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1. Мета та завдання навчальноїдисципліни 
 

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 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 психічнихфункцій. Підготувати студентів- 
психологів до практичної роботи з людьми, навчити користуватися знаннями для пояснення 

фізіологічних механізмів регулювання функцій організму. 
Завдання: 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 таін. 
 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студентповинен 
знати: 

- основні фізіологічні поняття; 
- основи біоелектричнихявищ; 
- нейронну будову нервової системи; механізми передачі інформації в нервових 

синапсах; 
- властивості нервових центрів; принципи координації нервовоїдіяльності; 
- будову нервової системи людини; значення НС у життілюдини; 
- закономірності рефлекторної діяльності ЦНС, збудження тагальмування; 
- функції відділів ЦНС: спинного, та відділів головногомозку; 
- значення вищих відділів ЦНС. Роль кори великих півкуль в інтеграції поведінки 

організму; 
- закономірності умовно - рефлекторної діяльностікори; 
- анатомо-фізіологічні механізми ВНД у людини; типологію вищої нервовоїдіяльності; 
- ознаки патологічних змін вищої нервової діяльностілюдини. 
- види та фізіологічні механізми пам’яті. 
- фізіологічні механізмисну; 
- експериментальні та клінічні методи дослідження ЦНС та ВНД улюдини; 

 
- вміти: 
- пояснити основні фізіологічні поняття; поняття фізіології ЦНС таВНД; 
- пояснити основні фізіологічні та патологічні прояви, пов’язані з діяльністю ЦНС та 

ВНД; 
- оцінити функціональний стан ЦНС таВНД; 
- визначити типологічні властивості нервовоїсистеми; 
- визначати роль мотиваційного збудження та емоцій уповедінці; 
- застосовувати прийоми запам’ятовування та розвиткупам’яті; 
- розв’язувати ситуаційнізадачі. 
- використовувати набутізнання; 



 
 

 

2. Програма навчальноїдисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Основи фізіології нервової системи. Механізми передачі 

інформації. 
 

Тема 1. Предмет фізіології ЦНС та ВНД. Основні фізіологічні поняття. 
1. Предмет фізіології, її місце серед інших біологічнихнаук 
2. Коротка історіяфізіології 
3. Основні поняттяфізіології 

Тема 2. Біоелектричні явища – основа функціонування нервової системи та 

вищої нервовоїдіяльності. 
1. Клітина як одиниця фізіологічних процесівобміну. 
2. Мембранний потенціалспокою. 
3. Потенціалдії. 
4. Зміни збудливості клітин під часзбудження. 
5. Поширення потенціалудії. 
6. Закони подразнення клітин електричнимструмом. 

Тема 3. Нейрон – структурна і функціональна одиниця нервової системи. Нервові 

волокна. 
1. Функції та основні етапи еволюції нервовоїсистеми. 
2. Будова і функції нейронів. Класифікаціянейронів. 
3. Функціїнейроглії. 
4. Будова і функції нервових волокон. Закони проведення збудження нервовими 

волокнами. 
5. Аксоннийтранспорт. 

Тема 4. Механізми передачі інформації в нервових синапсах. 
1. Класифікація синапсів. Будова хімічних синапсів. Електричнісинапси. 
2. Механізм передачі збудження через хімічні синапси. 
3. Постсинаптичнегальмування. 
4. Пресинаптичнегальмування. 
5. Медіатори. 

Тема 5. Рефлекс – основна форма діяльності центральної нервової системи. 
1. Поняття про рефлекс. Класифікаціярефлексів. 
2. Будова рефлекторноїдуги. 
3. Нервові центри, їхвластивості. 
4. Координація рефлекторноїдіяльності 

 
Змістовий модуль 2. Функції окремих структур ЦНС. Умовно-рефлекторна 

діяльність. Фізіологія вищої нервової діяльності. 
Тема 6. Спинний мозок та його функції. 

1. Будова спинногомозку. 
2. Рефлекторна діяльність спинногомозку. 
3. Провідникова функція спинногомозку. 

Тема 7. Структура і функції заднього мозку. Вчення про ретикулярну формацію. 
Функції середнього мозку 

1. Довгастий мозок іміст. 
2. Ретикулярна формація задньогомозку. 
3. Вестибулярні рефлекси задньогомозку. 
4. Загальний план будови середньогомозку. 
5. Функції ядер середньогомозку. 

Тема 8. Функції мозочка. Ознаки порушень функцій мозочка. 
1. Будова і зв’язкимозочка. 



