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1. Опис навчальної дисципліни 

Шифр дисципліни   ВВ2.2.01 

 

Загальна 

характеристика 

дисципліни 

Навчальне навантаження з 

дисципліни 

Методи навчання і форми 

контролю 

Галузь знань  

01 Освіта/Педагогіка 

(шифр, назва) 

Кількість кредитів - 3 

Методи навчання: 

традиційні і сучасні 

(тренінги, ділові ігри тощо), 

робота в малих групах на 

лабораторних заняттях. 

Спеціальність  

014 Середня освіта 

(здоров’я людини) 

(код, назва) 

Загальна кількість годин 

Денна 

90 год. 

Заочна 

90 год. 

Освітній рівень 

(бакалавр/магістр) 

Бакалавр 

Лекції 

20 год. 6 год. 

Семінарські (практичні) 

заняття: 

Нормативна/вибіркова 

Нормативна 

10 год. - 

Лабораторні заняття: 

Форми поточного контролю 

Тести, модульні контрольні 

роботи. 

 

Рік вивчення дисципліни 

за навчальним планом 

2-й 

14 год. 6 год. 

Індивідуальна робота: 

Семестр 

4 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневе навантаження 

(год.) 

- аудиторне: 44 

- самостійна робота 46 

46 год. 78 год. 

Форма підсумкового 

контролю - залік 

Співвідношення аудиторних 

годин і годин СРС 

Мова навчання- укр.. 1/1 1/6 

 

Предмет вивчення навчальної дисципліни: психофізіологічні механізми функціонування 

ВНД як основи життєдіяльності, поведінки, розвитку, навчання та праці людини. 

Міждисциплінарні зв’язки: з загальною та експериментальною психологією, анатомією, 

фізіологією, гігієною, безпекою життєдіяльності. 

Мета і завдання навчальної дисципліни: метою вивчення навчальної дисципліни 

«Нейрофізіологія та фізіологія ВНД (нейропсихологія)» є формування у вчителя основ здоров’я 

знань та умінь з фізіології ЦНС та ВНД. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Нейрофізіологія та фізіологія ВНД 

(нейропсихологія)» є забезпечення студентів фізіологічними знаннями, сформувати у 

майбутнього вчителя основ здоров’я базові знання з фізіології ЦНС. 

 

ІІ. Основні результати навчання та компетентності, які вони формують: 

№ 

з/п 

Результати навчання Компетентності 

1. Знати: терміни, поняття з фізіології. 

Вміти: використовувати базові знання з соціально-гуманітарних 

Аналітична 



3 

  

дисциплін, здійснювати спостереження. 

2. Знати: спеціальну термінологію (рідною, іноземною та 

латинською мовами). 

Вміти: в чіткій і послідовній формі, різними каналами зв'язку 

спілкуватися з фахівцями в галузі освіти, а доступною мовою – із 

споживачами освітніх послуг та фахівцями інших спеціальностей. 

Комунікативна 

3. Знати: особливості індивідуальної роботи; 

Вміти: ефективно працювати індивідуально, відповідно до 

інструкцій, приймати самостійні рішення та критично оцінювати 

результати своєї діяльності; 

Особистісного 

розвитку 

4. Знати: базові положення про роботу центральної нервової 

системи та вищої нервової діяльності;  

Вміти: оцінювати основні соціальні виклики щодо здоров’я дітей 

та молоді з метою проведення превентивної роботи; 

Практична 

5. Знати: основні теорії вікової фізіології та психології; 

Вміти: діагностувати та аналізувати мотиви і закономірності 

поведінки, враховуючи вікові особливості психічного розвитку 

учнів. 

прогностична 

6. Знати: анатомо-фізіологічні основи психічної діяльності людини, 

зокрема особливості процесу сну, гіпнозу; 

Вміти: використовувати ці знання в практичній професійній 

діяльності. 

організаційно-

технологічна 

7. Знати: теоретичні основи діагностики рівня здоров’я (клінічними 

та валеологічними методами), педіатрії, терапії, травматології, 

акушерства та гінекології, наркології, основами надання першої 

медичної допомоги у невідкладних станах; 

Вміти: використовувати їх для превентивної освітньої роботи, 

планування і проведення оздоровчих заходів. 

діагностична 

8. Знати: види порушень функціонування вищої нервової діяльності 

та їх компенсації; 

Вміти: оцінювати та аналізувати порушення вищої нервової 

діяльності людини. 

практична, 

організаційно-

технологічна 
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ІІІ. Тематичний план дисципліни 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться    3    кредити ЄКТС   90   годин. 

 

№ 

з/
п 

 
Назви модулів і тем 

Кількість годин 

(денна 

форма навчання) 

Кількість годин 

(заочна (вечірня) форма 

навчання) 

А
у
д
и

то
р
н

і 

Л
ек

ц
ії

  

П
р
ак

ти
ч
н

і 

(с
ем

ін
ар

сь
к
і)

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

і 

ср
с 

А
у
д
и

то
р
н

і 

Л
ек

ц
ії

 

П
р
ак

ти
ч
н

і 

(с
ем

ін
ар

сь
к
і)

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

і 

ср
с 

 Змістовий модуль 1.  Форми поведінки та аналітико-синтетична діяльність 

головного мозку  

1 Тема: Природжені та набуті 

форми поведінки. Сучасні 

уявлення про типи і 

механізми пам’яті. 

4 2 - 2 6 4 2 - 2 8 

2 Тема: Структурно-

функціональна організація 

аналізаторів. Аналітико-

синтетична діяльність 

головного мозку людини. 
4 2 - 2 6 - - - - 8 

 

3 

Тема:  Фізіологія  нейронів. 

Основні властивості 

нервових центрів і принципи 

координації в ЦНС 

 

 

4 2 - 2 6 - - - - 8 

4 Тема: Функції відділів 

центральної нервової 

системи людини. 
4 2 - 2 6 2 - - 2 8 

5 Тема: Внутрішні 

детермінанти поведінки 4 2 2 - 6 - - - - 8 

 
Разом: 20 10 2 8 30 6 2 - 4 40 

Змістовий модуль 2. Особливості психічної діяльності людини 

6 Тема:  Типологія та генетика 

вищої нервової діяльності.  

Специфічні особливості 

ВНД. 

4 2 2 2 4 - - - - 8 

7 Тема: Онтогенез вищої 

нервової діяльності людини. 4 2 2 - 3 - - - - 8 
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8 Тема:   Фізіологічні основи 

психічної діяльності людини.  

Сон. Гіпноз і навіювання. 6 2 2 2 3 2 2 - - 6 

9 Тема: Принципи регуляції 

сенсорних, моторних та 

вегетативних функцій. 

Інтегративна функція 

нервової системи 

4 2 - 2 3 2 - - 2 8 

10 Тема: Порушення функцій 

нервової системи та 

механізми їх компенсації 4 2 2 - 3 2 2 - - 8 

Разом : 24 10 8 6 16 6 4 - 2 38 

Усього годин 44 20 10 14 46 12 6 - 6 78 



6 

  

IV. Зміст дисципліни 

№ 

з/п 
Назва модулів, тем та їх зміст 

Кількість 

годин 

Денна 

форма 

навчання 

Кількість 

годин 

Заочна 

(вечірня) 

форма 

навчання 

В
сь

о
г

о
 

В
 т

. 
ч

. 

л
ек

ц
і

й
 

В
сь

о
г

о
 

В
 т

. 
ч

. 

л
ек

ц
і

й
 

Змістовий модуль 1.  

Форми поведінки та аналітико-синтетична діяльність головного мозку  

1       Тема №1. Природжені та набуті форми поведінки. 

Сучасні уявлення про типи і механізми пам’яті. 
Зміст теми: 

Вступ. Природжені та набуті форми поведінки (емоції, 

безумовні рефлекси, інстинкти, умовні рефлекси, розумова   

діяльність).  Сучасні уявлення про типи і механізми 

пам’яті. Гальмування умовних рефлексів. 

Рекомендовані інформаційні джерела: 

Анатомія пам’яті: атлас схем і рисунків. Дроздов О. Л. та 

інші. Дніпропетровськ: Пороги, 2005. 218 с. 

Джон Б. Арден. Развитие памяти для "чайников". Как 

улучшить память. М.: «Діалектика», 2007. 352 с. 

Корнев М.А., Кульбах О.С. Основы строения центральной 

нервной системы: Учебное пособие. СПб: ООО 

«Издательство ФОЛИАНТ», 2002. 

Крушинский Л. В. Биологические основы рассудочной 

деятельности. М.: Либроком, 2009. 272 с. 

Лурия А. Р. Лекции по общей психологии. СПб.: Питер, 

2004. 

Плахтій П. Д. Фізіологія людини. Кам’янець-

Подільський:Освіта, 2000. 203 с. 

Смирнов В. М. Физиология сенсорных систем и высшая 

нервная и психическая деятельность М.: Академия, 2013 

Фізіологія ВНД. Чайченко Г. М. К.: Вища школа, 1985 

10 2 10 2 

2 Тема №2. Структурно-функціональна організація 

аналізаторів. Аналітико-синтетична діяльність 

головного мозку людини. 

Зміст теми: 

Рецепторний та генераторний потенціали. Принципи 

кодування інформації в різних аналізаторах. Сила 

подразнення і відчуття. Пороги: абсолютний і 

диференційний. Кількісне співвідношення між стимулом і 

відчуттям. 

Аналізаторні системи організму. Елементарний аналіз і 

синтез в периферичному кінці аналізаторів та вищий аналіз 

і синтез в кірковому кінці аналізаторів. Концепція 

гностичних нейронів. Інформативне значення викликаних 

потенціалів. 

10 2 8 0 
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Аналітико-синтетична діяльність мозку в процесі 

утворення умовних рефлексів. Умовні рефлекси на 

одночасні комплексні подразники. Умовні рефлекси на 

послідовні комплексні подразники. Умовні рефлекси на 

ланцюг подразників. 

Динамічний стереотип. Умовно-рефлекторне 

перемикання. Концепція функціональної системи 

П. К. Анохіна (поняття про аферентний синтез і акцептор 

дії, прагнення до дії, або рішення). 

Рекомендовані інформаційні джерела: 

Атлас «Нервная система человека. Строение и нарушения». 

Под ред. В.М.Астапова и Ю.В.Микадзе. М.: ПЕР СЭ, 2001. 

Батуев А. С. Физиология высшей нервной деятельности и 

сенсорных систем: учеб.для вузов. 3-е изд., испр. и доп. 

СПб. и др.: Питер, 2008. 

Корсакова Н.К., Микадзе Ю.В., Балашова Е.Ю. 

Неуспевающие дети: нейропсихологическая диагностика  

трудностей в обучении младших школьников. М.: 

педагогическое общество России, 2001 

3 Тема №3. Фізіологія  нейронів. Основні властивості 

нервових центрів і принципи координації в ЦНС. 

