
логічними і практичними принципами визначення закономірностей 
формування функціональних станів організму, участі різних відділів 
нервової системи і фізіологічних систем організму у формуванні і 
регуляції як функціональних станів при різних формах діяльності, а 
також у різноманітних ситуаціях. Програмою передбачено ознайом-
лення та набуття необхідних умінь студентами у застосовуванні от-
риманих знань із психофізіології на  практиці: підібрати адекватні 
експериментальні методики для визначення психофізіологічних 
властивостей, здібностей; уміти визначити за фізіологічними показ-
никами ступінь  функціональної напруженості стану організму тощо; 
сформулювати мету і завдання дослідження рухомості нервових 
процесів і їх урівноваженості; вивчити сучасні уявлення про механіз-
ми формування поведінкового акту;  дослідити стан фізіологічних 
функцій, процесів і станів людини; здійснити аналіз отриманих ре-
зультатів дослідження; сформулювати висновки та скласти відповід-
ний протокол.

Програма розроблена на основі сучасних уявлень про Болонський 
принцип отримання вищої освіти. Наведені у програмі контрольні 
питання до заліку покликані зорієнтувати студентів на вивчення за-
кономірностей формування психофізіологічних станів організму, ме-
тодів   дослідження їх функціональної напруженості, що визначають 
регуляцію систем і організму загалом. Позначені програмні питання  
закладені в основу  тестових завдань з курсу “Психофізіологія”.
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Послідовність і зміст розділів, визначених навчальною програ-
мою, забезпечують цілісність і повноцінність  лекційного і практич-
ного засвоєння матеріалу.

Вивчення дисципліни передбачає систематичну самостійну робо-
ту студентів для закріплення знань.

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН 
дисципліни 

“ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ”

№ 
пор.

Назва змістового модуля і теми

1 2

1
2
�

змістовий модуль і. закономірності, особливості і прояви, 
що визначають психофізіологічний стан людини
Психофізіологічні властивості і здібності людини
Системогенез функціонального стану організму
Значення для формування функціонального стану 
реактивності резистентності організму, інших факторів

4
5
6

змістовий модуль іі. характеристика станів 
функціональних напружень організму
Психофізіологічні зміни в організмі
Психофізіологічні уявлення про процеси научіння
Комплексність психофізіологічних перебудов в організмі 
при гіпокінезії

7
8

змістовий модуль ііі. Прикладні аспекти психофізіології
Психофізіологічний відбір, підготовка, реабілітація
“Людський фактор” як психофізіологічна проблема

9

10

змістовий модуль IV. Психофізіологічна характеристика 
стану стресу
Загальний адаптаційний синдром і захворювання, пов’язані 
зі стресом
Психофізіологічні аспекти адаптацій організму
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1 2

11
12

змістовий модуль V. Психофізіологічна характеристика 
станів організму в процесі протікання і змін біологічних 
ритмів
Психофізіологічна характеристика сну
Психофізіологічні особливості жіночого організму

1�
змістовий модуль Vі. Вікова психофізіологія
Становлення психофізіологічних процесів у період розвитку 
людини, у процесі старіння

14
змістовий модуль Vіі. Психофізіологія емоцій і мотивацій
Механізми формування емоцій та мотивацій

Разом годин: 81

ЗМІСТ 
дисципліни 

“ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ”

змістовий модуль і.  закономірності, особливості і прояви, 
що визначають психофізіологічний стан 
людини

Тема 1. Психофізіологічні властивості і здібності людини

Психофізіологічні властивості людини. Властивості нервових 
процесів — основа психофізіологічної організації індивідуальності. 
Типи вищої нервової діяльності та особливості психофізіологічних 
проявів холериками, флегматиками, сангвініками і меланхоліками. 
Психофізіологічна характеристика здібностей та їх значення для 
формування стану організму в процесі певної діяльності.

Література [6; 21; 28; �1; �7; 48; 49; 56; 65; 68]

Тема 2. Системогенез функціонального стану організму

Системні підходи до визначення функціональних станів організ-
му. Нормальний, граничний  і патологічний функціональні стани. 
Теорія функціональної системи за П. К. Анохіним: передбачуваний 
результат як системоутворюючий фактор функціональної системи. 