 
 

 

2. Функціїмозочка. 
3. Наслідки ураженьмозочка. 

Тема 9. Функції проміжного мозку. Гіпоталамо-гіпофізарна система. 
1. Загальний план будови проміжногомозку. 
2. Функціїталамуса. 
3. Гіпоталамо-гіпофізарна система. Регуляція вегетативних функційгіпоталамусом. 
Тема 10. Поняття про лімбічну систему та функції базальних гангліїв 

1. Значення лімбічної системи у регуляціїфункцій 
2. Будова базальних гангліїв, їхзв'язки. 
3. Функції базальнихгангліїв. 

Тема 11. Роль кори великих півкуль в інтеграції поведінки організму. 
1. Морфо-функціональна організаціякори. 
2. Функціїнеокортекса. 
3. Електричні явища укорі. 
4. Функціональна асиметріяпівкуль. 

Тема 12. Фізіологія аналізаторнихсистем 
1. Властивості аналізаторів. Пороги подразненняаналізаторів. 
2. Адаптаціярецепторів. 
3. Слуховийаналізатор. 
4. Вестибулярнийаналізатор. 
5. Больова рецепція, їїособливість. 
6. Смакова і нюховачутливість. 
7. Взаємодія сенсорнихсистем. 

Тема 13. Закономірності умовно - рефлекторної діяльності кори. 
1. Загальні ознаки умовних рефлексів. Класифікація умовних рефлексів. 
2. Умови виробленняУР. 
3. Механізм замикання тимчасовихзв’язків. 
4. ГальмуванняУР. 

Тема 14. Поняття про вищу нервову діяльність. 
1. Філогенез і еволюціяВНД. 
2. ВНД: Перша і друга сигнальні системи дійсності. Поняття проінстинкти. 
3. Типи ВНД за І.П.Павловим. 
4. Розвиток ВНД вонтогенезі. 
5. Порушення ВНД. 

Тема 15. Фізіологічні механізми пам’яті. 
1. Форми і загальна характеристикапам’яті. 
2. Механізми короткочасної та довготривалоїпам’яті. 
3. Порушенняпам’яті. 

Тема 16. Фізіологія сну 
1. Стадії сну. 
2. Сон існовидіння. 
3. Нейрофізіологічні механізмисну. 
4. Порушення сну. Інші видисну. 
5. Значеннясну. 



 
 

4. Методинавчання 
При викладанні предмету використовуються наступні методи: 

1. За характером подачі (викладення) навчального матеріалу: словесні (пояснення, 

роз’яснення, розповідь, бесіда, інструктаж, лекція, дискусія, диспут), наочні (ілюстрації, 

спостереження), практичні (досліди, задачі,схеми). 
2. За організаційним характером навчання: методи організації та здійснення 

навчально-пізнавальної діяльності; методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної 

діяльності; методи контролю та самоконтролю у навчанні; бінарні (подвійні) методи 

навчання. 
3. За логікою сприйняття та засвоєння навчального матеріалу: індуктивно-дедукційні, 

репродуктивні, прагматичні, дослідницькі, проблемнітощо. 
5. Методи контролю 

Протягом семестру студенти повинні підготувати реферат і періодично звітувати 

перед викладачем про самостійне опрацювання окремих питань курсу. Всі види самостійної 

роботи студенти повинні подати у визначений термін. Підсумковий контроль знань 

здійснюється під час екзамену, який проводиться в письмовійформі. 
Контроль за вивченням курсу здійснюється у двох видах: 
1. Поточний контроль, щовключає: 

• Активність студентів на практичних заняттях (шляхом фронтального 

опитування на початку заняття (до 10 хв.), за підсумками перевірки письмових 

робіт) 
• Вчасне виконання завдань для самостійної роботи (перевірка домашніх завдань 

на семінарах, а також під час індивідуальноїспівбесіди) 
• Успішне складання тестів. 

Критерії оцінюваннятестування: 
На тестування виноситься 10 запитань. Правильна відповідь оцінюється в 1 бал. 

• Презентація-захист реферату 
Критерії оцінюванняреферату: 
- глибоке розкриття проблеми, відображенавласнапозиція - 9-10балів 
- обґрунтованерозкриттяпроблеми - 7-8балів 
- темарозкританеповно - 5-6балів 
- реферат сутокомпілятивногорівня - 3-4балів 
- розкритий лишеокремийаспект - 1-2бали 

 

- рефератнезарахований - 0балів 
2. Семестровий контроль передбачений у форміекзамену. 