Зміст теми: 

Типові нейронні ланцюги. Властивості нервових центрів 

(однобічне проведення збудження, затримка проведення 

збудження, явище сумації тощо). Основні принципи 

координації функцій в ЦНС. Іррадіація і концентрація 

збудження, індукція, домінанта тощо. Прості гальмівні 

ланцюги. Синаптична депресія. Рефлекси. Компоненти 

рефлекторної дуги. Латентний період реакції (час реакції). 

Вроджені та набуті рефлекси. 

Рекомендовані інформаційні джерела: 

Данилова Н. Н. Психофизиология. Учебник для вузов. М, 

2002. 373 с. 

Кучеров І. С. Фізіологія людини і тварин.  К.: Вища школа, 

1991. 

10 2 8 0 

4 Тема №4. Функції відділів центральної нервової 

системи людини. 

Рефлекторна діяльність спинного мозку. Спинальні 

рефлекси. Стовбур мозку. Довгастий мозок. Вегетативні та 

соматичні рефлекси. Ретикулярна формація. Міст та 

середній мозок. Проміжний мозок. Будова,еволюція 

таламуса. Специфічні та асоціативні ядра таламуса. 

Неспецифічні ядра. Гіпоталамус. Структура та еволюція. 

Центри гіпоталамуса. Регуляція діяльності гіпофіза. 

Фізіологія мозочка. Локалізація функцій. Аферентні та 

еферентні зв’язки мозочка. Нова кора великих півкуль 

головного мозку. Структура та еволюція нової кори. 

Організація нейронних систем. Електрична активність 

кори. Локалізація функцій в корі. Моторні, сенсорні, 

асоціативні зони. 

10 2 10 0 
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Рекомендовані інформаційні джерела 

1. Фізіологія людини і тварин. Чайченко Г. М., 

Цибенко В. О., Сокур В.Д. К.: Вища школа, 2003. 384 с. 

2. Физиология центральной нервной системы. Костюк П. Г. 

К.: Висшая школа, 1977. 320 с. 

5 Тема №5. Внутрішні детермінанти поведінки. 

Потреби. Детермінанти потреб. Співвідношення між 

потребами та інстинктами. Класифікація потреб за 

Симоновим (вітальні, соціальні, ідеалістичні), за А. Маслоу 

(фізіологічні потреби, потреби в безпеці, в приналежності 

та любові, в повазі, пізнавальні, естетичні потреби, потреби 

в самоактуалізації).  

Мотивація. Види мотивацій (за Н. Міллером). 

Мотивація як домінанта. Фізіологічні теорії мотивації: 

периферичні теорії (В. Кеннон, Д. Хебб), гуморальні теорії 

мотивації (теорія "голодної крові"). Теорія когнітивного 

дисонансу (Л. Фестингер). Загальна теорії мотивації (Д, 

Аткінсон). Нейроанатомія мотивацій. Гіпоталамічна теорія 

мотивації (І. Стеллар). Роль інших лімбічних утворень в 

регуляції мотиваційних станів. Нейрофізіологія мотивацій. 

Нейрохімія мотивацій. 

Поняття про емоції. Функції емоцій (відображення, 

спонукання, передбачення, підкріплення, переключення, 

комунікації). Емоція та біологічний тон відчуття. 

Класифікація емоцій в залежності від величини потреби, 

вірогідності її задоволення та характеру дій (за 

Симоновим). Емоційні та стани та емоційні реакції. Емоції 

та вегетативний баланс. Теорії емоцій. Біологічна теорія 

емоцій (Ч. Дарвіна). Психоорганічна концепція сутності та 

походження емоцій (периферична теорія) Джемса-Ланге. 

Таламічна теорія емоцій Кеннона-Барда. Активаційна 

теорія емоцій Ліндслея-Хебба. Лімбічна теорія емоцій 

Пейпеца-Мак-Ліна. Когнітивно-фізіологічна теорія емоцій 

С.Шехтера. Інформаційна теорія емоцій П. К. Симонова. 

Нейроанатомія емоцій. експериментальні підходи до 

вивчення ролі відділів мозку в емоційних проявах: 

самостимуляція (Дж. Олдс, П. Мілнер) та 

електростимуляція (Х. Дельгадо), досліди з екстирпацією 

(Г. Клювер, П. Бюссі). Роль гіпоталамусу, лімбічної 

системи, мигдалини, тім'яно-скроневих відділів великого 

мозку та фронтальної кори в генезисі емоцій. Природа 

позитивних та негативних емоцій (концепції Дж. Грея, 

П. Хенрі, характер міжпівкульних відносин). Специфіка 

емоційних проявів в залежності від темпераменту.  

Рекомендовані інформаційні джерела 

1. Батуев А. С. Физиология высшей нервной деятельности 

и сенсорных систем: Учебник для вузов. 3-є изд. СПб.: 

Питер, 2006. 317 с. 

2. Данилова Н. Н. Психофизиология. Учебник для вузов. 

М, 2002. 373 с. 

3. Игошева Н. Б. Физиология высшей нервной 

деятельности: учебное пособие. Саратов: Изд-во ГосУНЦ 

10 2 8 0 
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«Колледж», 2001. 96 с. 

4. Урываев Ю. В., Донцов Р. Г. Физиология центральной 

нервной системы. Практикум. М., 2007. 

5. Чорнокульський С. Анатомія центральної нервової 

системи: навчально-методичний посібник. 3-є вид., доп. К.: 

Книга плюс, 2003. 157 с. 

Змістовий модуль 2.  

Особливості психічної діяльності людини 

6 Тема №6. Типологія та генетика вищої нервової 

діяльності. Специфічні особливості ВНД. 

Зміст теми: 

Типологічні показники вищої нервової діяльності. 

Індивідуальні особливості утворення умовних рефлексів. 

Показники типологічних відмінностей у вищій нервовій 

діяльності (сила збудливих процесів, сила гальмівних 

процесів, рухливість нервових процесів). Основні типи 

нервової системи тварин і людини (жвавий тип, спокійний 

тип, нестримний тип, слабкий тип). Визначення типів 

нервової системи. Питання про успадковування умовних 

рефлексів. Сигнальні рефлекси. 

Рекомендовані інформаційні джерела: 

1. Основи нейропсихології. Нейман О. В. М.: Мир, 1998. 

2. Данилова Н. Н. Психофизиология. Учебник для вузов. 

М., 2002. 

8 2 8 0 

7 Тема: Онтогенез вищої нервової діяльності. 

Формування інстинктів в онтогенезі. Вікові особливості 

рефлекторної діяльності. Вікові особливості гальмування. 

Вікові зміни вираженості та взаємодії нервових процесів. 

Вікова динаміка сприйняття. Вікові аспекти динаміки 

уваги. Вікові особливості пам'яті. Вікові аспекти емоцій. 

Мислення та мова в онтогенезі. Вікові аспекти навчання. 

Вікова динаміка рухової функції. Становлення 

самосвідомості в онтогенезі. 

Рекомендовані інформаційні джерела: 

1. Анисимова И. Как помочь ребенку с нарушениями 

внимания // Психология обучения. 2001. №4. С.5-6. 

2. Обреимова Н. И., Петрухин А. С. Основы анатомии, 

физиологии и гигиены детей и подростков. М.: Изд. Центр 

«Академия», 2000. 376 с. 

3. Плахтій П., Кучерук О. Фізіологія людини. 

Нейрогуморальна регуляція функцій: навчальний посібник. 

К.: ВД «Професіонал», 200. 336 с. 

4. Ровний А. С. Сенсорні механізми управління точнісними 

рухами людини. Харків: ХДАФК, 2001. 220 с. 

5. Сиротюк А. Л. Нейропсихологическое и психофизиоло-

гическое сопровождение обучения. М.: ТЦ Сфера, 2003. 

288 с. 

9 2 8 0 

8 Тема №8. Фізіологічні основи психічної діяльності 7 2 8 2 
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людини. Сон. Гіпноз і навіювання. 

Зміст теми: 

Дві сигнальні системи дійсності – специфічна 

особливість ВНД людини. Фізіологічна характеристика 

слова як сигналу сигналів. Умовно-рефлекторна діяльність 

людини (умовні рефлекси на прості подразники, умовні 

рефлекси на складні подразники, умовні рефлекси на час, 

гальмування умовних рефлексів). Взаємодія та 

нерозривність функціонування сигнальних систем. 

Вибіркова (елективна) іррадіація нервових процесів між 

двома сигнальними системами. Вибіркове узагальнення у 

другій сигнальній системі. Взаємоіндукційні відношення 

між сигнальними системами. Співвідношення між 

структурою електроенцефалограми і розумовою діяльністю 

людини. Прийоми дослідження психічної діяльності 

людини. Виникнення свідомості у людини. Види сну. 

Історія вивчення механізмів сну. Фази повільного і 

швидкого сну. Кортикальна теорія сну І. П. Павлова. Теорія 

центрів сну. Сучасні погляди на механізм сну. Сновидіння 

(психічна діяльність під час сну). Гіпноз і навіювання. 

Патологічні форми сну (летаргія, нарколепсія, 

сомнамбулізм та ін.). Екстрасенсорні явища. 

Рекомендовані інформаційні джерела: 

Бизюк А.П. Основы нейропсихологии. СПб.:2001 

Страшко С. В., Животовська Л. А., Кривич І. П. 

Інструктивно-методичні та інформаційні матеріали щодо 

запобігання вживанню наркотичних речовин, поширенню в 

Україні небезпечних інфекційних захворювань та 

профілактики йодної недостатності у населення. 

Інформаційний вісник (вища освіта). №12. НМЦВО, 2003. 

9 Тема №9. Принципи регуляції сенсорних, моторних 

та вегетативних функцій. Інтегративна функція 

нервової системи. 

Зміст теми: 

Принципи організації сенсорних функцій. Загальні 

закономірності функціонування сенсорних систем. Загальні 

принципи організації моторних функцій. Стовбуровий 

рівень регуляції моторних функцій. Мозочок і регуляція 

рухових функцій. Корковий рівень регуляції. Особливості 

організації впливу вегетативної нервової системи на 

організм людини. Центральна регуляція вегетативних 

функцій. Гіпоталамо-гіпофізарна система. Взаємозв’язок 

нервової та гуморальної регуляції функцій. Лімбічна 

система. Домінування лівої півкулі в функції мови. Права 

півкуля та психічна діяльність. Індуктивно-дедуктивна 

спеціалізація півкуль головного мозку. Динамізм 

7 2 10 0 
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міжпівкульової спеціалізації. Профіль міжпівкульової 

асиметрії. Електрична активність нейронів кори головного 

мозку. Форми ЕЕГ та їх діагностичне значення. Залежність 

метаболізму та кровопостачання головного мозку від його 

активності. Прояви функціональної зрілості ЦНС. 

Міелінізація та диференціація. Розвиток ЦНС у плода. 

Формування рефлекторних дуг. Природжені рефлекси 

новонароджених. Зміни ЦНС в процесі старіння. 

Рекомендовані інформаційні джерела: 

Клевець М. Ю. Фізіологія людини і тварин. Книга 1. 

