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1. Загальна інформація
Назва дисципліни Фізіологія ЦНС та ВНД
Викладач (-і) к.б.н., доц. Глодан О.Я.
Контактний телефон викладача 066 687 78 20
E-mail викладача kfa  @  pnu.edu.ua
Формат дисципліни Очна/заочна
Обсяг дисципліни 90 год (3 кредити)
Посилання на сайт 
дистанційного навчання

http  ://  www  .  d  -  learn  .  pu  .  if  .  ua  

Консультації Згідно розкладу 

2.  Анотація до курсу
Дисципліна «Фізіологія ЦНС та ВНД» є обов’язковою навчальною дисципліною для
студентів ОР  «бакалавр»  спеціальності 053-Психологія. Вища нервова діяльність, в
тому  числі  психічна  діяльність  людини,  являється  сукупністю  взаємопов’язаних
нервових процесів, які відбуваються у вищих відділах центральної нервової системи і
забезпечують перебіг поведінкових реакцій людини.

3. Мета та цілі курсу
Мета:
Підготувати  студентів-психологів  до  практичної  роботи  з  людьми,  навчити
користуватися  знаннями  для  пояснення  фізіологічних  механізмів  регулювання
функцій  організму.  Ці  знання  є  базовими  для  студентів-психологів  при  вивченні
фахових дисциплін.
Завдання: 
допомогти студентам оволодіти особливостями будови і функції відділів центральної
нервової системи, сформувати у студентів уявлення про цілісність нервової системи,
її  особливе  значення  у  регулюванні  всіх  процесів  життєдіяльності  організму  та
поведінки, ознайомити студентів з фізіологічними механізмами психічних процесів, в
основі яких лежить нервова регуляція організму.

4. Результати навчання (компетентності)
Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані  задачі
та практичні проблеми у сфері психології, що передбачають застосування основних
психологічних  теорій  та  методів  та  характеризуються  комплексністю  і
невизначеністю умов.
Загальні  компетентності.  Здатність  до  аналізу  та  синтезу,  уміння  застосовувати
отриманні  знання  на  практиці,  дослідницькі  уміння,  вміння  самостійно  критично
аналізувати  результати  власного  наукового  пошуку,  здатність  до  самонавчання,
уміння  самостійно  освоювати  нові  методи  наукового  дослідження,  здатність
працювати в команді.
Фахові компетентності:  Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності  та
вчинків.  Здатність  аналізувати  та  систематизувати  одержані  результати,
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формулювати аргументовані висновки та рекомендації.
Програмні результати навчання:
Студенти  повинні  вміти використовувати отримані  теоретичні  знання  та  розуміти
закономірності  та  особливості  розвитку  і  функціонування  психічних  явищ  в
контексті професійних завдань.

5. Організація навчання курсу
Обсяг курсу

Вид заняття Загальна кількість годин
Лекції 12
 Практичні заняття 18
Самостійна робота 60

Ознаки курсу

Семестр Спеціальність
Курс (рік
навчання)

Нормативний/
вибірковий

І-й семестр 053 Психологія
І курс

ОР «бакалавр»
нормативний

Тематика курсу

Тема, план
Форма
заняття

Література
Завдання,

год
Вага

оцінки
Термін

виконання
Змістовний модуль 1. Анатомія і еволюція стовбурової частини мозку, середнього та

проміжного мозку.

Лекція 1.  Історія розвитку фізіології
НС і ВНД. Нервова система як 
фізіологічна система організму.

Лекція [1-6]

Опрацю-
вання
лекції,
2 год

0
Згідно

розкладу

Лекція 2. Спинний мозок. 
Рефлекторна діяльність спинного 
мозку. Провідникова функція 
спинного мозку.

Лекція [1-6]

Опрацю-
вання
лекції,
2 год

0
Згідно

розкладу

Лекція 3. Функції проміжного мозку.
Поняття про лімбічну систему та 
функції базальних гангліїв. Будова 
базальних гангліїв, їх зв'язки

Лекція [1-6]

Опрацю-
вання
лекції,
2 год

0
Згідно

розкладу

Лекція 4. Типи ВНД за І.П. 
Павловим

Лекція [1-6]

Опрацю-
вання
лекції,
2 год

0
Згідно

розкладу

Лекція 5. Фізіологія пам’яті. Лекція [1-6]

Опрацю-
вання
лекції,
2 год

0
Згідно

розкладу

Лекція 6. Фізіологія сну. Лекція [1-6]

Опрацю-
вання
лекції,
2 год

0
Згідно

розкладу



Тема 1. Зміст і методи фізіології 
ЦНС і ВНД. Прилади які 
застосовують у фізіологічних 
дослідженнях.

Практи-
чне

заняття
[1-6] 2 год 1-5

Згідно
розкладу

Тема 2. Нейрон – структурна і 
функціональна одиниця 
нервової системи. Будова і 
функції синапсів.

Практи-
чне

заняття
[1-6] 2 год 1-5

Згідно
розкладу

Тема 3. Рефлекс – основна 
форма діяльності центральної 
нервової системи. Спинний 
мозок та його функції.

