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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

 

Кількість кредитів  – 3 

 

Галузь знань 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 

Обов’язкова дисципліна 

Модулів – 1 

Спеціальність 

053  «Психологія» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 1-й 1-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання –  
Семестр 

Загальна кількість 

годин - 90 

1-й 1-й 

Лекції 

Тижневих годин  

для денної форми 

навчання:  

 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 4 
Освітній рівень: 

бакалавр 

 

12 год. 4 год. 

Практичні 

18 год. 2 год. 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

Мова навчання: 

українська 

60 год. 84 год. 

Індивідуальні завдання: 

- 

Вид контролю:  

екзамен 

 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 33% / 67% 

для заочної форми навчання – 11% / 89% 

 

МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Робоча програма навчальної дисципліни “Фізіологія центральної нервової системи та 

вищої нервової діяльності” складена відповідно до програми вивчення нормативної 

навчальної дисципліни “Фізіологія центральної нервової системи та вищої нервової 

діяльності” підготовки ОР бакалавр  спеціальності “053 Психологія ”. 

 

 



Мета: згідно з сучасними уявленнями і досягненнями науки розширити знання про 

функції ЦНС та ВНД у людини, значення її діяльності для цілісного організму та 

формування фізіологічних основ вищих психічних функцій. Підготувати студентів-

психологів до практичної роботи з людьми, навчити користуватися знаннями для пояснення 

фізіологічних механізмів регулювання функцій організму. 

   Завдання вивчення дисципліни: ознайомити студентів з закономірностями 

функціональної організації центральної нервової системи людини, сприяння поглибленому 

розумінню структури і закономірностей функціонування різних відділів нервової системи, 

сформувати уявлення про фізіологічні основи процесів сприйняття зовнішньої інформації, 

формування моторних команд, уявлення про мозкові механізми вищих психічних функцій 

людини, свідомості, пам’яті, навчання, поведінки тощо, а також сприяння розумінню 

фізіологічних процесів при освоєнні дисципліни “Психофізіологія”. Сформувати у студентів 

певне фізіологічне мислення та деякі практичні навички щодо методики утворення і 

гальмування умовних рефлексів, діагностики властивостей нервової системи, пам’яті та ін. 

 

ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Дисципліна «Фізіологія ЦНС та ВНД» є базовою для вивчення та 

розуміння фахових дисциплін з психології.  Дисципліна формує знання та 

вміння, які б сприяли системному підходу в діяльності щодо аналізу 

психологічних процесів, явищ та індивідуально-психічних властивостей 

людини. 

 

ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

 
Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у сфері психології та професійної підготовки у процесі 

навчання, що передбачають застосування основних психологічних 

теорій та методів і характеризуються комплексністю та 

невизначеністю умов. 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК3. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; мислити 

концептуально, системно, саногенно. 

Спеціальні (фахові, 

предметні) 

компетентності 

(СК) 

СК2. Здатність до ретроспективного аналізу вітчизняного і 

зарубіжного досвіду розуміння природи виникнення, функціонування 

та розвитку психічних явищ, психотравм, порушень психічних 

функцій. 

СК7. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, 

формулювати аргументовані висновки та рекомендації. 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
ПР3. Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань.  

ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за результатами власних 

досліджень і аналізу літературних джерел.  



ПР6. Формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками збору первинного 

матеріалу, дотримуватися процедури дослідження.  

ПР8. Презентувати результати власних досліджень усно / письмово для фахівців і нефахівців.  

ПР10. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну позицію, 

модифікувати висловлювання відповідно до культуральних особливостей співрозмовника. 

ПР13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, 

які мають інші культуральні чи гендерно-вікові відмінності.  

ПР16. Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної діяльності 

психолога. 

 ПР18. Вживати ефективних заходів щодо збереження здоров’я (власного й оточення) та за 

потреби визначати зміст запиту до супервізії. 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності 

студента при оцінюванні результатів навчання з навчальної дисципліни, є: 

• своєчасне і у повному обсязі виконання всіх навчальних завдань, що 

передбачені робочою програмою навчальної дисципліни; 

• глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної 

дисципліни, що міститься в основних та додаткових рекомендованих 

літературних джерелах; 

• вміння самостійно аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку та 

розвитку; 

 вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних 

задач. 