Фізіологія нервової, м’язової і сенсорних систем: 

навчальний посібник. Л.: ЛНУ імені Івана Франка, 2000. 

199 с.   

Клевець М. Ю. Фізіологія людини і тварин. Книга 2. 

Фізіологія вісцеральних систем: навчальний посібник. Л.: 

ЛНУ імені Івана Франка, 2002. 233 с. 

Guyton A. C. Textbook of Medical Physiology, 10th ed. 

Philadelphia, Pennsylvania, 2005. – 1064 р. 

Vander A.J. Human Physiology: the mechanisms of body 

function, 7th ed. New York: McGraw-Hill, 2001. - 818 p. 

10 Тема №10. Порушення функцій нервової системи та 

механізми їх компенсації. 

Зміст теми: 

Генетичні та набуті причини виникнення патологій 

головного мозку. Клінічні розлади в діяльності ЦНС. 

Компенсація як міжсистемний процес. 

Поліфункціональність. Полісенсорність. Модульність. 

Саморегуляція. Самоорганізація. Ієрархічність. 

Пластичність. Іррадіація. Мікро- та макрозміни структур 

при розвитку компенсації. Етапи компенсації. Серотонін, 

його функції. Механізми полегшення компенсаторних 

процесів. Компенсація за допомогою нейрохімічних 

процесів. Зворотний зв’язок в компенсації. Система 

біогенних амінів мозку: норадреналін, дофамін, серотонін. 

Загальні питання організації компенсації функцій в 

вегетативній нервовій системі. Роль кори в компенсації 

сенсомоторних і вегетативних функцій. Компенсаторні 

процеси, що забезпечують зберігання пам’яті та 

тимчасових зв’язків. 

Рекомендовані інформаційні джерела 

1. Анатомія пам’яті: атлас схем і рисунків. Дроздов О. Л. та 

інші. – Дніпропетровськ: Пороги, 2005. – 218 с. 

2. Анатомия и физиология детского организма. Леонтьева 

Н.Н.  – Москва: Просвещение, 1986. – 287 с. 

3. Бизюк А. П. Основы нейропсихологии. СПб.:2001 

9 2 10 2 
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4. 3. Плани семінарських, лабораторних занять 

Питання до семінару з теми: «Внутрішні детермінанти поведінки» 

1) Класифікація потреб за Симоновим (вітальні, соціальні, ідеалістичні). 

2) Класифікація потреб  за А. Маслоу (фізіологічні потреби, потреби в безпеці, в 

приналежності та любові, в повазі, пізнавальні, естетичні потреби, потреби в самоактуалізації).  

3) Види мотивацій (за Н. Міллером).  

4) Периферичні теорії мотивації (В. Кеннон, Д. Хебб). 

5) Гуморальна теорія мотивації (теорія "голодної крові").  

6) Теорія когнітивного дисонансу (Л. Фестингер).  

7) Загальна теорії мотивації (Д, Аткінсон).  

8) Гіпоталамічна теорія мотивації (І. Стеллар).  

9) Роль лімбічних утворень в регуляції мотиваційних станів. 

10) Класифікація емоцій в залежності від величини потреби, вірогідності її задоволення та 

характеру дій (за Симоновим).  

11) Емоції та вегетативний баланс.  

12) Біологічна теорія емоцій (Ч. Дарвін).  

13) Психоорганічна концепція сутності та походження емоцій (периферична теорія) 

Джемса-Ланге.  

14) Таламічна теорія емоцій Кеннона-Барда.  

15) Активаційна теорія емоцій Ліндслея-Хебба.  

16) Лімбічна теорія емоцій Пейпеца-Мак-Ліна.  

17) Когнітивно-фізіологічна теорія емоцій С. Шехтера.  

18) Інформаційна теорія емоцій П. К. Симонова.  

19) Експериментальні підходи до вивчення ролі відділів мозку в емоційних проявах: 

самостимуляція (Дж. Олдс, П. Мілнер) та електростимуляція (Х. Дельгадо), досліди з 

екстирпацією (Г. Клювер, П. Бюссі).  

20) Роль гіпоталамусу, лімбічної системи, мигдалини, тім'яно-скроневих відділів великого 

мозку та фронтальної кори в генезисі емоцій.  

21) Природа позитивних та негативних емоцій (концепції Дж. Грея, П. Хенрі, характер 

міжпівкульних відносин).  

22) Специфіка емоційних проявів в залежності від темпераменту. 

 

Питання до семінару з теми: «Типологія та генетика вищої нервової діяльності.  

Специфічні особливості ВНД» 

1) Типологічні показники вищої нервової діяльності.  

2) Індивідуальні особливості утворення умовних рефлексів.  

3) Показники типологічних відмінностей у вищій нервовій діяльності (сила збудливих 

процесів, сила гальмівних процесів, рухливість нервових процесів). 

4) Основні типи нервової системи тварин і людини (жвавий тип, спокійний тип, 

нестримний тип, слабкий тип). 

5) Визначення типів нервової системи.  

6) Питання про успадковування умовних рефлексів.  

7) Сигнальні рефлекси. 

Питання до семінару з теми: «Онтогенез вищої нервової діяльності» 

1) Формування інстинктів в онтогенезі.  

2) Вікові особливості рефлекторної діяльності.  

3) Вікові особливості гальмування.  

4) Вікові зміни вираженості та взаємодії нервових процесів.  

5) Вікова динаміка сприйняття.  

6) Вікові аспекти динаміки уваги.  

7) Вікові особливості пам’яті.  

8) Вікові аспекти емоцій.  
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9) Мислення та мова в онтогенезі.  

10) Вікові аспекти навчання.  

11) Вікова динаміка рухової функції.  

12) Становлення самосвідомості в онтогенезі. 

 

Питання до семінару з теми: «Фізіологічні основи психічної діяльності.  

                                                        Сон. Гіпноз і навіювання.» 

1) Дві сигнальні системи дійсності – специфічна особливість ВНД.  

2) Фізіологічна характеристика слова як сигналу сигналів. 

3) Особливості умовно-рефлекторної діяльності людини (умовні рефлекси на прості 

подразники, умовні рефлекси на складні подразники, умовні рефлекси на час, гальмування 

умовних рефлексів). 

4) Взаємодія та нерозривність функціонування двох сигнальних систем.  

5) Вибіркова (елективна) іррадіація між сигнальними системами.  

6) Вибіркове узагальнення у другій сигнальній системі.  

7) Взаємоіндукційні відношення між сигнальними системами. 

8) Співвідношення між структурою електроенцефалограми (ЕЕГ) і розумовою діяльністю 

людини.  

9) ЕЕГ, характер і особистість людини.  

10) Виникнення свідомості у людини.  

11) Сенсорна інформація і свідомість дорослої людини.  

12) Історія вивчення механізмів сну.  

13) Фази повільного і швидкого сну.  

14) Кортикальна теорія сну І. П. Павлова.  

15) Теорія центрів сну.  

16) Сучасні погляди на механізм сну.  

17) Сновидіння (психічна діяльність під час сну).  

18) Гіпноз і навіювання.  

19) Патологічні форми сну (летаргія, нарколепсія, сомнамбулізм та інші). 

20) Парапсихологія.  

21) Екстрасенсорне сприйняття в загальному ряді психічних функцій. 

22) Нейрофізіологічне дослідження осіб, які претендують на екстрасенсорне сприйняття. 

23) Класичні досліди В. Л. Дурова і В. М. Бехтерева у дослідженні телепатії та сугестії 

тварин. 

 

Питання до семінару з теми: «Порушення функцій нервової системи та 

                                                       механізми їх компенсації» 

1) Генетичні та набуті причини виникнення патологій головного мозку. 

2) Клінічні розлади в діяльності ЦНС. 

3)  Компенсація як міжсистемний процес.  

4)  Мікро- та макрозміни структур при розвитку компенсації.  

5) Механізми полегшення компенсаторних процесів. 

6) Компенсація за допомогою нейрохімічних процесів.  

7) Зворотний зв’язок в компенсації.  

8) Система біогенних амінів мозку: норадреналін, дофамін, серотонін. 

9) Питання організації компенсації функцій в вегетативній нервовій системі. 

10) Роль кори в компенсації сенсомоторних і вегетативних функцій. 

11) Компенсаторні процеси, що забезпечують зберігання пам’яті та тимчасових зв’язків. 
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Лабораторна робота з теми: 

«Природжені та набуті форми поведінки.  

Сучасні уявлення про типи і механізми пам’яті» 

Мета лабораторної роботи: ознайомити студентів з методиками діагностики та тренування 

пам’яті, причинами, які впливають на запам’ятовування. 

Хід роботи 

1. Студенти опановують методику тестування продуктивності процесу запам’ятовування за 

Ф. Лазером. 

  Логічно не пов’язаний текст. Для запам’ятовування 20 слів дається 40 секунд, 

після чого запишіть те, що ви запам’ятали. Відповідь вважається правильною, коли 

вказується і порядковий номер слова. Помноживши число правильних відповідей на 5, 

отримайте показник ефективності запам’ятовування у відсотках: 

1) Українець; 

2) Економіка; 

3) Каша; 

4) Татуювання; 

5) Нейрон; 

6) Кохання; 

7) Ножиці; 

8) Совість; 

9) Глина; 

10) Словник; 

11) Олія; 

12) Папір; 

13) Солодощі; 

14) Логіка; 

15) Соціалізм; 

16) Дієслово;  

17) Прорив; 

18) Дезертир; 

19) Свічка; 

20) Вишня. 

  Числа. За 40 секунд потрібно запам’ятати 40 чисел з їх порядковим номером. 

1) 43 

2) 57 

3) 12 

4) 33 

5) 81 

6) 72 

7) 15 

8) 44 

9) 96 

10) 7 

11) 37 

12) 38 
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13) 86 

14) 56 

15) 47 

16) 6 

17) 78 

18) 61 

19) 83 

20) 73. 

Ефективність запам’ятовування вираховується як в попередній вправі. 

  Особи з іменами і прізвищами. Візьміть 10 незнайомих фотографій з іменами і 

прізвищами - можете вирізати їх із журналів. На запам’ятовування дається 0,5 хвилини. Після 

цього ці фотографії, але в іншому порядку, знову пропонують для розпізнавання. Ефективність 

запам’ятовування - помножити число правильних відповідей на 10. 

2. Тренування пам’яті. Спочатку ознайомити студентів з чинниками впливу на 

продуктивність пам’яті (суб’єктивними і об’єктивними), з основними прийомами 

запам’ятовування. 
Суб’єктивні | Об’єктивні | 
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Для осмисленого запам’ятовування інформації необхідно спочатку чітко визначити для 

себе, що запам’ятовувати і навіщо. Після цього проаналізуйте матеріал, виявіть зв’язки, 

виділіть суть, узагальніть зміст і запам’ятайте це узагальнення. Вивчіть основні прийоми 

запам’ятовування: 

• Прогноз. Що буде, якщо Ви не запам’ятаєте потрібного? (якісь негативні наслідки). 

Роздуми на цю тему допоможуть вам зібратися і зосередитися, краще настроїтися на 

запам’ятовування. 