Література [�–5; �0; 40; 61]
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Тема 3. Значення для формування функціонального стану 
реактивності, резистентності організму, інших 
факторів

Реактивність як притаманна організму властивість реагувати на 
подразнення. Резистентність як здібність чинити опір подразненню. 
Види реактивності і резистентності. Значення компетентності у фор-
муванні психофізіологічного стану у професійній діяльності. Вплив 
на функціональний стан спілкування, взаєморозуміння між людьми.

Література [2�; ��; �6; 46; 49; 56; 59]

змістовий модуль іі. характеристика стану функціональних 
напружень організму

Теми 4. Психофізіологічні зміни в організмі

Психофізіологічні зміни в організмі у процесі функціонального 
напруження, позв’язаного з фізичною і розумовою працею.

Напруженість організму — інтегрований психофізіологічний стан. 
Стомлення як стан і захисна реакція організму на виснаження. Спіль-
ність і відмінність функціонального напруження при фізичній і розу-
мовій праці. 

Література [7; 12; 15; 19; 25; 29; �8; 51; 59; 69]

Тема 5. Психофізіологічні уявлення про процеси научіння

Стомленість як стан і захисна реакція організму від виснаження. 
Спільність і відмінність функціонального напруження при фізичній 
і розумовій праці. 

Література [15; 19; 29; �8; 69]

Тема 6. Комплексність психофізіологічних перебудов 
в організмі при гіпокінезії

Гіпокінезія — чинник, який збіднює аферентну стимуляцію го-
ловного мозку, знижує працездатність. Психофізіологічні зміни при 
гіпокінезіі: анестенізація функцій ЦПС, погіршення розумової пра-
цездатності, пам’яті, логічного мислення, зниження рухомості нерво-
вих процесів. Часткова і тривала гіпокінезія.

Література [7; 8; 17; 61; 69]
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змістовий модуль ііі. Прикладні аспекти психофізіології 

Тема 7. Психофізіологічний відбір, підготовка, реабілітація  

Психофізіологічний відбір — складова професійного відбору 
для виявлення здібностей і якостей, які відповідають вимогам пев-
ної діяльності. Принципи психофізіологічного відбору. Зміст про-
фесіограми діяльності. Вимоги до спеціаліста-психофізіолога на 
виробництві.

Формування нових нервових зв’язків, створення спеціалізованих 
динамічних стереотипів, певних фізіологічних проявів — основа пси-
хофізіологічної підготовки; її компоненти: сенсорний, розумовий, 
руховий, вегетативний. Особливості конструювання психофізіоло-
гічної підготовки.

Психофізіологічна реабілітація — комплексний процес застосу-
вання різних прийомів, методів, засобів для забезпечення відновлен-
ня стану організму у разі його порушень, або корекції при відхиленні 
від оптимального рівня функціонування під впливом різноманітних 
виробничих факторів. Основні напрями реабілітаційних засобів, ме-
тодів та прийомів.

Література [12; 1�; 16; 18; 25; 29–�2; �5; �8; �9; 44; 46]

Тема 8. “Людський фактор” як психофізіологічна проблема

Роль різних факторів в обробленні людиною інформації, прийнят-
ті рішень і формуванні дій у людино-машинних системах. Значення 
порційних можливостей обробки інформації в умовах підвищеної 
функціональної напруженості.

Література [21; 26; �1; 42; 47; 50; 51; 60; 62; 65; 66; 69]

змістовий модуль іV. Психофізіологічна характеристика стану 
стресу

Тема 9. Загальний адаптаційний синдром і захворювання, 
пов’язані зі стресом 

Синдром розумово-емоційного напруження — головний чинник 
виникнення стресу у сучасних умовах життя. Неспецифічні реакції 
організму на дію стресорів. Зниження резистентності організму при 
тривалій дії стресора.
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Біолого-психологічні і соціально-виробничі фактори ризику ви-
никнення стану стресу. Засоби захисту від стресу.

Література [8; 9; 11; 27; �6; 4�; 52; 5�; 58]

Тема 10.  Психофізіологічні аспекти адаптацій організму

Адаптація як процес пристосування організму до мінливих умов 
середовища. Адаптаційні можливості організму. Типи реагування 
організму в процесі довгострокової адаптації. Значення формуван-
ня структурного сліду для оцінки функціонального стану. Критерії 
адаптації, складові психофізіологічного резерву організму.