Передбачає підсумкову оцінку у стобальній шкалі як сума оцінок за поточний 

контроль знань (усне опитування, письмове опитування, тести, перевірка опрацювання 

конспекту та зображень, робота з  рисунками, схемами, реферат), результатів складання   

2х змістових модулів (тести) і написання екзаменаційноїроботи. 
До відомості виставляється підсумкова оцінка в балах, за національною шкалою та 

шкалою ЕКТС. 50% набраних балів з кожного змістового модуля та  екзаменаційної 

роботи є підставою для того, щоб вважати навантаження виконаним, а дисципліну 

зарахованою. 
При невиконанні окремих критеріїв з тієї чи іншої форми контролю знань кількість 

балів, яка виставляється студентові, може бути знижена: 
- за неповнувідповідь 
- за кожну неправильнувідповідь 
- за невчасне виконання самостійноїроботи 
- за недостовірність поданоїінформації 
- за недостатнє розкриттятеми 
- за відсутність посилань на літературніджерела 

6. Рекомендована література 

Базова 
1. Ганонг В.Ф. Фізіологія людини. Підручник. – Львів: БаК, 2002. – 784с. 
2. Клевець М.Ю. Фізіологія людини і тварин. Книга 1. Фізіологія нервової, м’язової і 



 
 

сенсорних систем: Навчальний посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2000. – 199с. 
3. Нормальна фізіологія / За ред. В.І.Філімонова. – К.,1994. 
4. Психофізіологія:Навчальний посібник К. : ООО "Інтерсервіс", 2011 – 329с.  

5. Старушенко Л. І. Анатомія та фізіологія людини. — К.: Здоров’я, 2003. — 319с. 
6. Сидоренко П.І. Анатомія та фізіологія людини-К.: ВСВ «Медицина»,р-2015р.-248с. 
7. Ткаченко Б.І. Нормальнаяфизиологиячеловека. Харьков « Наука»-2017р.-548с. 
8. Лурия А. Р. Основынейропсихологии. Учебноепособие - Академия, 2006 - 384с. 
9. Макарчук М. Ю., Куценко Т. В. Фізіологія центральної нервової системи – К. :Київський 

університет,2011 
10. Філімонов В.І. Фізіологія людини- К.: Вид-во «Медицина»,2011р.-448с. 
11. Філімонов В.І. Клінічна фізіологія - К.: Вид-во «Медицина»,2012р.-756с. 
12. Чайченко Г.М., Цибенко В.О., Сокур В.Д. Фізіологія людини і тварин. - К.: Вища 

школа, 2003. – 463с. 
13. Шевчук В.Г. Фізіологія 4-те видання Вінниця «Нова книга» 2017р.-448с. 
14. Югай К. Д., Бобрицька О. М., Кочеткова В. В. Фізіологія центральної нервової системи, 

вищої нервової діяльності та етіологія:Навч. посіб. — Харків: Золоті сторінки, 2004. — 108c. 
 

Додаткові джерела 
1. Болдырева Г. Н., Шарова Е. В., Добронравова И. С. Роль регуляторних структур мозга 

в формировании ЭЭГ человека // Физиологиячеловека. — 2000. — Т. 26. — № 6. — C. 19– 
34 
2. Кокун О. М. Оптимізація адаптаційних можливостей людини: психофізіологічний 

аспект забезпечення діяльності. — К.: Міленіум, 2004. — 265 с. 
3. Спаська А.М., Случик І.Й. «Фізіологія центральної нервової системи та вищої 

нервової діяльності». Методичні рекомендації до практичних занять для студентів 

спеціальності «Психологія» //// Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикарпатського  

національного університету імені Василя Стефаника, 2012. – 35с. 
4. Спаська А.М., Случик І.Й. «Фізіологія центральної нервової системи та вищої 

нервової діяльності». Курс лекцій для студентів спеціальності «Психологія»// Івано-
Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника, 2012. – 87с. 
5. Посібник з нормальної фізіології/ За ред.. В.І. Шевчука, Д.Г. Наливайка.-К.: Здоров я, 

1995. 358с. Для практичнихзанять 
6. Посібник з фізіології/За ред. В.Г.Шевчука. – Вінниця: Нова книга, 2005. – 576с. 
Учбові завдання до лабораторних занять./ задачник–довідник з нормальної фізіології.–Івано 
– Франківськ, 1991. –48с. 