• Парадокс. Не обов’язково запам’ятовувати матеріал в тій формі, в якій Вам його 

пропонують. Вчіться “перекладати” словесні вирази на зручну мову. 

• Менше слів. Якнайбільше скорочуйте інформацію, яку потрібно запам’ятати. Краще 

жертвуйте деталями, але не упустіть головного. Запам’ятовуйте коротко сформульовані основні 

думки. 

• Шукайте зв’язки. Не спішіть за будь-яку ціну запам’ятати важкий текст, не 

розібравшись в його внутрішніх зв’язках, не зрозумівши ходу думок автора. 

• Асоціації. Кожне слово чи, навіть, окремий склад, потрібно пов’язати з яким-небудь 

зоровим образом, який би віддалено нагадував про те, що потрібно запам’ятати. 

Запам’ятовування покращується, якщо воно супроводжується фізичним сприйманням запахів, 

кольорів, смаковими відчуттями. 

 Опорні сигнали. Метод педагога В. Шаталова. Головна особливість “опор’ здатність 

за допомогою асоціативного збагнути усю суть питання. 
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 Метод ефективного запам’ятовування Ф. Лезера (ОЧОГ): 

О - орієнтування. Текст читають, щоб зрозуміти головні думки. За потребою, підкресліть 

їх, випишіть, подумайте і повторіть. 

Ч - читання. Читають дуже уважно, щоб виділити другорядні дета. встановити їх зв’язок з 

головними. Після цього декілька разів пам’яті ці зв’язки повторіть. 

О - огляд. Для цього текст достатньо лише швидко переглянути. Вчасно перевірте 

правильність виявлених зв’язків, постав запитання до головних думок. 

Г - головне. Перекажіть текст, згадуючи головні думки і відповідаю на запитання до них. 

   Шпаргалка. Вимоги до неї відомі: мінімум об’єму і максимум інформації. А це якраз те, 

що потрібно для успішного запам’ятовування. 

  Мнемотехніка (мистецтво запам’ятовування). Є певні вірші і пісні для 

запам’ятовування. 

Як повторяти? Через півгодини забувається 40% нової інформації, наступний день - 34, 

через місяць - 21. Тому, з врахуванням цьо треба і повторювати: перший раз - зразу ж після 

запам’ятовуван другий - приблизно через півгодини, третій - через день, четвертий • через два-

три тижні. Повторювати матеріал краще перед сном. Повторюйте текст активно, підключайте 

пропріорецептивниї аналізатор (робіть записи). Багато людей запам’ятовують краще, коли при 

цьому займаються чимось іншим: ходять по кімнаті, їдуть в поїзді і т.п. Важливо лише не 

розсіювати увагу і не поспішати. 

Як забувати. Бажано тримати у пам’яті тільки опори. Можете записати. Заглянувши в свої 

записи, Ви можете швидко згадати потрібний вам матеріал. 

Рекомендовані інформаційні джерела: 

Анатомія пам’яті: атлас схем і рисунків. Дроздов О. Л. та інші. Дніпропетровськ: Пороги, 2005. 

218 с. 

Бизюк А.П. Основы нейропсихологии. СПб., 2001. 

Данилова Н. Н. Психофизиология. Учебник для вузов. М, 2002. 373 с. 

Джон Б. Арден. Развитие памяти для "чайников". Как улучшить память. М.: «Діалектика», 2007. 

352 с. 

Лурия А.Р. Лекции по общей психологии. СПб.: Питер, 2004. 

Ноздрачёв А. Д., Баженов Ю. И., Баранникова И. А., Батуев А. С. и др. Начала физиологии: 

учебник для вузов. Спб.: Лань, 2001. 1088 с. 

Чайченко Г. М. та ін. Фізіологія людини і тварин: Підручник.К.: Вища школа, 2003. 463 с. 

Чорнокульський С. Анатомія центральної нервової системи: Навчально-методичний посібник. 

3-є вид., доп. К.: Книга плюс, 2003. 157 с.  

Лабораторна робота з теми: 

«Структурно-функціональна організація аналізаторів.  

Аналітико-синтетична діяльність головного мозку» 

Мета лабораторної роботи: дослідження сомато-сенсорного аналізатора. 

Хід роботи 

1. Дослід Аристотеля. Указівний і середній пальці руки схрестити й катати ними горошину 

по горизонтальній площині з закритими очима. У нормі створюється відчуття, що пальці 

катають 2 горошини. 



17 

  

2. Дослід І. С. Іванова. Указівний і середній пальці руки схрестити й повільно проводити по 

кінчику носа. У нормі створюється відчуття, що пальці доторкуються до двох кінчиків носа. 

3. Визначення просторового порога тактильної чутливості шкіри людини. Досліджуваний 

сидить на стільці, йому пропонують закрити очі. Естезіометром (циркуль Вебера) з 

максимально зведеними ніжками торкаються до різних ділянок шкіри (кінчики пальців рук. 

долоні, кінчик носа, лоб, передпліччя, плече, спина). При цьому слідкують, щоб обидві ніжки 

естезіометра торкалися до шкіри одночасно й з однаковим тисненням. Продовжують 

торкатися до різних ділянок шкіри у встановленій послідовності, поступово збільшуючи 

відстань між ніжками циркуля, додаючи щоразу по 1 мм. При кожному дотику досліджуваний 

має відповісти, один чи два дотики він відчуває. Фіксують, при якій відстані між ніжками 

циркуля і на якій ділянці шкіри він вперше відчув подвійний дотик. 

Рекомендовані інформаційні джерела: 

Бизюк А.П. Основы нейропсихологии. СПб., 2001. 

Данилова Н. Н. Психофизиология. Учебник для вузов. М, 2002. 373 с. 

Довідник для засвоєння основних клініко-фізіологічних методик / Вадзюк С. Н. і співавт. 

Тернопіль, 1994. 26 с. 

Клевець М. Ю. Фізіологія людини і тварин. Книга 1. Фізіологія нервової, м’язової і 

сенсорних систем: навчальний посібник. Л.: ЛНУ імені Івана Франка, 2000. 199 с.   

Ноздрачёв А. Д., Баженов Ю. И., Баранникова И. А., Батуев А. С. и др. Начала 

физиологии: учебник для вузов. Спб.: Лань, 2001. 1088 с. 

Плахтій П. Д. Фізіологія людини. Кам’янець-Подільський:Освіта, 2000. 203 с. 

Федюкевіч Н. І. Анатомія та фізіологія людини: навчальний посібник. М.: «Сучасне 

слово», 2001. 640 с. 

Vander A. J. Human Physiology: the mechanisms of body function, 7th ed. New York: McGraw-

Hill, 2001. - 818 p. 

Лабораторна робота з теми: 

«Фізіологія  нейронів.  

Основні властивості нервових центрів і принципи координації 

в ЦНС» 

Мета лабораторної роботи: ознайомити студентів з 

мiсцями проекцiй рецептивних полiв для одержання 

сухожильних, периостальних i шкiряних рефлексiв; навчити 

вiдтворити лiктьовий, колiнний рефлекси, рефлекс з 

ахiлового сухожилля, периостальний рефлекс з шиловидного 

вiдростка, рефлекс з пiдошви i черевнi рефлекси; давати 

характеристику рефлекторним дугам одержаних рефлексiв із 

зазначенням локалiзацiї їх центрiв. 

Хід роботи 

Рис. 1. Рефлекси з верхніх кінцівок. 

1 – рефлекс із сухожилля двоголового м’яза; 2 – рефлекс із 

сухожилля трьохголового м’яза; 3 – п'ястно – променевий 

рефлекс. 

Сухожильнi рефлекси 
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Їх звуть ще міотатичними, а також Т-рефлексами, оскільки викликаються розтягуванням м’язів 

ударом неврологiчним молоточком по сухожиллю (від лат. tendo – сухожилля). 

Рефлекс із сухожилля згинача передплiччя. Викликається ударом неврологiчним молоточком 

по сухожиллю двоголового м'яза плеча в лiктьовому згибi. При цьому передплiччя 

дослiджуваного пiдтримується лiвою рукою дослiджуючого. Складові частини рефлекторної 

дуги: м’язово-шкiрний нерв, V i VI шийнi сегменти спинного мозку. Вiдповiдь полягає в 

скороченнi м'язiв i згинаннi в лiктьовому суглобi. 

 

Рефлекс із сухожилля трьохголового м'яза плеча. Викликається ударом молоточка по 

сухожиллю трьохголового м'яза плеча над лiктьовим вiдростком. При цьому рука 

дослiджуваного повинна бути зiгнутою пiд прямим або тупим кутом i пiдтримуватися лiвою 

рукою дослiджуючого. Викликаною реакцiєю є скорочення м'яза i розгинання руки в 

лiктьовому суглобi. Складові частини рефлекторної дуги: променевий нерв, VII-VIII сегменти 

шийного вiддiлу спинного мозку. 

 

Колiнний рефлекс (рис. 2). Виникає при ударi молоточком по зв'язцi нижче колiнної 

чашечки. Дослiджуваний сидить на стiльцi, поставивши ноги так, щоб гомiлки находились пiд 

тупим кутом до стегон, а пiдошви доторкувались до пiдлоги. Iнший спосiб – дослiджуваний 

сидить на стiльцi i закидає ногу на ногу. Колiнний рефлекс зручно вивчати, коли дослiджуваний 

лежить на спинi з напiвзiгнутими в тазостегнових (кульшових) суглобах ногами, а 

дослiджуючий пiдводить лiву руку пiд ноги в дiлянцi пiдколiнної ямки для максимального 

розслаблення м'язiв стегна i наносить правою рукою удар молоточком. Рефлекс полягає в 

скороченнi чотириголового м'яза стегна i розгинаннi ноги в колiнному суглобi. Складові 

частини рефлекторної дуги: стегновий нерв, III та IV поперековi сегменти спинного мозку. 

Рефлекс з ахiлового сухожилля. Викликається ударом молоточком по ахiловому 

сухожиллю. Дослiдження можна проводити, поставивши дослiджуваного на колiна на кушетку 

чи на стiлець таким чином, щоб стопи повiльно повисали, а руки впиралися в стiну або в спинку 

стiльця. Можна дослiджувати, коли дослiджуваний лежить на животi – у такому випадку 

дослiджуючий, захвативши лiвою рукою пальцi обох стоп дослiджуваного i зiгнувши ногу пiд 

прямим кутом в гомiлковоступневих та колiнних суглобах, правою рукою наносить молоточком 

удари. Реакцiя полягає в пiдошовному згинаннi стопи. Складові частини рефлекторної дуги: 

великогомiлковий нерв, I-II крижовi сегменти спинного мозку. 

 

Рис. 2. Рефлекси з нижніх кінцівок. 

1 – колінний рефлекс; 2 – прийом Єндрашека; 3 – 

рефлекс з ахiлового сухожилля; 4 – пiдошовний 

рефлекс. 