При невиконанні окремих критеріїв з тієї чи іншої форми контролю знань 

кількість балів, яка виставляється студентові, може бути знижена: 

– за неповну відповідь; 

– за кожну неправильну відповідь; 

– за невчасне виконання самостійної роботи; 

– за недостовірність поданої інформації; 

– за недостатнє розкриття теми; 

– за відсутність посилань на літературні джерела. 

 

ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Оцінювання навчальних досягнень студентів за усіма видами навчальних 

робіт проводиться за поточним та підсумковим контролями. Поточний 

контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться в усній та 

письмовій формі (тестування, контрольна робота, самостійної роботи). 

Контроль самостійної роботи проводиться шляхом перевірки виконаних 

завдань. Усі контрольні заходи включено до 100-бальної шкали оцінювання. 

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою, де 50 

балів відводиться на оцінку усних відповідей студентів, тестування, 

презентації, виконання самостійної роботи та контрольної роботи і 50 балів – на 

оцінювання відповідей студентів на екзамені. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 



Поточне опитування  та самостійна робота 
Підсумковий 

тест (екзамен) 
Сума 

Змістовий модуль 1                              Змістовий модуль 2 

50 100 

Т1 Т2 Т3 Т4  Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 

Усні та письмові відповіді -  5 

Контрольна робота – 10 

Самостійна робота -  10 

Усні та письмові відповіді – 5 

Контрольна робота – 10  

Самостійна робота - 10 

 

25 25 

Т1, Т2 ….. Т6 – Теми дисципліни 

 

Самостійна робота студентів ділиться на базову і додаткову. Базова 

самостійна робота забезпечує підготовку студента до аудиторних занять і 

контрольних заходів. Результати цієї підготовки виявляються в активності 

студента на заняттях, при виконанні ним контрольних робіт, тестових завдань й 

інших видів робіт. Базова самостійна робота студентів включає: опрацювання 

лекційного матеріалу і рекомендованої літератури; пошук (підбір), огляд 

літератури і електронних джерел інформації; вивчення матеріалу, винесеного 

на самостійне опрацьовування; підготовка до практичних занять; підготовка до 

написання контрольних робіт, інших форм поточного контролю; 

систематизація вивченого матеріалу перед семестровим іспитом. 

Додаткова самостійна робота спрямована на поглиблення і закріплення 

знань студента, розвиток аналітичних навичок з проблематики навчальної 

дисципліни. Вона включає такі види робіт: аналіз наукових публікацій з 

визначеної викладачем теми; оформлення малюнку-схеми; бібліографічний 

огляд літератури за заданою проблематикою; розробка мультимедійної 

презентації; підготовка порівняльної таблиці; підготовка термінологічного 

словника та ін. 

Самостійна робота студентів максимально оцінюється залежно від 

виду роботи. За конспектування лекційних матеріалів з даної дисципліни 

студенти отримують 1 бали; за аналіз наукових публікацій з визначеної 

викладачем теми – 1 балів; за розробку мультимедійної презентації –3 балів; за 

оформлення  робочого зошита з малюнками –  1 бали, реферати – 2. 

Всього самостійна робота студента оцінюється у 20 балів. 

Для оперативного опитування студентів на практичних заняттях 

використовують тестовий контроль знань з тем, які виносяться на самостійне 

опрацювання. Для цього передбачені завдання з вибором правильної відповіді. 

Сукупна кількість балів за тест – 5 балів. 



ЗРАЗОК ТЕСТІВ: 

1. Нейроглія виконує функції: 

А) трофічну;                                 Г) опорну; 

Б) захисну;                                   Д)проведення нервового імпульсу; 

В) секреторну;                             Е)  всі перелічені; 

2. Рефрактерність – це період: 

А) зниження збудливості нервових клітин; 

Б) підвищення збудливості нервових клітин; 

В) нездатності нервових клітин реагувати на подразнення; 

Г) деполяризації нервових клітин; 

3. Ритм роботи серця прискорює: 

А) симпатичний відділ автономної нервової системи; 

Б) парасимпатичний відділ автономної нервової системи; 

В) симпатичний і парасимпатичний відділ автономної нервової системи; 

Г) соматична нервова система; 

4. Які нервові центри розміщені у довгастому мозку? 

А) дихання;                                 Д) терморегуляції;  

Б) ссання;                                    Е) обміну речовин; 

В) координації рухів;                Ж) болю; 

Г) рівноваги; 

5. Які з видів рефлексів належать до безумовних? 

