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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Фізіологія  ЦНС та ВНД 

Викладач (-і) Верешни Дикун Марія Яромирівна,  доктор філософії в галузі 

психології, доцент кафедри психології та соціальної роботи 

Контакти   

Обсяг дисципліни 3 кредитів ЄКТС, 90 год. 

Посилання на сайт 

дистанційного 

навчання 

http://www.kau.com.ua 

Консультації відповідно до графіку індивідуальних консультацій, що 

розміщений на інформаційному стенді кафедри 

Місце Карпатський університет імені Августина Волошина кафедра 

психології  та соціальної роботи  (м. Ужгород, вул. Гойди,4, 

каб. 303) 

2. Анотація до навчальної дисципліни 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Фізіологія ЦНС та ВНД» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки «бакалавр» напряму 053 

«Психологія». Програма вивчення дисципліни «Фізіологія ЦНС та ВНД» розроблена 

відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України, типової програми для вищих 

навчальних закладів, освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра психології та 

тематичного курсу «Фізіологія ЦНС та ВНД». Предметом вивчення навчальної 

дисципліни є формування у студентів знань відносно закономірностей функціонування 

нервової системи людини, особливостей фізіологічних процесів вищої нервової 

діяльності. 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

 Змістовний модуль 1. Загальні положення фізіології ЦНС та ВНД 

 Змістовний модуль 2. Фізіологія окремих діялнок мозку та ВНД 

Роль і значення навчальної дисципліни «Фізіологія ЦНС та ВНД» у підготовці та 

майбутній професійній діяльності фахівця полягає у формуванні загальнофізіологічних 

знань у студентів, що дає можливість орієнтуватися у змісті функціонування нервової 

системи та нервової діяльності. Основні риси навчальної та науково-творчої діяльності 

необхідні для успішної роботи фахівця, а також характер науково-пізнавальних проблем 

і завдань, що сприяють формуванню цих рис. Саме через вивчення навчальної 

дисципліни Фізіологія ЦНС та ВНД формуються світоглядні погляди майбутніх 

психологів. Опанування цієї дисципліни є оволодінням уявлення щодо змісту 

функціонування мозку, а також навичками й уміннями пов’язувати нервову діяльність з 

поведінковими проявами. Формування світогляду психолога  пов’язано із засвоєнням 

тематики цього курсу, що призводить до розвитку його як особистості та професіонала. 

Навички, які формуються у ході навчання реалізуються в подальшому як форми 

науково-орієтованої поведінки, що призводить до формування знаннь як на 

понятійному рівні, а в подальшому реалізуються в практичній діяльності та формуванні 

взаємовідношень із навколишнім середовищем. 

3. Мета та цілі навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Фізіологія ЦНС та ВНД» є надання 



студентам систематизованих знань із фізіологія ЦНС та ВНД, формування професійної 

свідомості та самосвідомості.Згідно з сучасними уявленнями і досягненнями науки  

потрібно розширити у студентів 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 

4. Результати навчання (компетентності) 

Відповідно до вимог освітньої програми студенти повинні: 

знати: 
1. на понятійному рівні: основні категорії фізіології ЦНС та ВНД, звязки між 
категоріями фізіології ЦНС та ВНД;  
2. на фундаментальному рівні: структуру і закономірності функціонування 
різних відділів нервової системи; нейрофізіологічні механізми сенсорної і 
коркової організації нервових процесів у зв’язку з психічною діяльністю людини;  
3. на практично-творчому рівні: механізми протікання психічних процесів; 
закономірності формування психофізіологічних станів організму; 
вміти: 

1 на репродуктивному рівні: аналізувати явища, які повязані з проявами 

фізіології ЦНС та ВНД;  

2. на алгоритмічному рівні: планувати та організовувати практичну діяльність в 

звязку з особливостями проявів фізіології ЦНС та ВНД;  

3. на евристичному рівні: оцінювати прояви фізіологічних функцій ЦНС та ВНД; 

на основі знань щодо фізіологічних механізмів забезпечення психічних процесів 

вирішувати задачі практичної психології;  

4. на творчому рівні: застосовувати знання фізіології ЦНС та ВНД в практичної 

діяльності психолога. 