Література [8; 26; �7; 4�; 52; 5�; 58; 69]

змістовий модуль V.  Психофізіологічна характеристика станів 
організму в процесі протікання і змін 
біологічних ритмів

Тема 11.  Психофізіологічна характеристика сну

Сон — психофізіологічний стан, який супроводжується певними 
фізіологічними проявами.

Повільний (ортодоксальний) і швидкий (парадоксальний) сон. 
Штучне позбавлення сну. “Сови” і “жайворонки”. Безсоння: його 
причини і засоби профілактики. Механізми сну. Сновидіння.

Література [2; �; 6; 14; 40; 42; 67; 70]

Тема 12.  Психофізіологічні особливості жіночого організму

Загальні відмінності ВНД жінок від ВНД чоловіків (пам’ять, мов-
на функція, прояв емоцій, сенсорна чутливість, працездатність, коор-
динація тощо).

Особливості ендокринної регуляції жінок у різні фази менстру-
ального циклу і зміни при цьому психофізіологічного стану організ-
му.

Література [10; 20; 2�; �7; 49; 54; 69]
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змістовий модуль VI.  Вікова психофізіологія

Тема 13.  Становлення психофізіологічних процесів у період 
розвитку людини, у процесі старіння

Вікові особливості функціональних можливостей організму. 
Особливості психофізіологічних змін в організмі в основні вузлові 
періоди життя людини. Порушення психофізіологічного стану в 
процесі старіння.

Психофізіологічні особливості змін функціонального стану ор-
ганізму в похилому віці. Вплив морфофункціональних змін у процесі 
старіння людини на регуляторні процеси, стан нервової системи.

Література [2; 6; 9; 19; 20; 22; 24; �1; �7; 41; �6; 52; 57]

змістовий модуль Vіі. Психофізіологія емоцій і мотивацій

Тема 14.  Механізми нормування емоцій та мотивацій

Психофізіологічне обґрунтування емоційних станів, їх фізіоло-
гічні прояви. Залежність емоційних проявів від стану вищої нервової 
діяльності, здоров’я, інших чинників.

Характеристика біологічних і патологічних мотивацій.
Мотивація як суб’єктивно активований психофізіологічний стан 

організму до визначеної діяльності. Біологічні і соціальні мотивації.
Механізми формування мотивацій. Патологічні мотивації та особ-

ливості їх формування (алкоголізм, наркоманія, тютюнопаління).
Література [1; �; 8; 14; 40; 42; 46; 55; 57; 59; 68]

ПИТАННЯ дЛЯ  САМОКОНТрОЛЮ

 1. Яке значення для проявів функціональної напруженості організ-
му мають індивідуальні властивості людини?

 2. Яке значення для психофізіології мають визначення типів вищої 
нервової діяльності?

 �. Наведіть характеристику індивідуальних особливостей санг-
вініків, холериків, флегматиків, меланхоліків.

 4. Чому властивості нервової системи визначають психофізіологіч-
ні прояви функціонального стану організму?

 5. Що лежить в основі розвитку здібностей?
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 6. Яке значення для психофізіологічного прогнозу має визначення 
здібностей?

 7. Що є системоутворюючим фактором у побудові функціональної 
системи організму?

 8. Що таке нормальний, граничний і патологічний стани організ-
му?

 9. Схарактеризуйте архітектоніку функціональної системи організ-
му за П. К. Анохіним.

 10. Чому реактивність і резистентність організму впливають на фор-
мування функціонального стану організму?

 11. Яке значення у формуванні психофізіологічного стану має ін-
дивідуальна реактивність?

 12. Що таке активна і пасивна резистентність?
 1�. Чому рівень знань має значення для проявів психофізіологічного 

стану організму людини тоді, коли діяльність висуває вимоги до 
компетентності?

 14. Чому функціональний стан визначає ефективність будь-якої 
діяльності людини?