А) харчовий;                                                 Д) колінний і черевний; 

Б) статевий;                                                  Е) кашель; 

В) моргання;                                                 Ж) дихання; 

Г) посмішка;                                                 З) всі перелічені; 

6. За яких умов виникає внутрішнє гальмування умовних рефлексів? 

А) при непідкріпленні умовного подразника; 

Б) при появі у ЦНС збудження більшої сили; 

В) при появі у ЦНС збудження меншої сили; 

Г) при підкріпленні умовного подразника; 

7. Найефективніший механізм переведення інформації із сенсорної у 

короткотривалу пам’ять: 

А) словесне кодування;                                           Г) повторення; 

Б) зберігання;                                                           Д) консервація; 

В) реверберація;                                                       Е) консолідація слідів пам’яті;  

8. Нездатність до засвоєння нової інформації називають: 

А) антероградною амнезією; 

Б) ретроградною амнезією; 

В) істеричною амнезією; 

Г) всі відповіді вірні; 

9. Під час якої фази сну людина бачить сновидіння? 

А) дрімання;  

Б) засинання; 

В) поверхневого сну; 

Г) повільного глибокого сну; 

Д) швидкого глибокого сну; 

Е) пробудження; 



Ж) сну; 

10. У який період онтогенезу вперше проявляється безумовнорефлекторна 

діяльність? 

А) на 3 місяці пренатального розвитку; 

Б) на 9 місяці пренатального розвитку; 

В) одразу після народження; 

Г) на 2 – 3 тижнях життя; 

Д) після 1 року життя 
ЗРАЗОК ЗАВДАНЬ: 

1. В несвіжих продуктах (м’ясо, риба, недоброякісні консерви) може міститись мікробний 

токсин ботулін. Його дія на нервово-м’язові синапси подібна до ефекту видалення з них іонів 

кальцію. Чому отруєння може виявитись смертельним? 

2. Внаслідок нещасного випадку у хворого відбувся розрив спинного мозку і виник параліч 

нижніх кінцівок. Які ще функції виявились порушеними? 

3. Закачування ("морська хвороба") виникає під час подразнення вестибулярного апарату. 

Відомо, що вестибулярні ядра впливають на перерозподіл м’язового тонуса. Морська ж 

хвороба має інші симптоми (нудота, запаморочення та ін.). Чим це пояснюється? 

4. В експерименті на собаці область вентро-медіального ядра гіпоталамуса (центр ситості) 

нагріли до 500С. Потім тварину утримували в звичайних умовах. Як зміниться зовнішній 

вигляд собаки через якийсь час? 

5. Чи можна, знаючи які розміри проекційних зон різних ділянок тіла в сомато-сенсорній 

області кори, судити про кількість тактильних рецепторів в цих ділянках? 

Контрольна робота студентів максимально оцінюється у 20 балів. 

 

Питання до контрольної роботи: 

Змістовий модуль 1. Функції структур ЦНС. 

1. Загальний план будови НС людини. Функції її відділів. 

2. Поняття про біоелектричні явища.  

3. Закони подразнення клітин електричним струмом.  

4. Будова та функції нейронів. Класифікація нейронів.Будова і функції 

нейроглії. 

5. Будова і функції нервових волокон. Акони проведення збудження 

нервовими волокнами. Аксонний транспорт. 

6. Класифікація синапсів. Будова хімічних синапсів. Механізм передачі 

збудження через хімічні синапси. Властивості синапсів. 

7.  Постсинаптичне гальмування. Пресинаптичне гальмування.Медіатори.  

8. Властивості нервових центрів. 

9.  Координація рефлекторної діяльності НС. 

10. Фізіологічні властивості нервової тканини. 

11. Подразники та їх характеристика. 



12. Рефлекторна діяльність спинного мозку. Основні рефлекторні центри. 

13.  Провідникова функція спинного мозку. Основні висхідні та низхідні 

шляхи. 

14. Функції довгастого мозку та моста. 

15.  Ретикулярна формація заднього мозку, її функції. 

16.  Вестибулярні рефлекси заднього мозку. 

17.  Функції ядер середнього мозку.  

18. Мозочок, його функції. Ознаки порушень функції мозочка. 

19.  Функції таламуса. 

20.  Гіпоталамо-гіпофізарна система, її функції. Регуляція вегетативних 

функцій гіпоталамусом. 

21. Лімбічна система та її значення.  