7. Ткачук В. Г., Хапко В. Б. Анатомия и эволюциянервнойсистемы:Краткий конспект 

лекцій. — 2-е изд. стереотип. — К.: МАУП, 2003. — 56с 
8. Плахтій П. Д. Фізіологія людини. — Кам’янець-Подільський:Освіта, 2000. — 2003с. 
9. Практикум з фізіології людини і тварин: Навч. посіб. для лаб. занять. — Луцьк: Вежа, 

2003. — 176с. 
10. Чернінський А. О., Кравченко В. І., Комаренко В. І. Анатомія і еволюція центральної 

нервової системи – К. : ООО "Інтерсервіс", 2011 – 85 с. 
11. Чорнокульський С. Т. Анатомія центральної нервової системи. Навчально- 
методичний посібник з анатомії людини - Книга плюс, 2010 - 160с. 

 

15. Інформаційні ресурси 
1.
 http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=%D1%84%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%
D1%96%D1%8F%20%D1%86%D0%BD%D1%81%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD%D0%B4&source=web&cd=3 
&ved=0CDgQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.nbuv.gov.ua%2Fbooks%2F2000%2F00xvovnd.rtf&ei=_Tf9UK-
dDIXMhAepxYGYBA&usg=AFQjCNE38lRhymMj1q1d-eImv74iFK97Cw 
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://студентам.net/load/280-1-0-15770 
5. http://psychology.net.ru/talk/viewtopic.php?t=23672&sid=82adaa2867569764a9c8b2ee6a910ede 

http://www.google.com.ua/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=%D1%84%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D1%86%D0%BD%D1%81%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD%D0%B4&amp;source=web&amp;cd=3&amp;ved=0CDgQFjAC&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.nbuv.gov.ua%2Fbooks%2F2000%2F00xvovnd.rtf&amp;ei=_Tf9UK-dDIXMhAepxYGYBA&amp;usg=AFQjCNE38lRhymMj1q1d-eImv74iFK97Cw
http://www.google.com.ua/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=%D1%84%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D1%86%D0%BD%D1%81%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD%D0%B4&amp;source=web&amp;cd=3&amp;ved=0CDgQFjAC&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.nbuv.gov.ua%2Fbooks%2F2000%2F00xvovnd.rtf&amp;ei=_Tf9UK-dDIXMhAepxYGYBA&amp;usg=AFQjCNE38lRhymMj1q1d-eImv74iFK97Cw
http://www.google.com.ua/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=%D1%84%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D1%86%D0%BD%D1%81%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD%D0%B4&amp;source=web&amp;cd=3&amp;ved=0CDgQFjAC&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.nbuv.gov.ua%2Fbooks%2F2000%2F00xvovnd.rtf&amp;ei=_Tf9UK-dDIXMhAepxYGYBA&amp;usg=AFQjCNE38lRhymMj1q1d-eImv74iFK97Cw
http://www.google.com.ua/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=%D1%84%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D1%86%D0%BD%D1%81%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD%D0%B4&amp;source=web&amp;cd=3&amp;ved=0CDgQFjAC&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.nbuv.gov.ua%2Fbooks%2F2000%2F00xvovnd.rtf&amp;ei=_Tf9UK-dDIXMhAepxYGYBA&amp;usg=AFQjCNE38lRhymMj1q1d-eImv74iFK97Cw
http://www.google.com.ua/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=%D1%84%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D1%86%D0%BD%D1%81%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD%D0%B4&amp;source=web&amp;cd=3&amp;ved=0CDgQFjAC&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.nbuv.gov.ua%2Fbooks%2F2000%2F00xvovnd.rtf&amp;ei=_Tf9UK-dDIXMhAepxYGYBA&amp;usg=AFQjCNE38lRhymMj1q1d-eImv74iFK97Cw
http://www.google.com.ua/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=%D1%84%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D1%86%D0%BD%D1%81%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD%D0%B4&amp;source=web&amp;cd=3&amp;ved=0CDgQFjAC&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.nbuv.gov.ua%2Fbooks%2F2000%2F00xvovnd.rtf&amp;ei=_Tf9UK-dDIXMhAepxYGYBA&amp;usg=AFQjCNE38lRhymMj1q1d-eImv74iFK97Cw
http://yanko.lib.ru/books/psycho/fiz_vus_nervnoy_deyat%3Dann.htm
http://www.scorcher.ru/neuro/science/base/base.htm
http://студентам.net/load/280-1-0-15770
http://psychology.net.ru/talk/viewtopic.php?t=23672&amp;sid=82adaa2867569764a9c8b2ee6a910ede


 
 

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

http://flogiston.ru/blog/clin_lit