 15. Що таке функціональне напруження?
 16. У чому полягають схожість і відмінність функціонального стану 

організму при фізичній і розумовій діяльності?
 17. Схарактеризуйте функціональні зміни організму при перенапру-

женні і при перевантаженні.
 18. Які функціональні зміни в організмі відбуваються при обмеженні 

м’язової   діяльності?
 19. Чому гіпокінезія змінює працездатність нервових структур 

головного мозку?
 20. Які психофізіологічні зміни відбуваються при тривалій гіпокі-

незії?
 21. Що таке психофізіологічний відбір і яке його значення?
 22. Що повинен знати спеціаліст-психофізіолог на виробництві?
 2�. Дайте характеристику основних компонентів психофізіологічної 

підготовки.
 24. Як формується послідовність психофізіологічної підготовки?
 25. У чому полягає значення психофізіологічної підготовки для пев-

ної професійної діяльності?
 26. Чому психофізіологічна реабілітація є складовою забезпечення 

стабільності і подібності роботи спеціаліста?



11

 27. Назвіть основні компоненти психофізіологічної реабілітації.
 28. Дайте розгорнуту характеристику одного із засобів психофізіоло-

гічної реабілітації.
 29. Що таке стрес і дістрес?
 �0. Схарактеризуйте функціональні зміни в організмі у процесі за-

гального адаптаційного синдрому.
 �1. Дайте характеристику основних факторів ризику виникнення 

стресу.
 �2. Назвіть основні захворювання, які розвиваються внаслілок стре-

су.
 ��. На що спрямована адаптація?
 �4. Чим різняться гостра (термінова) і хронічна (довгострокова) 

адаптація?
 �5. Схарактеризуйте адаптаційні резерви організму.
 �6. Чому сон є природним психофізіологічним станом організму?
 �7. Схарактеризуйте різні елементи сну.
 �8. Які існують визначення механізмів сну?
 �9. Що таке сновидіння і самнамбулізм?
 40. Назвіть загальні функціональні відмінності жіночого організму 

від чоловічого.
 41. Які основні зміни психофізіологічного стану організму жінки від-

буваються в різні фази менструального циклу?
 42. Як впливають на функціональний стан жінки сезонні зміни?
 4�. Чому функціональний стан організму залежить від вікового роз-

витку людини?
 44. Наведіть послідовність функціональних змін в організмі в різні 

періоди розвитку.
 45. Як відбувається функціональна перебудова організму при старін-

ні?
 46. Чому у похилому віці погіршується нервова регуляція життєвих 

функцій і змінюється стан ВНД?
 47. Як формується емоціональний стан організму?
 48. У чому полягає психофізіологічне значення емоцій?
 49. Що таке біологічні і соціальні мотивації?
 50. Схарактеризуйте патологічні мотивації.
 51. Який механізм дії психотропних речовин?
 52. Чому реактивність і резистентність організму впливають на фор-

мування функціонального стану організму?
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 5�. Яке значення у формуванні психофізіологічного стану має ін-
дивідуальна реактивність?

 54. Що таке активна і пасивна резистентність?
 55. Чому рівень знань має значення для проявів психофізіологічного 

стану організму людини тоді, коли діяльність висуває вимоги до 
компетентності?

 56. Чому функціональний стан визначає ефективність будь-якої 
діяльності людини?

 57. Адаптація як процес пристосування організму до мінливих умов 
середовища.  Адаптаційні можливості організму.

 58. Типи реагування організму в процесі довгострокової адаптації.
 59. Критерії адаптації, складові психофізіологічного резерву організ-

му.
 60. Загальні відмінності ВНД жінок від ВНД чоловіків (пам’ять, мов-

на функція, прояв емоцій, сенсорна чутливість, працездатність, 
координація тощо).

 61. Особливості ендокринної регуляції жінок у різні фази менстру-
ального циклу і зміни при цьому психофізіологічного стану ор-
ганізму.

 62. Характеристика біологічних і патологічних мотивацій.
 6�. Мотивація як суб’єктивно активований психофізіологічний стан 

організму до визначеної діяльності. 
 64. Біологічні і соціальні мотивації.
 65. Механізми формування мотивацій. 
 66. Патологічні мотивації і особливості їх формування (алкоголізм, 

наркоманія, тютюнопаління).
 67. Психофізіологічний відбір — складова професійного відбору для 

виявлення здібностей і якостей, які відповідають вимогам певної 
діяльності.