Шкiрнi рефлекси  

Поверхневi черевнi рефлексии. Швидке 

проведення штриху по шкiрi живота в напрямку 

ззовнi до середньої лiнiї (нижче реберних дуг – 

верхнiй, на рiвнi пупка – середнiй i над паховинною 

складкою – нижнiй черевнi рефлекси) викликає 

скорочення м'язiв черевної стiнки. Елементи 

рефлекторних дуг: мiжребернi нерви, груднi сегменти 

спинного мозку (VII-VIII для верхнього, IX-X для 

середнього, XI-XII для нижнього черевних 

рефлексiв). 

Пiдошовний рефлекс. Викликається 

нанесенням тупим предметом штриху по шкiрi зовнiшнього краю пiдошви, внаслiдок чого 

виникає згинання пальцiв стопи. Пiдошовний рефлекс викликається краще, коли дослiджуваний 
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лежить на спинi i його ноги дещо зiгнутi. Можна проводити дослiдження, поставивши 

дослiджуваного на колiна на кушетку чи на стiлець. Елементи рефлекторної дуги: сiдничий 

нерв, V поперековий – I крижовий сегменти спинного мозку. 

П'ястно – променевий рефлекс. Викликається ударом молоточком по шиловидному 

вiдростку променевої кістки. Реакцiя у вiдповiдь – згинання руки в лiктьовому суглобi, 

пронацiя кистi й згинання пальцiв. При дослiдженнi рефлекса рука повинна бути зiгнута пiд 

прямим кутом у лiктьовому суглобi, кисть дещо пронована. При цьому кистi можуть лежати на 

стегнах сидячого дослiджуваного або утримуватися лiвою рукою дослiджуючого. Складові 

частини рефлекторної дуги: нерви – серединний, променевий, м’язово-шкiрний; V-VIII шийнi 

сегменти спинного мозку, якi iннервують м'язи пронатори, плече-променевий м'яз, згиначi 

пальцiв, двоголовий м'яз плеча. 

У протокольний зошит занести відповіді на ситуаційні задачі та теоретичні запитання. 

Замалювати схеми рефлекторних дуг рефлексів. Оцінити одержані результати. Зробити 

висновки стосовно досліджуваної функції.  

Рекомендовані інформаційні джерела: 

Агаджанян Н. Л. и др. Основы физиологии человека. М.: Изд-во университета дружбы 

народов, 2004. 

Атлас "Нервная система человека: строение и нарушения» / Под ред. Ю.В.Микадзе, 

В.М.Астапова. M., 2003. 

Чайченко Г. М. та ін. Фізіологія людини і тварин: Підручник.К.: Вища школа, 2003. 463 с. 

Лабораторна робота з теми: 

«Функції відділів центральної нервової системи людини» 

Мета лабораторної роботи: ознайомити студентів з будовою головного мозку людини та його 

відділів, використовуючи муляжі, пластинчасті та вологі препарати й ілюстративні матеріали. 

Хід роботи 

На міні-групу студентів (приблизно 4-5 осіб) викладач дає один розбірний муляж 

головного мозку людини і один пластинчастий/вологий препарат.  

Завдання: 

- роздивитися муляж головного мозку, знайти на ньому великі півкулі, можечок, стовбур 

мозку.  

- зробити схематичний малюнок стовбурового відділу головного мозку і розфарбувати 

різними кольорами різноманітні його частини (довгастий мозок, міст, середній мозок, 

проміжний мозок). 

Відділ Будова Функції 

Кінцевий 

(великий) 

мозок 

Зовні кінцевого мозку 

розташована сіра речовина, що 

утворює кору великих півкуль, а 

вглибині — біла речовина.  

До підкіркових утворень цього 

відділу належить ряд базальних 

ядер 

Вищий відділ центральної нервової 

системи, що керує діяльністю інших 

відділів головного мозку і спинним 

мозком 

 

Проміжний 

мозок 

Складається зі взаємопов’язаних 

ядер, які розташовані навколо 

третього шлуночка мозку. До 

складу проміжного мозку 

Здійснює вегетативні функції, 

регулює діяльність залоз 

внутрішньої секреції.  

Бере участь у процесах сну, пам’яті, 
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входить також гіпоталамус інстинктивної поведінки, психічних 

реакцій 

Середній 

мозок 

З’єднує довгастий і проміжний 

мозок. Складається з 

чотиригорбикового тіла й ніжок 

мозку. До складу середнього 

мозку входять ядра окорухового і 

блокового нервів, червоне ядро, 

центральна сіра речовина, чорна 

субстанція 

Підвищує координацію рухів 

організму, адаптує їх до 

вестибулярних, звукових і світлових 

сигналів. Бере участь у регуляції 

рухів і пози, м’язового тонусу, 

станів пильнування і сну, емоційно-

мотиваційної активності 

Мозочок У мозочку розрізняють дві 

півкулі й непарну серединну 

частину — черв’яка 

Погоджує різні рухові акти й 

адаптує рухові реакції організму до 

умов навколишнього середовища 

Довгастий 

мозок 

Складається з ядер 

черепномозкових нервів, 

ретикулярної формації та пучків 

нервових волокон 

Регуляція дихання, травлення й 

обміну речовин, рухових і захисних 

рефлексів. Здійснення зв’язку 

спинного й головного мозку 

- встановити, використовуючи пластинчастий/вологий препарат, як розподіляється у 

відділах головного мозку сіра і біла речовина. Знайдіть ділянку білої речовини, яка 

з’єднує обидві півкулі (мозолисте тіло). Знайдіть пучки білої речовини, які з’єднують 

великі півкулі зі стволовим відділом (ніжки великого мозку). 

- розгляньте півкулі згори і збоку. Якою є їх поверхня? Як називаються поглиблення 

складок, підвищення? Знайдіть лобну, потиличну і тім’яну частки головного мозку. 

Визначте розташування їх на собі. 

- використовуючи пластинчатий/вологий препарат, встановіть, з якої речовини 

складається кора великих півкуль, і знайдіть у великих півкулях ділянки сірої речовини 

під корою (підкіркові ядра).  

Рекомендовані інформаційні джерела: 

Атлас «Нервная система человека. Строение и нарушения». Под ред. В.М.Астапова и 

Ю.В.Микадзе. М.: ПЕР СЭ, 2001. 

Корнев М. А., Кульбах О. С. Основы строения центральной нервной системы: Учебное 

пособие. СПб: ООО «Издательство ФОЛИАНТ», 2002. 

Федюкевіч Н. І. Анатомія та фізіологія людини: навчальний посібник. М.: «Сучасне слово», 

2001. 640 с. 

Лабораторна робота з теми: 

«Принципи регуляції сенсорних, моторних та вегетативних функцій.  

Інтегративна функція нервової системи» 

Мета лабораторної роботи: ознайомити студентів з особливостями нервової регуляції 

вегетативних функцій організму людини. 

Хід роботи 

Дослідження вегетативних рефлекторних реакцій студенти проводять за допомогою 

поданих нижче методик: 

1) Очно-серцевий рефлекс Ашнера. У досліджуваного пальпаторно підраховують пульс 

за 10 с. Після цього дослідник протягом 20-30 с. легко натискає великим і вказівним 
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пальцями на бокові поверхні очних яблук. Після натискання частоту пульсу 

вимірюють вдруге. Нормативним вважається сповільнення пульсу на 4-15 ск/хв. 

Більш виразне прискорення пульсу свідчить про порушення рефлексу (підвищення 

тонусу симпатичної нервової системи). При аналізі отриманих даних враховують вік, 

стать і рівень фізичної тренованості досліджуваних. 

2) Ортостатичний рефлекс Шеллонга. Досліджуваному пропонують зайняти 

горизонтальне положення і розслабитись. Через 3-5 хв. у нього на променевій артерії 

підраховують ЧСС. Після спокійного вставання ЧСС вимірюють вдруге. Найбільш 

характерною реакцією є збільшення ЧСС. Якщо збільшення ЧСС після вставання не 

перевищує 27% від величини пульсу в стані спокою, збудливість симпатичної 

нервової системи вважається нормальною. Збільшення ЧСС після вставання більш як 

на 27% свідчить про підвищення збудливості симпатичної нервової системи. 

3) Кліностатичний тест. У практичній діяльності використовується рідше, ніж тест 

Шеллонга. Його суть полягає у підвищенні тонусу парасимпатичної нервової системи 

при переході  організму людини з вертикального положення в горизонтальне. 

Нормативним вважається уповільнення ЧСС не більше 6 ск/хв. 

4) Дослідження дермографізму.  

Дермографізм – це місцева судинна реакція на механічне подразнення різної сили і 

тривалості. Розрізняють білий і червоний дермографізм. Для дослідження білого 

дермографізму по шкірі передпліччя обстежуваного швидко і  легко проводять смугу 

тупим кінцем шпильки. На місці подразнення через 5-20 с. з’являється біла лінія, яка 

зникає через 1-5 хв. Для отримання червоного дермографізму смугу проводять з 

більшим зусиллям і повільніше. Через 5-15 с. на місці подразнення з’являється 

червона смугу, яка зберігається в середньому 2-5 хв. (інколи до 1-2 год.).  

Механізм походження дермографізму пов’язаний з безпосереднім подразненням 

елементів сітки капілярів: слабке подразнення викликає їх спазм, тобто білий 

дермографізм, більш сильне – параліч, тобто червоний дермографізм. Дослідження 

дермографізму використовують з діагностичною метою. Оскільки здатність судин до 

звуження активується симпатичною нервовою системою, а здатність до розширення – 

парасимпатичною, різке посилення білого дермографізму вказує на перевагу 

симпатичної іннервації судин шкіри; посилення червоного дермографізму є ознакою 

переваги парасимпатичної іннервації. 

Рекомендовані інформаційні джерела: 

Довідник для засвоєння основних клініко-фізіологічних методик / Вадзюк С. Н. і співавт. 

Тернопіль, 1994. 26 с. 

Клевець М. Ю. Фізіологія людини і тварин. Книга 1. Фізіологія нервової, м’язової і 

сенсорних систем: навчальний посібник. Л.: ЛНУ імені Івана Франка, 2000. 199 с.   

Клевець М. Ю. Фізіологія людини і тварин. Книга 2. Фізіологія вісцеральних систем: 

навчальний посібник. Л.: ЛНУ імені Івана Франка, 2002. 233 с. 

Николаенко Н. Н. Современная нейропсихология. М.: Речь, 2013. 272 c. 

Федюкевіч Н. І. Анатомія та фізіологія людини: навчальний посібник. К.: «Сучасне 

слово», 2001. 640 с. 

Філімонов В. І. Фізіологія людини. К.: Медицина, 2011. 488 с. 

Guyton A. C. Textbook of Medical Physiology, 10th ed. Philadelphia, Pennsylvania, 2005. – 

1064 р. 
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Vander A.J. Human Physiology: the mechanisms of body function, 7th ed. New York: McGraw-

Hill, 2001. - 818 p. 

Лабораторна робота з теми: 

«Типологія та генетика вищої нервової діяльності. 

Специфічні особливості ВНД.» 