5. Організація навчання 

Обсяг навчальної дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 20 

семінарські заняття / 

практичні / лабораторні 
10 

самостійна робота 60 

Ознаки навчальної дисципліни 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Обов’язкова / 

вибіркова 

2 053 Психологія 1 обов’язкова 

Тематика навчальної дисципліни 

Тема  кількість год. 

лекції заняття сам. роб. 

Модуль І. Загальні положення фізіології ЦНС та ВНД 

Тема1. Історія розвитку, предмет і задачі фізіології ЦНС 

та ВНД 

2 - 6 

Тема 2. Структурно – функціональна характеристика 

клітин нервової тканини 

2 2 8 

Тема 3. Збудження та гальмування в ЦНС 

 

2 2 8 



Тема 4. Структурно – функціональна характеристика 

синапсів 

2 - 4 

Тема 5. Механізми діяльності центральної нервової 

системи 

2 2 6 

Модуль ІІ. Фізіологія окремих діялнок мозку та ВНД 

Тема 6. Фізіологія спинного мозку 2 - 4 

Тема 7. Фізіологічний устрій ствола мозку. 2 - 4 

Тема 8. Основні фізіологічні функції проміжного мозку та 

підкоркових ядер 

2 2 8 

Тема 9. Лімбічна система та базальні ядра 2 - 4 

Тема 10. Кора великих півкуль головного мозку 2 2 8 

Загальна кількість годин 20 10 60 

6. Система оцінювання навчальної дисципліни 

Загальна 

система 

оцінювання 

курсу 

Критерії та норми оцінювання знань із фізіології ЦНС та ВНД:  
1) характер володіння знаннями із фізіології ЦНС та ВНД (рівень 

усвідомлення, міцність запам'ятовування, обсяг, повнота і точність 
знань); 

2) якість актуалізації знань із фізіології ЦНС та ВНД (логіка 
мислення, аргументація, послідовність і самостійність викладу, 
культура професійного мовлення); 

3) рівень оволодіння відомими прийомами аналізу психологічних 
фактів, здатність творчо використовувати засвоєні знання на 
практиці, ; 

4) здатність до творчості й самостійності в навчально-
пізнавальній діяльності; 

5) якість виконання роботи (зовнішнє оформлення, своєчасність 
виконання, ретельність тощо). 

Оцінювання знань студентів здійснюється, як за основну 
відповідь, так і за доповнення. 

A «Відмінно» - теоретичний зміст курсу засвоєний повністю, 
без прогалин, необхідні практичні навики роботи з засвоєним 
матеріалом сформовані, всі передбачені програмою навчання 
завдання виконані, якість їх виконання оцінена кількістю балів, 
близькою до максимального. 

B «Дуже добре» - теоретичний зміст курсу засвоєний повністю, 
без прогалин, необхідні практичні навики роботи з засвоєним 
матеріалом в основному сформовані, всі передбачені програмою 
навчання завдання виконані, якість виконання більшості з них 
оцінена кількістю балів, близькою до максимального. 

C «Добре» - теоретичний зміст курсу засвоєний повністю, без 
прогалин, деякі практичні навики роботи з засвоєним матеріалом в 
основному сформовані, всі передбачені програмою навчання 
завдання виконані, якість виконання більшості з них оцінена 
кількістю балів, близькою до максимального. 

D «Задовільно» - теоретичний зміст курсу засвоєний частково, 
але прогалини не мають суттєвого характеру, необхідні практичні 
навики роботи з засвоєним матеріалом в основному сформовані, 
більшість передбачених програмою навчання завдань виконані, деякі 
з виконаних завдань, можливо містять помилки. 

E «Достатньо» - теоретичний зміст курсу засвоєний частково, 
деякі практичні навики роботи не сформовані, багато з передбачених 
програмою навчання завдань не виконані, або якість виконання 
деяких з них оцінені кількістю балів, близькою до мінімального. 