 68. Зміст професіограми діяльності. 
 69. Формування нових нервових зв’язків, створення спеціалізованих 

динамічних стереотипів, певних фізіологічних проявів — основа 
психофізіологічної підготовки. Її компоненти: сенсорний, розу-
мовий, руховий, вегетативний. 

 70. Особливості конструювання психофізіологічної підготовки.
 71. Психофізіологічна реабілітація — комплексний процес застосу-

вання різних прийомів, методів, засобів для забезпечення віднов-
лення стану організму у разі його порушень.
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 72. Психологічна корекція при відхиленні від оптимального рівня 
функціонування під впливом різноманітних виробничих фак-
торів. 

 7�. Основні напрями реабілітаційних засобів, методів та прийомів.
 74. Синдром розумово-емоційного напруження — головний чинник 

виникнення стресу у сучасних умовах життя. 
 75. Неспецифічні реакції організму на дію стресорів. 
 76. Зниження резистентності організму при тривалій дії стресора.
 77. Біолого-психологічні і соціально-виробничі фактори ризику ви-

никнення стану стресу. 
 78. Засоби захисту від стресу.
 79. Напруженість організму — інтегрований психофізіологічний стан. 
 80. Стомленість як стан і захисна реакція організму на виснаження. 
 81. Спільність і відмінність функціонального напруження при фізич-

ній і розумовій праці.

ВКАЗІВКИ  дО  ВИКОНАННЯ  КОНТрОЛЬНОЇ  рОБОТИ

Навчальним планом дисципліни “Психофізіологія” передбачено 
контроль засвоєння знань у вигляді виконання контрольної роботи 
реферативного типу i проходження тестового контролю знань.

Контрольна робота з дисципліни має на меті виявити ступінь за-
своєння студентами основних категорій, понять та міждисциплінар-
них зв’язків, загальних закономірностей формування функціональ-
ного стану. Тему контрольної роботи  визначає викладач. 

ТЕМИ  КОНТрОЛЬНИХ  рОБІТ 

 1. Значення індивідуальних можливостей людини для проявів 
функціональної напруженості організму.

 2. Значення здібностей для психофізіологічного контролю.
 �. Нормальний, граничний і патологічний стани організму.
 4. Формування динамічного компонента — фактор зниження функ-

ціональної напруженості стану організму.
 5. Схожість і відмінність функціонального стану організму при фі-

зичній і розумовій діяльності.
 6. Психофізіологічні зміни, що відбуваються в організмі при три-

валій гіпокінезії.
 7. Психофізіологічний відбір та його значення.
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 8. Значення психофізіологічної підготовки для певної професійної 
діяльності.

 9. Основні компоненти психофізіологічної реабілітації.
 10. Зміни функціонального стану організму у процесі загального 

адаптаційного синдрому.
 11. Перебудови функцій організму при трансконтинентальних пере-

льотах.
 12. Сон як природний психофізіологічний стан організму, етапи сну.
 1�. Зміни функціонального стану організму жінки, що відбуваються 

у різні фази менструального циклу.
 14. Послідовність функціональних змін в організмі в різні періоди 

розвитку людини.
 15. Функціональні перебудови організму при старінні.
 16. Формування емоційних станів організму.
 17. Мотивації та їх біологічні і соціальні різновиди.
 18. Характеристика патологічних мотивацій.
 19. Причини розвитку депресивних станів.
 20. Особливості психофізіологічного стану організму при депресії.
 21. Психофізіологічні аспекти адаптацій організму.
 22. Адаптація як процес пристосування організму до мінливих умов 

середовища.  
 2�. Типи реагування організму в процесі довгострокової адаптації.
 24. Порушення психофізіологічного стану в процесі старіння.
 25. Психофізіологічні особливості змін функціонального стану ор-

ганізму у похилому віці.
 26. Механізми походження емоцій.
 27. Психофізіологічне обґрунтування емоційних станів, їх фізіоло-

гічні прояви. 
 28. Характеристика біологічних і патологічних мотивацій.
 29. Мотивація як суб’єктивно активований психофізіологічний стан 

організму до визначеної діяльності.
 �0. Патологічні мотивації та особливості їх формування.
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