Мета лабораторної роботи: оволодіння студентами методикою визначення основних 

властивостей нервової системи за допомогою опитувальника. 

Хід роботи 

Методика. Вашій увазі пропонується ряд запитань, які відображають основні властивості 

нервової системи: силу, врівноваженність і рухливість процесів збудження і гальмування. 

Запитання розділені на чотири групи. На кожне запитання слід відповідати “так” або “ні”. 

Працювати слід швидко, не марнуючи час на обдумування запитань. У відповідях старайтесь 

бути максимально об’єктивними. Для попередження суб’єктивного (“підсвідомого”) 

підлаштування під бажаний для вас тип нервової системи розпочинайте відповідати на 

запитання, не знайомлячись з сутністю оцінки типологічних особливостей людини, викладених 

нижче. 

Перша група запитань 

1. Нестримані в суперечці, часто застосовуєте неділові, емоційні аргументи. 

2. Доручивши кому-небудь конкретну роботу, ви не можете швидко заспокоїтись, “взяти 

себе в руки”. 

3. Незважаючи на вказівку вчителя (тренера), ви не можете швидко 

заспокоїтись, “взяти себе в руки”.  

4. Після сильних емоційних переживань довго не можете заснути. 

5. Нездатні швидко зосередитись на виконанні тієї чи іншої роботи. 

6. Важко стримуєте злість і роздратування. 

7. Швидко реагуєте на ті чи інші команди, на вказівки вчителя. 

8. Схильні до ризику, вас легко спровокувати на що-небудь. 

9. Будь-яку підготовчу роботу виконуєте швидко, часто поспіхом. 

10. Не можете спокійно дочекатись екзаменаційного або будь-якого випробування, 

особливо нервуєтесь коли початок випробування переносять. 

11. Нетерплячі. Не можете спокійно дочекатися важливого для себе повідомлення судді 

про результат випробування. 

12. Перед випробуванням, ледь стримуєте надлишкове переживання. 

13. Важко стримуєте радість від перемоги і не можете спокійно чекати повідомлення 

результату випробувань. 

14. Невитримані. Виходите з себе в ситуації, коли вчителі помиляються в оцінці 

показаного вами результату. 

15. Швидко відповідаєте на несподівані запитання. 

16. Непосидючі, метушливі. Після закінчення занять не можете спокійно чекати 

товариша, що затримується. 

17. Різкі і прямолінійні у стосунках з товаришами, вчителями, іншими людьми. 

18. Ініціативні. Легко беретесь за перевірку на собі нових методів навчання. 

19. Будь-яку роботу виконуєте поспіхом, ривками, нерідко переходите до іншого виду 
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діяльності, не закінчивши попереднього. 

20. Швидко і легко орієнтуєтесь в ситуації, що виникла несподівано. 

21. Володієте швидкою, емоційною мовою, з вираженою жестикуляцією і виразною 

мімікою. 

22. Агресивний забіяка, що нерідко проявляється в стані збудження. 

23. В критичних ситуаціях здатні швидко приймати рішення і діяти. 

24. Настирливі в досягненні поставленої мети. 

25. Схильні до різких змін настрою. 

Друга група запитань 

1. Легко сходитесь з новими товаришами по навчанню, вчителями. 

2. Вмієте працювати у непристосованих умовах. 

3. Доручивши кому-небудь конкретну роботу, можете терпеливо чекати її завершення. 

4. За вказівкою вчителя (батьків) можете швидко заспокоїтись. 

5. Легко погоджуєтесь на участь у відповідальних заходах. 

6. Зберігаєте бадьорість і впевненість перед відповідальними випробуваннями. 

7. Охоче приступаєте до виконання нових завдань, вивчення нових предметів. 

8. Легко втягуєтесь в навчальний процес після тривалої перерви. 

9. Веселі і життєрадісні, завжди володієте бадьорим настроєм. 

10. Однаково легко засинаєте, лягаючи в різний час дня; просипаєтесь легко і швидко. 

11. Виконання монотонної тренувальної роботи швидко надокучає і приводить до 

сонливості. 

12. Якщо це потрібно, ви легко можете пристосувати вашу поведінку до поведінки 

оточуючих. 

13. Енергійні. Швидко реагуєте на команди. 

14. Здатні швидко вловлювати нові рухи, вправи. 

15. Легко переносите невдачі і неприємності. 

16. Легко пристосовуєтесь до різних обставин, до нового місця роботи, навчання тощо. 

17. З захопленням беретесь за будь-яку нову справу. 

18. Легко переходите від виконання однієї роботи до іншої. 

19. Легко пристосовуєтесь до різних стилів роботи різних вчителів. 

20. Вільно себе почуваєте в великій або незнайомій компанії. 

21. Володієте швидкою, звучною, чіткою мовою, яка супроводжується живими жестами і 

виразною мімікою. 

22. Легко привчаєтесь до нового розпорядку дня. 

23. Володієте собою в складній обстановці, яка склалась несподівано. 

24. Легко переходите від одного емоційного стану (радості перемоги) до іншого (смутку 

від поразки товариша). 

25. Перед випробуваннями почуваєте себе впевнено і бадьоро. 

26. Діловиті, схильні переоцінювати себе. 

Третя група запитань 

1. Важко втягуєтесь в роботу (навчання) після тривалої перерви. 

2. Чекаючи важливого для себе повідомлення, почуваєте себе спокійно. 

3. Легко стримуєте себе від зауважень товаришу, який допустив помилку. 
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4. Незлобливі. Легко стримуєте себе і не відповідаєте на різкі зауваження товариша, 

вчителя, батьків. 

5. Проявляєте терпеливість і настирливість в багаторазовому Повторенні завдання. 

6. Легко стримуєтесь від грубих зауважень в адресу супротивника. 

7. Після команди до дії (наприклад, команди “руш” перед бігом на змаганнях) часто 

затримуєтесь на старті. 

8. Перед випробуванням легко стримуєте надлишкове переживання. 

9. Обережні і розсудливі. Перед тим, як прийняти важливе рішення, завжди зважуєте всі 

“за” і “проти”. 

10. Легко стримуєте радість від перемоги і спокійно чекаєте на повідомлення результату 

випробувань. 

11 Після закінчення занять можете спокійно чекати товариша, що затримується.  

12. Залишаєтесь спокійними і стриманими в ситуації, коли екзаменатор помиляється в 

оцінці вашого результату. 

13. Здатні спокійно чекати випробування навіть тоді, коли його перенесли на пізніше. 

14. Поводите себе тихо, якщо про це вас просять. 

15. Взявши екзаменаційний білет, без значного напруження володієте своїми думками, 

почуттями. 

16. Вам важко стримати роздратування, коли вас відривають від виконання роботи якою 

ви захопленні. 

17. Вас нелегко спровокувати на що-небудь. 

18. Будь-яку роботу виконуєте спокійно, без поспіху. 

19. Нездатні швидко відповідати на несподівані запитання. 

20. Послідовні і врівноважені, можете спокійно виконувати одну і ту ж роботу багато 

разів підряд, не дратуючись. 

21. Мовчазні і не любите підтримувати несуттєву розмову. 

22. Незважаючи на обставини, стараєтесь виконати будь-яку роботу до кінця. 

23. Володієте спокійною, рівномірною мовою з зупинками, без різко виражених емоцій, 

жестикуляцій і міміки. 

24. Дотримуєтесь запропонованого вчителем (батьками) розпорядку дня, стереотипів в 

навчанні, тренуванні, відпочинку. 

25. Постійні в своїх інтересах і стосунках з іншими людьми. 

26. Повільно втягуєтесь в навчальний процес і переключаєтесь з одного виду діяльності 

на інший. 

27. Важко пристосовуєтесь до нової обстановки. 

Четверта група запитань 

1. Боїтесь брати участь у відповідальних випробуваннях. 

2. Сильно переживаєте ситуацію неуспішного екзаменаційного випробування. 

3. В день іспиту, не впевнені в своїх знаннях. 

4. При зміні обстановки вам важко прийняти правильне рішення. 

5. Володієте слабкою тихою мовою, яка інколи знижується до шепоту. 

6. При невдалому складанні іспиту відчуваєте пригніченість і розгубленість. 

7. Легко переносите самотність перед випробуванням, не спілкуєтесь з товаришами по 

команді, стараєтесь бути на самоті. 

8. Схильні замикатися в собі. Не бажаєте ділитися своїми переживаннями з товаришами, з 
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близькими. 

9. Мимоволі пристосовуєтесь до характеру співрозмовника. 

10. Соромливі, із слабкою силою волі. 

11. Неговіркі. Важко входите в контакт з незнайомими людьми. 

12. В критичних ситуаціях нерідко впадаєте в паніку. 

13. Покірно виконуєте будь-які вказівки вчителя, товаришів, навіть знайомих. 

14. Надзвичайно образливі. 

15. Вам важко швидко зосередитись на виконанні тієї чи іншої роботи, того чи іншого 

завдання. 

16. Скрупульозно і повільно готуєтеся до виконання будь-якої роботи. 

17. У випадку тимчасової поразки виникає бажання відмовитись від випробування. 

18. Перед випробуванням часто виникає апатія. 

19. Вразливі до сліз і легкоранимі. 

20. По можливості стараєтесь відмовитись від участі у змаганнях з сильним 

супротивником. 

21. Надзвичайно чутливі до похвали і критики. 

22. Малорухливі, тихі і несміливі. 

23. Не порушуєте звичного режиму в період екзаменаційної сесії. 

24. Схильні до підозрілості, часто у всьому бачите лише погане і небезпечне. 

25. Здатні перебільшувати труднощі, що зустрічаються у вашому житті. 

Оцінка результатів тестування 

Позитивні відповіді першої групи питань відображають ступінь ви- раженості 

холеричного темпераменту, другої, третьої і четвертої - відповідно сангвінічного, 

флегматичного і меланхолічного темпераментів. Даний тип нервової системи вважається 

достатньо вираженим, якщо позитивних відповідей, що відображають властивості даного 

темпераменту, більше 12. Вираженість окремого типу нервової системи у відсотках 

визначається за формулою темпераменту (Фт): 

ФТ = ^.100%1 + СГ^400%]+Ф№Д00%] + М&.100%\ 

У ПВ ) \ПВ ) У І1В ) у пв ) 

де: X, С, Ф і М- відповідно холеричний, сангвінічний, флегматичний і меланхолічний 

темпераменти; ПВх, ПВс, ПВф, ГІВм - загальна кількість позитивних відповідей на запитання - 

відповідно типам холерика, сангвініка, флегматика і меланхоліка; ПВ - загальна кількість 

позитивних відповідей по всіх чотирьох типах. 

За умови, якщо у досліджуваного кількість позитивних відповідей по чотирьох групах 

запитань 40 (16, 8, 6, 10 відповідно по 1, 2, 3 і 4 групах запитань), то формула темпераменту 

матиме такий вигляд: 

Фт = 40%* + 20% С + 15%Ф + 25 %М. 