FX «Умовно незадовільно»- теоретичний зміст курсу засвоєний 
частково, необхідні практичні навики роботи не сформовані, 
більшість передбачених програмою навчання завдань не виконані, 



або якість їх виконання оцінені кількістю балів, близькою до 
мінімального. При додатковій самостійній роботі над матеріалом 
курсу можливе підвищення якості виконання навчальних завдань. 

F «Безумовно незадовільно» - теоретичний зміст курсу не 
засвоєний, необхідні практичні навики роботи не сформовані, усі 
виконані завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна 
робота над матеріалом не приведе до будь-якого значимого 
підвищення якості виконання навчальних завдань. 

Вимоги до 

письмової 

роботи 

Вимоги до словника термінів: має бути не менше 10-ти термінів 

до кожної теми, записаних у окремому зошиті для самостійної 

роботи. 

Вимоги до конспектування статей: статті конспектуються у 

зошиті для підготовки до семінарських занять із зазначенням автора 

та назви статті, головних ідей, понять та висновків. 

Вимоги до оформлення тез: записи тез ведуться у довільній формі 

у зошиті для підготовки до семінарських занять. 
Практичні завдання виконуються у зошиті для семінарських 

занять 

Семінарські, 

практичні 

заняття 

Активна участь під час обговорення в аудиторії, студенти мають 

бути готовими детально розбиратися в матеріалі, ставити запитання, 

висловлювати свою точку зору, дискутувати. Під час дискусії 

важливі: 

- повага до колег, 

- толерантність до інших та їхнього досвіду,  

- сприйнятливість та неупередженість, 

- здатність не погоджуватися з думкою, але шанувати 

особистість опонента, 

- ретельна аргументація своєї думки та сміливість змінювати 

свою позицію під впливом доказів, 

- я-висловлювання, коли людина уникає непотрібних 

узагальнювань, описує свої почуття і формулює свої побажання з 

опорою на власні думки і емоції, 

- обов’язкове знайомство з першоджерелами. 

Вітається творчий підхід у різних його проявах. Від студентів/-

ок очікується зацікавленість участю у міських, всеукраїнських та 

міжнародних конференціях, конкурсах та інших заходах з 

предметного профілю.  

Умови допуску 

до 

підсумкового 

контролю 

Підсумковий контроль у формі заліку, екзамену здійснюється на 

основі зарахування всіх виконаних студентами завдань (для цього 

отримані бали сумуються, а їх кількість не повинна бути меншою, 

ніж 50 % завдань 

7. Політика навчальної дисципліни 

Неприпустимі плагіат та списування. 

Лекційні заняття не відпрацьовуються, але знання лекційного матеріалу обов'язкове 

Пропуски практичних занять відпрацьовуються наступним чином: опрацювання 

теми, а також виконання самостійних завдань із теми. 

Якщо студент пропустив (не відпрацював) більше 50% занять, він повинен скласти 

тести (дистанційне навчання) і тільки тоді буде допущений до складання екзамену. 

Обов'язковою умовою отримання заліку, екзамену є відвідування студентом більш як 

50% занять, написання контрольної роботи.  

Відвідування занять 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти 



відвідають лекції і практичні зайняття навчальної дисципліни.  

8. Рекомендована література 

  Основна: 
1. Іонов І.А. Комісарова Т.С. Фізіологія вищої нервової діяльності.Навчальний 

посібник. Х.: Вид-во ФОП «Петров В.В.» 2017 

2. Невидедомська Є.І. Анатомія,фізіологія,еволюція нервової системи.Навчальний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів.Рекомендовано 

Міністерством освіти і науки України. К: Центр учбової літератури,2014 

3. Маруненко І.М. Анатомія,фізіологія,еволюція нервової системи. Навчальний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів. Рекомендовано МОН.К: 

Центр учбової літератури,2013. 

4. Чернівський А.О. Анатомія і фізіологія нервової системи. Підручник для 

студентів вищих навчальних закладів. К:- ТОВ- «РА АМТ»,2013 

Додаткова: 

1. Батуев А.С. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем: 

Учебник для вузов. – СПб.:Питер, 2006. – 317 с 

2. Ганонг В.Ф. Фізіологія людини. Підручник. – Львів: БаК, 2002. – 784 с 
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