22. Функції базальних гангліїв. Ознаки порушення функції базальних гангліїв 

Змістовий модуль 2. Фізіологія вищої нервової діяльності.  

1.  Морфо-функціональна організація кори великих півкуль. 

2.  Функції неокортекса. Сенсорні зони кори півкуль. 

3.  Функції неокортекса. Моторні зони кори півкуль. 

4.   Функції неокортекса. Асоціативні зони кори півкуль. 

5.  Електрофізіологічні явища у корі півкуль. ЕЕГ. 

6.  Функціональний стан мозку. 

7.  Аналіз і синтез у корі великих півкуль. 

8.  Взаємна індукція збудження і гальмування в корі. 

9.  Упорядкованість нервових процесів при певній діяльності (динамічний 

стереотип). 

10.  Функціональні зони кори головного мозку. 

11.  Поняття про рефлекс. Безумовні та умовні рефлекси. 

12.  Будова рефлекторної дуги. Класифікація рефлексів.  

13. Умови вироблення умовних рефлексів. Гальмування умовних рефлексів. 

Види гальмування. Зовнішнє гальмування. Внутрішнє гальмування. 

Позамежове гальмування. Диференційоване гальмування. 

14.  Гіпотези механізму замикання тимчасового зв’язку при утворенні 

умовних рефлексів. 

15. Загальна характеристика функціональної системи за П. К. Анохіним. 

16. Механізми регуляції в організмі згідно з уявленнями про функціональну 

систему. 

17.  Поняття про ВНД у людини та тварин. Перша і друга сигнальні  системи. 

18. Фізіологічні механізми мови. 

19.  Слово як умовний подразник багатьох життєвих процесів. 

20.  Механізми утворення мови. 

21.   Абстрактне мислення.  



22.  Вищі форми інтегративної діяльності мозку. Їх рівні. Динамічний 

стереотип. 

23.   Поняття про свідомість та мислення. 

24.  Типи ВНД (типи темпераменту), їх визначення.  

25. Патологія ВНД. Неврози та психози. 

26.  Поняття про пам’ять. Види пам’яті. Види і форми пам’яті. Види 

порушень пам’яті. 

27.  Фізіологічні механізми пам’яті. Можливості керування пам’яттю. 

28. Інстинкти як вищі безумовні рефлекси. 

29.  Значення інстинктів для забезпечення життєво необхідних 

функцій.Класифікація інстинктів. 

30.  Механізми організації інстинктивної поведінки. 

31.  Змінені стани свідомості. Сон, фази сну. Гіпноз. Види порушень сну. 

32. Фізіологічні механізми сну. Значення сну.  

33.  Функціональна асиметрія півкуль. 

34.  Емоції, їх характеристика і значення. 
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Оцінка 

ЕСТS 

 

Оцінка за національною шкалою 
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курсового проекту 
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можливістю 
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незадовільно з 
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повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1. Функції структур ЦНС. 

Тема 1. Історія розвитку фізіології НС і ВНД. Нервова система як 

фізіологічна система організму. Завдання фізіології ЦНС і ВНД. Коротка 

історія фізіології. Основні поняття фізіології. Поняття про регуляторні системи 

організму. Загальний план будови НС людини, функції її відділів. Уявлення про 

ВНД з часів Давньої Греції. Гіппократ і його спостереження за поведінковими 

актами людей. Декарт і поняття про рефлекси. Перші дослідження про 

керуючий орган психіки — мозок. І. П. Павлов — засновник сучасної епохи 

вивчення ВНД. Радянський період розвитку знань про НС і ВНД. Внесок 

українських вчених у галузь фізіологічних знань з проблем НС і ВНД. Значення 

взаємозв’язку фізіології ВНД із загальною нейрофізіологією. Зв’язок окремих 

функцій ЦНС і поведінки від стану утворень НС, значення біохімічних і 

біофізичних процесів у нервових структурах для формування стану нервових 

процесів. ВНД як основа вивчення закономірностей психічних станів і 

психофізіологічних напружень організму.Нервова система (НС) як фізіологічна 

система організму. Основні принципи регулювання фізіологічних функцій і 

процесів в організмі з допомогою НС. З’єднуюча, узгоджуюча і керуюча роль 

НС для організму. Значення НС для забезпечення організму із зовнішнім 

світом. Соціальне значення для організму нервової системи. Вища нервова 

діяльність (ВНД) як сумісна діяльність кори і підкорки у цілісних реакціях 

організму на різні фактори зовнішнього середовища. ВНД як сукупність 

безумовних і умовних рефлексів. Основні завдання ВНД — вивчення 

закономірностей роботи мозку, пам’ять, навчання, поведінка, свідомість тощо. 