Це означає, що даний темперамент на 40% холеричний, на 20% сангвінічний, на 15% 

флегматичний і на 25% меланхолічний. Домінуючим вважається темперамент, якщо відносний 

результат кількості позитивних відповідей по даному типу нервової системи складає більше 

39%. 

Рекомендовані інформаційні джерела: 

Глозман Ж. М.Нейропсихология детского возраста. М.: Академия, 2009. 272c 

Клевець М. Ю. Фізіологія людини і тварин. Книга 1. Фізіологія нервової, м’язової і 
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сенсорних систем: навчальний посібник. Л.: ЛНУ імені Івана Франка, 2000. 199 с.   

Семенович А. В. Нейропсихологическая диагностика и корреция в детском возрасте. М.: 

«Академия», 2002. 

Хомская Е. Д. Нейропсихология. М.: Питер, 2013. 508 c. 

 

Лабораторна робота з теми: 

«Фізіологічні основи психічної діяльності людини.  

Сон. Гіпноз і навіювання.» 

Мета лабораторної роботи: оволодіння студентами методикою визначення рівня схильності 

людини до занять аутогенним тренуванням.  

Хід роботи 

Перед досліджуваними ставиться завдання: оцінити схильність до АТ, навчитись вводити 

себе за допомогою уяви в стан “бойової готовності” (БГ) і в стан “глибокого спокою” (ГС). 

Перед початком тестування кожний студент продумує зміст своїх моделей радості і 

спокою (формули, схеми, малюнки тощо), описує їх в протоколі. Це прискорюватиме 

“входження” досліджуваних у відповідний стан. 

Про рівень психофункціональної схильності до занять АТ судять за зміною величини 

ЧСС. Спочатку викладач дає вказівку всім студентам визначити пульс спокою за 10 с. Тоді 

подається команда: “Починаємо входити (включатися) у стан “бойової готовності”. В цей час 

досліджувані, максимально напружуючи уяву, подумки промовляють формули випробувань 

(складання іспитів, спортивних змагань). На 30- ій секунді після включення у БГ дається 

вказівка для підрахунку ЧСС знову ж за 10 с. Важливо, щоб досліджувані вміли підтримувати 

навіюваний емоційний стан протягом усіх 10 с періоду підрахунку пульсу. Після 

п’ятихвилинного відпочинку вирішується друґ£ завдання - входження в “глибокий спокій” за 

ЗО с при контролюванні ЧСС. При вирішенні цього завдання, як правило, використовують 

формули заспокійливої частини АТ, зокрема такі: 

• “Я розслаблююсь і заспокоююсь”; 

• “Стан глибокого спокою”; 

• “Я відчуваю тепло і сонливість”; 

• “Я відпочиваю” тощо. 

Тривалість самонавіювання - ЗО с, контроль ефективності - за зміною частоти пульсу. 

Результати досліджень заносять в протокольну таблицю. Розраховують процент приросту 

пульсу в стані БГ і його зменшення навіюванням глибокого спокою. Отримані дані аналізують з 

врахуванням типу нервової системи досліджуваних. 

Протокольна таблиця результатів тестування  

схильності студентів до занять аутотренінгом 

Прізвище 
досліджув

аних 

Тип 
нерво- 

вої 
системи 

ЧСС, ск/хв. 
Стан 
спокою 

Стан 
БГ 

Стан 
ГС 

Приріст 
ЧСС, % 1.      

2. 1     
3.      

Рекомендовані інформаційні джерела: 

Николаенко Н. Н. Современная нейропсихология. М.: Речь, 2013. 272 c. 

Роджер Р. Хок. Поведение в гипнозе // 40 исследований, которые потрясли психологию = 
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Forty studies that changed psychology. 5-е междунар. изд. СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. Гл. 2, 

«Восприятие и осознание». С. 82-91. 

Хомская Е. Д. Нейропсихология. М.: Питер, 2013. 508 c. 
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4. 4. Організація самостійної роботи студентів 

Зміст завдань для самостійної роботи студентів та форми звітності: 

1.Ознайомитись із літературою з анатомії та фізіології: «Фізіологія людини» Том І. 

Нервова система. Перекл. з англ. під ред. П.Г.Костюка. Автори: Дж. Дудел., И. Рюж – 

М., 1985. – 163 с. Скласти тестові питання з анатомії і фізіології  центральної нервової 

системи 

2.Актуалізація знань, набутих під час вивчення дисциплін: «Нормальна та патологічна 

анатомія» та «Нормальна, патологічна, вікова та порівняльна фізіологія людини»» 

(анатомо-фізіологічні особливості нервової системи), (вікові особливості нервової 

системи). 

3.Підготувати розгорнутий план-конспект засвоєння інформації про функції відділів 

центральної нервової системи. 

4.Підготувати інформаційне повідомлення з використанням мультимедійних методів до 

двох тем. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 

1. Фізіологія ВНД. Чайченко Г.М. – К.: Вища школа, 1985 

2. Биологические основы рассудочной деятельности. Крушинский Л.В. М.: Либроком, 2009. – 

272 с. 

3. Фізіологія людини і тварин. Чайченко Г.М. та інші. – К.: Вища школа, 2003. 463 с. 

4. Фізіологія людини і тварин. Чайченко Г.М., Цибенко В. О., Сокур В.Д. К.: Вища школа, 

2003. – 384 с. 

5. Физиология центральной нервной системы. Костюк П.Г. К.: Высшая школа, 1977. –320 с. 

6. Анатомия и физиология детского организма. Леонтьева Н.Н. М.: Просвещение, 1986. – 287 

с. 

7. Основи нейропсихології. Нейман О.В. – Москва: Мир, 1998. 
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Контроль якості знань студентів 

5.1. Форми і методи поточного контролю 

Модуль 1 

1. Вкажіть на відмінні ознаки нижчої і вищої рефлекторної регуляції функцій. Що вивчає 

наука про ВНД? 

2. Поясніть основні відмінності умовних та безумовних рефлексів. До яких рефлексів 

належать такі рефлекси, як харчовий, захисний, статевий та батьківський? 

3. У школяра перед складанням іспиту відмічається істотне посилення діяльності серця і 

легень (підвищений артеріальний тиск, значне збільшення величини пульсу, більш часте 

дихання). Вкажіть на основні умовні та безумовні подразники, що спричиняють таке 

посилення вегетативних функцій у школярів перед іспитом. 

4. Навчально-виховна робота завжди пов'язана з виробленням у дітейі підлітків різних 

умовнорефлекторних реакцій. Вкажіть на основні умови, яких належить дотримуватись для 

успішного вироблення умовних рефлексів. 

5. У випадку сильного зубного болю навіть легкий дотик до руки хворого посилює його 

муки. Чому? 

6. Який фізіологічний механізм утворення умовного слиновидільного рефлексу на період 

прийняття їжі? 

7. Трьохрічна дитина хоче залізти в калюжу, їй кажуть: "Не можна!".Але внутрішнє 

гальмування ("умовне гальмо") за даних умов не спрацьовує і дитина намагається здійснити 

свій намір. Що необхідно зробити вихователю, щоб відволікти увагу дитини від небажаної 

дії, якою вона захопилася? 

8. Учень, який ніколи не коштував лимона, не проявляє ніякої фізіологічної реакції на його 

вигляд, крім цікавості (безумовний орієнтувальний рефлекс). Якщо ж цей же учень 

спробував лимон на смак, то в подальшому один лише вигляд лимона викликає 

слиновиділення. Поясніть, як виробляється цей умовний слиновидільний рефлекс. Вкажіть 

на основні особливості і значення орієнтувальних рефлексів у вихованні дітей. 

9.  І.Р.Беріташвілі розвинув вчення про поведінку, що направляється образом. Яке значення 

цього вчення для забезпечення процесу навчання? 

10. В пристосувальних реакціях організму учнів до м'язової діяльності,а також при 

формуванні рухових навичок у корі великих півкуль головного мозку беруть участь три види 

умовного гальмування. Назвіть їх. За яких умов виникає згашувальне гальмування рухових 

навичок та їх розгальмовування. 

11. Наведіть приклади використання диференціювального гальмування умовних рефлексів у 

педагогічній практиці. 

12. З позиції вчення про позамежне гальмування вкажіть на основні умови, яких належить 

дотримуватись при навчанні дітей новим руховим діям. 

13. Дітям дуже важко стримувати себе від небажаних дій, у яких вони зацікавлені в даний 

момент Поясніть даний факт з позиції вчення про гальмування умовних рефлексів (рухових 

навичок). Наведіть приклади прояву запізнювального гальмування. 

14.  Взаємодія процесів збудження і гальмування в корі великих півкуль (посилення одного 

процесу іншим) називається: 

' а) концентрацією;  

б) іррадіацією; 
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в) індукцією;  

г) функціональною мозаїкою. 

15. Складний рух кіркових процесів, зв'язаних з явищами іррадіації, концентрації і індукції 

називається: -  

а) функціональною мозаїкою; б)динамічним стереотипом; в) домінантою. 

16. Системна діяльність КВП, при якій на одну й ту ж систему подразників організм 

відповідає чітко визначеною і міцно закріпленою роботою, названа І.П.Павловим: 

а) функціональною мозаїкою;  

б) індукцією; 

в) домінантою;  

г) динамічним стереотипом. 

17.  На відміну від безумовних рефлексів умовні рефлекси: 

а) набуті, а не спадкові;  

б) індивідуальні, а не видові; 

в) мають сталі рефлекторні дуги; г) а + б. 

18.  Утворення умовних рефлексів неможливо без участі: 

а) кори мозку; б) довгастого мозку; 

в) мозочка; г) спинного мозку. 

19.  Інтерорецептивні умовні рефлекси в порівнянні з екстерорецептивними виробляються: 

а) швидше;    б) повільніше;    в) різниці немає. 

20.  Складні безумовні рефлекси називаються: 

а) інстинктами;  

б) домінантою; 

в) індукцією;  

г) динамічним стереотипом. 

21 Умовним подразником передстартового посилення вегетативних функцій може бути: 

а) бачення глядачів, суддів і суперників; 

б) вигляд спортивного спорядження; 

в) думка про змагання; 

г) а + б + в. 

22. Безумовнорефлекторним підкріпленням перед стартових умовнорефлекторних реакцій є 

подразнення: 

а) пропрїорецепторів;         в) барорецепторів і хеморецепторів; 

б) терморецепторів; г) б + в. 

23 . Для утворення умовних рефлексів необхідні такі умови: 

а) діяльний стан кори мозку; 

б) умовний подразник повинен передувати безумовнорефлектор- 

ному підкріпленню; 

в) умовний подразник повинен бути середньої сили; 

г) а + б + в. 

24. Умовні рефлекси, які утворюються під дією природних умовних подразників, 

називаються: 

а) штучними; б) натуральними; 

в) гальмівними; г) рефлексами вищих порядків. 

25. Умовні рефлекси, викликані індиферентними (байдужими) для організму подразниками, 

називаються: 
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а) штучними; б) натуральними; 

в) гальмівними; г) рефлексами вищих порядків. 