Практи-
чне

заняття
[1-6] 2 год 1-5

Згідно
розкладу

Тема 4. Структура і функції 
заднього мозку. Вчення про 
ретикулярну формацію. Функції 
середнього мозку.

Практи-
чне

заняття
[1-6] 2 год 1-5

Згідно
розкладу

Тема 5. Функції проміжного 
мозку. Гіпоталамо-гіпофізарна 
система.

Практи-
чне

заняття
[1-6] 2 год 1-5

Згідно
розкладу

Тема 6. Роль кори великих 
півкуль в інтеграції поведінки 
організму.

Практи-
чне

заняття
[1-6] 2 год 1-5

Згідно
розкладу

Тема 7. Типи вищої нервової 
діяльності.

Практи-
чне

заняття
[1-6] 2 год 1-5

Згідно
розкладу

Тема 8. Фізіологія пам’яті. Практи-
чне

заняття
[1-6] 2 год 1-5

Згідно
розкладу

Тема 9. Фізіологія сну. Практи-
чне

заняття
[1-6] 2 год 1-5

Згідно
розкладу

6. Система оцінювання курсу
Загальна система
оцінювання курсу

Поточний  контроль здійснюється  під  час  проведення
лекційних, практичних, індивідуальних занять і має на меті
перевірку  знань  студентів  з  окремих  тем  навчальної
дисципліни  та  рівня  їх  підготовленості  до  виконання
конкретної  роботи.  Оцінки  у  національній  шкалі
(«відмінно»  –  5,  «добре»  –  4,  «задовільно»  –  3,
«незадовільно» – 2), отримані студентами, виставляються у
журналах  обліку  відвідування  та  успішності  академічної
групи. 
Модульний  контроль (сума  балів  за  окремий  змістовий
модуль)  проводиться  на  підставі  оцінювання  результатів



знань  студентів  після  вивчення  матеріалу  з  логічно
завершеної  частини  дисципліни  –  змістового  модуля.
Завданням модульного контролю є перевірка розуміння та
засвоєння  певного  матеріалу  (теми),  вироблення  навичок
проведення  розрахункових  робіт,  вміння  вирішувати
конкретні  ситуативні  задачі,  самостійно  опрацьовувати
тексти,  здатності  осмислювати  зміст  даної  частини
дисципліни,  уміння  публічно  чи  письмово  подати  певний
матеріал. 
Семестровий (підсумковий) контроль проводиться у формі
екзамену. 
Екзамен –  форма підсумкового  контролю,  яка  передбачає
перевірку  розуміння  студентом  теоретичного  та
практичного  програмного  матеріалу  з  усієї  дисципліни,
здатності творчо використовувати здобуті знання та вміння,
формувати  власне  ставлення  до  певної  проблеми  тощо.
Оцінка знань студентів здійснюється за 100 бальною шкалою:

Сума балів за всі
види навчальної

діяльності

Оцінка

ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового
проекту (роботи), практики

для заліку

90 - 100 А відмінно

зараховано

80 - 89 В
добре

70 - 79 С

60 - 69 D
задовільно

50 - 59 Е

26 - 49 FX
незадовільно з можливістю

повторного складання

не зараховано з
можливістю повторного

складання

0-25 F
незадовільно з обов’язковим

повторним вивченням
дисципліни

не зараховано з
обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

50  балів студенти отримує під час проведення практичних
занять; 50 балів студент отримує за складання екзамену.

Вимоги до письмової
роботи

Підсумкова  письмова  робота  до  кожного  змістовного
модуля  виконується  у  формі   комплексної  контрольної
роботи. 
Екзаменаційний білет містить 4 описові запитання.

Семінарські заняття
За роботу на парах студент отримує максимум 10 балів, 20
балів  студент  може  отримати  за  написання  контрольної
роботи та 20 балів за виконання самостійної роботи. 

Умови допуску до
підсумкового

контролю

Студент  допускається  до  складання  екзамену,  якщо
впродовж семестру він набрав сумарно 25 балів і вище.

7. Політика курсу
Організація  навчального  процесу  здійснюється  на  основі  кредитно-модульної



системи відповідно  до  вимог  Болонського  процесу  із  застосуванням  модульно-
рейтингової  системи   оцінювання   успішності   студентів.   Зараховуються  бали,
набрані  при  поточному  опитуванні,  самостійній  роботі  та  бали  підсумкового
контролю. При цьому обов’язково враховується  присутність студента на заняттях та
його активність під час практичних робіт. 
Недопустимо:  пропуски  та  запізнення  на  заняття;  користування  мобільним
телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час  заняття   (крім
випадків,  передбачених  навчальним  планом  та  методичними   рекомендаціями
викладача); списування та плагіат; несвоєчасне виконання  поставленого завдання,
наявність незадовільних оцінок за 50% і більше зданого теоретичного і практичного
матеріалу. 

8. Рекомендована література
1. Чайченко Г.М.,  Цибенко В.О.,  Сокур В.Д.  Фізіологія  людини і  тварин. -  К.:

Вища школа, 2003. – 463 с.
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нервової діяльності.  Курс лекцій для студентів спеціальності  «Психологія»  –
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Викладач  ____________  доц. Глодан О.Я.