Сучасні уявлення про механізми формування поведінкового акту. 

Тема 2. Спинний мозок. Будова спинного мозку. Рефлекторна діяльність 

спинного мозку. Провідникова функція спинного мозку. 

Тема 3. Структура і функції заднього мозку. Функції середнього 



мозку. Функції мозочка. Довгастий мозок і міст. Вчення про ретикулярну 

формацію. Ретикулярна формація заднього мозку. Довгастий мозок, його 

регулююча роль захисних рефлексів, сприйняття положення тіла і голови у 

просторі, дихальні рефлекси, а також регуляції кровообігу і травлення. 

Вестибулярні рефлекси заднього мозку. 

Функції середнього мозку.  Середній мозок, його регулююча роль у 

формуванні чіткого бачення, орієнтовних рефлексів, cтану функціонального 

напруження. Загальний план будови середнього мозку. Функції ядер середнього 

мозку. 

Функції мозочка. Ознаки порушень функцій мозочка. Будова і зв’язки 

мозочка. Мозочок і його координаційна функція при формуванні довільних 

рухів. Наслідки уражень мозочка. 

Тема 4. Функції проміжного мозку. Поняття про лімбічну систему та 

функції базальних гангліїв. Будова базальних гангліїв, їх зв'язки. 

Гіпоталамо-гіпофізарна система. Загальний план будови проміжного мозку. 

Проміжний мозок як головний регулятор сприйняття аферентної інформації від 

аналізаторних структур і цілого комплексу енергетичних, гуморальних та інших 

важливих для організму життєвих функцій. Функції таламуса. Гіпоталамо-

гіпофізарна система. Регуляція вегетативних функцій гіпоталамусом. 

Ретикулярна формація — головний регулятор усіх структур головного мозку.  

Поняття про лімбічну систему та функції базальних гангліїв. Будова 

базальних гангліїв, їх зв'язки. Значення лімбічної системи у регуляції функцій. 

Лімбічна система і емоції. Функції базальних гангліїв. 

 

Змістовий модуль 2. Фізіологія вищої нервової діяльності. 

Тема 5. Закономірності умовно-рефлекторної діяльності кори. 

Значення умовних рефлексів для пристосування людини до навколишнього 

світу. Загальні ознаки умовних рефлексів. Класифікація умовних рефлексів. 

Механізми утворення умовних рефлексів (УР). Умови вироблення УР. 

Механізм замикання тимчасових зв’язків. Механізми функціональних змін в 

активованих нейронних ансамблях. Динаміка умовно-рефлекторної діяльності. 

Гальмування УР. Види гальмування умовних рефлексів. 

Тема 6. Поняття про вищу нервову діяльність.  Основа ВНД — 

рефлекторні реакції. Філогенез і еволюція  ВНД. ВНД: Перша і друга сигнальні 

системи дійсності. Розвиток ВНД в онтогенезі. Порушення ВНД. Мова для 

людини як адекватний компонент сприйняття сигналів з першої сигнальної 

системи. Зв’язок мови з усіма внутрішніми і зовнішніми подразниками. 

Механізми утворення мови. Абстрактне мислення. Аналітико-синтетична 

діяльність головного мозку. Поняття про динамічний стереотип. 

Тема 7. Типи ВНД за І.П. Павловим. Характеристика основних типів 

ВНД. Історичний аспект типології людини. Роль І. П. Павлова в розвитку 

обґрунтування типології. Характеристика основних типі в ВНД. Визначення 

типу ВНД. Властивості нервової системи: сила, врівноваженість і лабільність. 

Характеристика сангвініків, холериків, флегматиків і меланхоліків.Поняття про 



інстинкти. Інстинкти і їх значення. Значення інстинктів для забезпечення 

життєво необхідних функцій. Інстинкти як складні безумовні рефлекси. 

Класифікація інстинктів. Механізми організації інстинктивної поведінки. 