26. Умовний рефлекс, вироблений шляхом підкріплення умовного подразника іншим міцно 

виробленим рефлексом, називається рефлексом: 

а) першого порядку; б) другого порядку; 

в) третього порядку; г) четвертого порядку. 

27. Дія побічних подразників в момент виконання спортсменом спортивної вправи (звучний 

оклик, шум, присутність незнайомих осіб) може привести до гальмування рухових навичок. 

Найчастіше в таких умовах виникає така різновидність гальмування: 

а) охоронне; б) запізнювальне; 

в) умовне гальмо; г) зовнішнє індукційне. 

28. Коли жабу, курку або кролика швидко і різко перевернути на спину, то внаслідок 

гальмування рухових нервових центрів тварина знерухо 

вуєгься і засинає. Знерухомлення тварин в даному досліді зумовлене: 

а) дифереціювальним гальмуванням; 

б) позамежним гальмуванням; 

в) згашувальним гальмуванням; 

г) запізнювальним гальмуванням. 

  29.Різновидностями умовного гальмування умовних рефлексів є: 

а) охоронне і індукційне; 

б) згашувальне і диференціювальне; 

в) запізнювальне і умовне гальмо; 

г) б + в. 

30. В умовах, коли умовний подразник не підкріплюється дією того чи іншого безумовного 

подразника на протязі тривалого часу, виникає гальмування: 

а) охоронне; б) індукційне; 

в) згашувальне; г) запізнювальне. 

31. В основі аналітичної діяльності кори великих півкуль головного мозку лежить така 

різновидність гальмування: 

а) охоронне; б) індукційне; 

в) диференціювальне; г) запізнювальне. 

 

5.2. Форми і методи підсумкового контролю – залік. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

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 

65-69 D 
задовільно  

60-64 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 
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0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 



Навчально-методична карта дисципліни  

«Нейрофізіологія та фізіологія ВНД (нейропсихологія)» 

 

Назва теми 
К-ть 

годин 

Вид 

заняття 
Література 

Засоби 

навчання, 

матеріали 

Контроль 

1. Природжені та 

набуті форми 

поведінки. 

Сучасні уявлення 

про типи і 

механізми пам’яті. 

10/12 

 

Лекція, 

лабораторна 

та 

самостійна 

робота 

Батуев А. С. Физиология высшей нервной 

деятельности и сенсорных систем: Учебник 

для вузов. 3-є изд. СПб.: Питер, 2006. 317 с. 

Корнев М.А., Кульбах О.С. Основы строения 

центральной нервной системы: Учебное 

пособие. СПб: ООО «Издательство 

ФОЛИАНТ», 2002. 

Крушинский Л. В. Биологические основы 

рассудочной деятельности. М.: Либроком, 

2009. 272 с. 

Лурия А.Р. Лекции по общей психологии. 

СПб.: Питер, 2004. 

Смирнов В. М. Физиология сенсорных систем 

и высшая нервная и психическая деятельность 

М.: Академия, 2013 

Фізіологія ВНД. Чайченко Г. М. К.: Вища 

школа, 1985 

Текст лекції,  

мультимедій

на 

презентація 

Усне 

(індивідуальне та 

фронтальне) 

опитування 

2. Структурно-

функціональна 

організація 

аналізаторів. 

Аналітико-

синтетична 

діяльність 

головного мозку. 

10/8 

Лекція, 

лабораторна 

та 

самостійна 

робота 

Атлас «Нервная система человека. Строение и 

нарушения». Под ред. В.М.Астапова и 

Ю.В.Микадзе. М.: ПЕР СЭ, 2001. 

Батуев А. С. Физиология высшей нервной 

деятельности и сенсорных систем: учеб.для 

вузов. 3-е изд., испр. и доп. СПб. и др.: Питер, 

2008. 

Данилова Н. Н. Психофизиология. Учебник 

для вузов. М., 2002. 373 с. 

Нейман Л. В. Анатомия, физиология и 

патология органов слуха и речи: учебник. М.: 

Владос, 2001. 224 с. 

Текст лекції 

Письмове 

опитування, 

тестовий контроль 
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Урываев Ю. В., Донцов Р. Г. Физиология 

центральной нервной системы. Практикум. М., 

2007. 

3. Фізіологія  

нейронів. 

Основні 

властивості 

нервових центрів і 

принципи 

координації в ЦНС 

10/8 

Лекція, 

лабораторна 

та 

самостійна 

робота 

Данилова Н. Н. Психофизиология. Учебник 

для вузов. М, 2002. 373 с. 

Кучеров І. С. Фізіологія людини і тварин. К.: 

Вища школа, 1991. 

Переработка информации у человека. 

Линдсей П., Норманн Д. М.: Мир, 1974. 550 с. 

Шульговский В. В. Основы нейрофизиологии. 

М.: Аспект Пресс, 2002. с. 277 

Текст лекції 

Індивідуальне та 

фронтальне 

опитування, 

тестовий контроль 

4. Функції відділів 

центральної 

нервової системи 

людини. 

10/10 

Лекція, 

лабораторне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Николаева Е. И. Психофизиология. Психоло-

гическая физиология с основами физиоло-

гической психологии: учебник. Новосибирск: 

Наука, 2001. 262 с. 

Фізіологія людини і тварин. Чайченко Г. М., 

Цибенко В. О., Сокур В. Д. К.: Вища школа, 

2003. 384 с. 

Физиология центральной нервной системы. 

Костюк П. Г. К.: Высшая школа, 1977. 320 с. 

Шульговский В. В. Основы нейрофизиологии: 

учебное пособие. М.: Аспект-Пресс, 2002.277с.  

Текст лекції, 

мультимедій

на 

презентація 

Письмове 

опитування, 

тестовий контроль 

5. Внутрішні 

детермінанти 

поведінки 

10/8 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Данилова Н. Н. Психофизиология. Учебник 

для вузов. М, 2002. 373 с. 

Игошева Н. Б. Физиология высшей нервной 

деятельности: учебное пособие. Саратов: Изд-

во ГосУНЦ «Колледж», 2001. 96 с. 

Урываев Ю. В., Донцов Р. Г. Физиология 

центральной нервной системы. Практикум. М., 

2007. 

Чорнокульський С. Анатомія центральної 

нервової системи: навчально-методичний 

посібник. 3-є вид., доп. К.: Книга плюс, 2003. 

157 с. 

 
Модульна 

контрольна робота 

6. Типологія та 8/8 Лекція, Бизюк А.П. Основы нейропсихологии: Текст лекції Індивідуальне та 
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генетика вищої 

нервової 

діяльності.  

Специфічні 

особливості ВНД 

лабораторне 

та 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Учебное пособие. СПб.: Речь, 2005. 293 с. 

Нейман О. В. Основи нейропсихології. М.: 

Мир, 1998. 

Полонская Н.Н. Нейропсихологическая 

диагностика детей младшего школьного 

возраста: учебное пособие для студ. высш. 

учеб. заведений. М.: Издательский центр 

«Академия», 2007. 192 с. 

Сазонов В. Ф. Понятие и виды торможения в 

физиологии центральной нервной системы: 

учебно-методическое пособие. Ч.1. Рязань: 

РГПУ, 2004. 80 с.  

Тонконогий И.М., Пуанте А. Клиническая 

нейропсихология. СПб.: Питер, 2007. 528 с. 

Хомская Е.Д. Нейропсихология. М.: УМК 

«Психология», 2002. 416 с. 

Kolb B., & Wishaw I. Q. (2003). Fundamentals of 

Human Neuropsychology (5th edition). Freeman.  

фронтальне 

опитування, 

тестовий контроль 

7. Онтогенез 

вищої нервової 

діяльності 

людини. 

7/8 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Обреимова Н. И., Петрухин А. С. Основы 

анатомии, физиологии и гигиены детей и 

подростков. М.: Изд. Центр «Академия», 2000. 

376 с. 

Плахтій П., Кучерук О. Фізіологія людини. 

Нейрогуморальна регуляція функцій: 

навчальний посібник. К.: ВД «Професіонал», 

200. 336 с. 

Ровний А. С. Сенсорні механізми управління 

точнісними рухами людини. Харків: ХДАФК, 

2001. 220 с. 

Сиротюк А. Л. Нейропсихологическое и 

психофизиоло-гическое сопровождение 

обучения. М.: ТЦ Сфера, 2003. 288 с. 

 

Усне 

(індивідуальне та 

фронтальне) 

опитування 

8. Фізіологічні 

основи психічної 

діяльності 

9/8 

Лекція, 

лабораторне 

заняття, 

Бизюк А.П. Основы нейропсихологии. 

СПб.:2001 

Лурия А.Р. Основы нейропсихологии: учеб. 

Текст лекції 

Письмове 

опитування, 

тестовий контроль 
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людини. 

Сон. Гіпноз і 

навіювання. 

самостійна 

робота 

Пособие для студентов  психолог. фак. вузов. 

М.: издательский центр «Академия», 2002 

Семенович А.В. Введение в нейропсихологию 

детского возраста: Учебное пособие. М.: 

Генезис, 2005. 319 с. 

Смирнов В. М. Нейрофизиология и высшая 

нервная деятельность детей и подростков: 

учебное пособие. М.: Академия, 2000. 400 с. 

Хоменко Б. Г., Дідков О. М. Анатомія і 

фізіологія дитячого організму: навчальний 

посібник. К.: НПУ імені Драгоманова, 2004. 

373 с. 

Cabeza, R. & Kingstone, A. (eds.) (2001) 

Handbook of Functional Neuroimaging and 

Cognition. Cambridge, Massachusetts: MIT Press. 

9. Принципи 

регуляції 

сенсорних, 

моторних та 

вегетативних 

функцій. 

Інтегративна 

функція нервової 

системи 

7/10 

 

Лекція, 

лабораторна 

та 

самостійна 

робота 

Бернштейн Н.А. Современные искания в 

физиологии нервного процесса. М.: Смысл, 

2003. Гл.3, 4. 

Визель Т.Г. Основы нейропсихологии: учеб. 

Для студентов вузов. М.: АСТ: Астрель: 

Транзиткнига, 2005. 384 с. 

Крушинский Л. В. Биологические основы 

рассудочной деятельности. М.: Либроком, 

2009. 272 с. 

Смирнов В. М. Физиология сенсорных систем 

и высшая нервная и психическая деятельность 

М.: Академия, 2013 

Цицерошин М. Н. Становление интегративной 

функции мозга [Текст] = Formation of 

integrative function of the brain : [монография] 

СПб.: Наука, 2009. 249 с.  

Текст лекції,  

мультимедій

на 

презентація 

Усне 

(індивідуальне та 

фронтальне) 

опитування 

10. Порушення 

функцій нервової 

системи та 

механізми їх 

7/10 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Анатомія пам’яті: атлас схем і рисунків. 

Дроздов О. Л. та інші. Дніпропетровськ: 

Пороги, 2005. 218 с. 

Атлас «Нервная система человека: строение и 

Текст лекції, 

мультимедій

на 

презентація 

Модульна 

контрольна робота 
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