Тема 8. Фізіологія пам’яті. Пам’ять як особливість НС зберігати у 

закодованому вигляді інформацію, що може бути виведена без порушень 

запису. Фізіологічні механізми пам’яті. Форми і загальна характеристика 

пам’яті. Види і форми пам’яті.  Механізми короткочасної та довготривалої 

пам’яті. Короткострокова і довгострокова пам’ять, феноменальна пам’ять. 

Механізми управління пам’яттю. Феномен пам’яті — мова. Механізми 

короткострокової і довгострокової пам’яті. Порушення пам’яті. 

Тема 9. Фізіологія сну. Стадії сну. Сон і сновидіння. Нейрофізіологічні 

механізми сну. Порушення сну. Інші види сну. Значення сну. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьо

го  

у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 



 

Змістовий модуль 1. Функції структур ЦНС. 

Тема 1. Історія 

розвитку фізіології 

НС і ВНД. Нервова 

система як 

фізіологічна система 

організму. 

18 2 2   14 24 2 2   20 

Тема 2. Спинний 

мозок. Рефлекторна 

діяльність спинного 

мозку. Провідникова 

функція спинного 

мозку. 

6 2 2   2 4     4 

Тема 3. Структура і 

функції заднього 

мозку. Функції 

середнього мозку. 

Функції мозочка. 

12  2   10 11  -   11 

Тема 4. Функції 

проміжного мозку. 

Поняття про 

лімбічну систему та 

функції базальних 

гангліїв. Будова 

базальних гангліїв, 

їх зв'язки. 

6 2 2   2 4  -   4 

Разом за змістовим 

модулем 1 

42 6 8   28 43 2 2   39 

Змістовий модуль 2. Фізіологія вищої нервової діяльності. 

Тема 5. 

Закономірності 

умовно - 

рефлекторної 

діяльності кори 

7  2   5 6     6 

Тема 6. Поняття про 

вищу нервову 

діяльність 

11  2   9 15 2    13 

Тема 7. Типи ВНД 

за І.П. Павловим 

12 2 2   8 14  -   14 

Тема 8. Фізіологія 

пам’яті. 

9 2 2   5 6  -   6 

Тема 9. Фізіологія 

сну. 

9 2 2   5 6     6 

Разом за змістовим 

модулем 2 

48 6 10   32 47 2    45 

Усього годин 90 12 18   60 90 4 2   84 

 

 

Теми практичних занять 

             

№ Назва теми К-сть 



п/п годин 

Змістовий модуль 1 Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Зміст і методи фізіології ЦНС і ВНД. Прилади які 

застосовують у фізіологічних дослідженнях. 
2 2 

2 Нейрон – структурна і функціональна одиниця нервової 

системи. Будова і функції синапсів. 2  

3 Рефлекс – основна форма діяльності центральної 

нервової системи. Спинний мозок та його функції. 2  

4 Структура і функції заднього мозку. Вчення про 

ретикулярну формацію. Функції середнього мозку. 2 - 

5 Функції проміжного мозку. Гіпоталамо-гіпофізарна 

система. 2  

6 Роль кори великих півкуль в інтеграції поведінки 

організму. 
2 - 

7 Типи вищої нервової діяльності. 2 - 

8 Фізіологія пам’яті.  2 - 

9 Фізіологія сну. 2 - 

Разом за змістовим модулем  18 2 

Усього 18 2 

 

Теми семінарських занять 

- 

Теми лабораторних занять 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостійна робота 

 

Семестр 

/тема 

Зміст самостійної 

роботи 

Обсяг 

(год) 

денна 

форма/ 

Форма 

контролю 

Тиждень, на 

якому 

здійснюється 

контроль 

К-сть 

балів 



заочна 

форма 

І/1 

Відомі вчені – фізіологи, 

та їх внесок у розвиток 

науки. 

Експериментальні та 

клінічні методи 

дослідження функцій 

ЦНС та ВНД.  

 Біоелектричні явища 

Фізіологія нейронів. 

Фізіологія синапсів. 

Нейронна теорія 

передачі інформації. 

14/20 

Реферат , 

порівняльна 

табличка 

оформлення 

малюнку-схеми 

 

 

 

2 

 

 

2 

І/2 

Рефлекс- основна форма 

діяльності ЦНС 2/4 

Реферат, 

оформлення 

малюнку-схеми 

4 2 

І/4 

Децеребраційна 

ригідність тa тремор 

(хвороба Паркінсона) 
2/4 

аналіз наукових 

публікацій з 

даної теми 

(реферат) 

8 1 

І/3 Структура і функції 

заднього мозку. Вчення 

про ретикулярну 

формацію. Функції 

середнього мозку. 

Мозочок. 

10/11 

конспект, 

оформлення 

малюнку-схеми 

6 1 

І/5 Умовні рефлекси. 

Гальмування умовних 

рефлексів 

5/6 

Реферат 10 2 

І/6 

 

Інтегративна діяльність 

головного мозку.  

Зони кори півкуль 

кінцевого мозку.  

ЕЕГ. Електричні явища 

у корі півкуль. 

9/13 
 

порівняльна 

табличка, 

 

мультимедійна 

презентація 

 

11 

 

 

3 



І/7 

 

Інстинкти.  

Емоції. Роль 

мотиваційного 

збудження та емоцій у 

поведінці. 

Вікові особливості 

вищої нервової 

діяльності людини. 

Свідомість. Свідоме та 

підсвідоме, їх значення  

Аналітико-синтетична 

діяльність мозку. 

Динамічний стереотип. 

8/14 

Конспект 

 

Реферат  

12 

1 

 

 

2 

 

І/8 Функціональна 

асиметрія півкуль 

мозку. 

5/6 
мультимедійна 

презентація 
14 3 

І/9 Гіпноз та інші стани 

зміненої свідомості. 

5/6 мультимедійна 

презентація 
14 3 

 
  

   

Усього  60/84   20 

 

 

ФОРМИ КОНТРОЛЮ 

 

В ході вивчення даної дисципліни використовуються такі методи 

контролю: 

– усне опитування; 

– письмове опитування; 

– контрольна робота; 

– конспекти; 

– захист самостійної роботи. 

Семестровий контроль передбачений у формі екзамену. Передбачає 

підсумкову оцінку у стобальній шкалі як сума оцінок за поточний  контроль 

знань та написання самого екзамену. 

 

ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ, ПРОГРАМНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Навчальна дисципліна «Фізіологія ЦНС та ВНД» передбачає 

використання таблиць, схем, малюнків, тести для визначення типу пам’яті, 

темпераменту та мультимедійного обладнання. 

 

 



МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

1. Глодан О.Я. Фізіологія ЦНС та ВНД: методичні рекомендації. – Івано-

Франківськ. 

2. Глодан О.Я. Фізіологія центральної нервової системи та вищої нервової 

діяльності. Курс лекцій для студентів спеціальності «Психологія». – 

Івано-Франківськ. 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

1. Чайченко Г.М., Цибенко В.О., Сокур В.Д. Фізіологія людини і 

тварин. - К.: Вища школа, 2003. – 463 с. 

2. Фізіологія центральної нервової системи: підручник / М. 

Ю.Макарчук, Т. В. Куценко. Киев: Видавничо-поліграфічний центр 

«Київський університет», 2011. 335 с 

3. Філімонов В.І., Наливайко Д.Г. Нормальна фізіологія. - К.: 
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4. Клевець М.Ю. Фізіологія людини і тварин. Навчальний посібник. – 
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5. Старушенко Л. І. Анатомія та фізіологія людини. - К.: Здоров’я, 

2003. - 319 с. 

6. Югай К. Д., Бобрицька О. М., Кочеткова В. В. Фізіологія 

центральної нервової системи, вищої нервової діяльності та 
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7. Макарчук М. Ю., Куценко Т. В. Фізіологія центральної нервової 

системи – К. : Київський університет, 2011 

8. Лурия А. Р. Основы нейропсихологии. Учебное пособие - 

Академия, 2006. - 384 с. 

9. Ґанонґ В. Ф. Фізіологія людини – Львів : 2002 – 784с. 

10. Макарчук М. Ю., Куценко Т. В., Кравченко В. І., Данилов С. А.  

Психофізіологія: Навчальний посібник  К. : ООО "Інтерсервіс", 

2011 – 329 с. 

 

Інформаційні ресурси 

 

1. Електронна версія курсу лекцій. 

2. http://yanko.lib.ru/books/psycho/fiz_vus_nervnoy_deyat=ann.htm 

3. http://www.scorcher.ru/neuro/science/base/base.htm 

4. http://flogiston.ru/blog/clin_lit 

http://yanko.lib.ru/books/psycho/fiz_vus_nervnoy_deyat=ann.htm
http://www.scorcher.ru/neuro/science/base/base.htm
http://flogiston.ru/blog/clin_lit

