
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ФПІ 1 

2. Назва: «Анатомія, фізіологія, еволюція нервової системи. Фізіологія поведінки». 

3. Тип: обов’язковий. 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський). 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 1, 2. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3. 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Стасюк Марія Василівна, 

к.б.н., доцент.  

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

застосовувати теоретичні знання і використовувати практичні навички при характеристиці 

нервової системи як основи формування загальних психічних явищ; пояснювати механізми 

інтегративної діяльності організму; реєструвати показники, які відображають основні показники 

ВНД при різних станах організму, їх аналізувати та робити висновки. 

10. Форми організації занять: навчальні заняття, лабораторна робота, самостійна робота, 

екзамен. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Анатомія», «Фізіологія 

людини», «біологія, «генетика»,» психологія». 

12. Зміст курсу: (перелік тем): Еволюція нервової системи. Біологічне значення, загальний план 

будови і властивості нервової системи. Будова і функції спинного мозку. Будова, функції головного 

мозку. Форми модифікації поведінки. Набуті форми поведінки. Фізіологічні механізми пам’яті, уваги 

і емоцій. Фізіологічні механізми мови. Свідомість. Мислення. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Анатомія і еволюція нервової системи: Навчальний посібник/За ред. І.М. Рожкова.- Миколаїв: 

Вид-во МДГУ ім.. П.Могили, 2005.- 228 с. 

2. Іонов І.А. Фізіологія вищої нервової діяльності (ВНД): навчальний посібник / І.А. Іонов,            

Т.Є. Комісова, А.В. Мамотенко, С.О. Шаповалов, Сукач О.М., Теремецька Н.Ф., Катеринич О.О. – Х. 

: ФОП Петров В.В., 2017. – 143 с. 

3. Макарчук М. Ю., Куценко Т. В., Кравченко В. І., Данилов С. А. Психофізіологія: Навчальний 

посібник - К. : ООО "Інтерсервіс", 2011 - 329 с. 

4. Старушенко Л.І. Анатомія та фізіологія людини. – К.: Здоров’я, 2003. – 336 с. 

Чайченко Г.Н. та ін. Фізіологія людини і тварин. Г.Н. Чайченко, В.О. Цибенко, В.Д. Сокур: 

Підручник за ред. В.О. Цибенка. – К.: Вища школа, 2003. – 463 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
36 год. лекцій, 36 год. семінарських занять, 36 год. Лабораторних занять, 132 год. самостійної 

роботи. Разом – 240 год.  

Методи: лекції з використанням активних методів викладання і елементів проблемності, практичні 

заняття у формі (презентація, обговорення, комунікативний метод, тематичні дослідження, 

індивідуальних занять). 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, модульний контроль, підсумковий 

контроль.  

Підсумковий контроль (40 балів екзамен письмовий в кінці 1-го та ІІ-го семестрів).  

16. Мова викладання: українська. 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри А.О. Ногас, к.фіз.вих., доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF THE TRAINING COURSE 

1. Title: anatomy, physiology, evolution of the nervous system. physiology of behavior. 
2. Index. FPI 1 
3. Type: Sheath.  
4. Academic year. 1. 
5. Semester. 1, 2. 
6. Credits. 3. 

7. Lecturer name, academic degree and position. Stasiuk Maria Vasilivna, doctor of philosophy in biology, 

assistant professor. 

8. Results of studies 
Аfter studying the discipline the student must be capable of: - apply theoretical knowledge and use practical 

skills in characterizing the nervous system as the basis for the formation of general mental phenomena; to 

explain the mechanisms of the integrative activity of the organism; to record indicators that reflect the main 

indicators of DLD in different states of the organism, analyze them and draw conclusions. 

9. Learning outcomes: after studying the discipline, the student must be able to: 

apply theoretical knowledge and use practical skills in characterizing the nervous system as the basis for the 

formation of general mental phenomena; to explain the mechanisms of the integrative activity of the 

organism; to record indicators that reflect the main indicators of DLD in different states of the body, analyze 

them and draw conclusions. 

10. Forms of organization of classes: training sessions, laboratory work, independent work, exam. 

11. Disciplines preceding the study of this discipline: Anatomy, Human Physiology, Biology, Genetics, 

Psychology. 

12. Course contents: (list of topics): Evolution of the nervous system. Biological value, general plan of 

structure and properties of the nervous system. Structure and functions of the spinal cord. Structure, 

functions of the brain. Forms of modification of behavior. Acquired behaviors. Physiological mechanisms of 

memory, attention and emotions. Physiological mechanisms of language. Consciousness. Thinking. 

13. Recommended editions: 
1. Anatomy and evolution of the nervous system: Textbook / Ed. IM Rozhkova .- Mykolaiv: View of the 

MSU in the name of P.Mogyli, 2005.- 228 p. 

2. Ion IA Physiology of Higher Nervous Activity (VND): Textbook / І.А. Ionov, T.E. Komissova, AV 

Mamotenko, S.O. Shapovalov, Sukach OM, Teremetska NF, Katerinich O.O. - Kh.: FOP Petrov VV, 2017. - 

143 p. 

3. Makarchuk M. Yu., Kutsenko T. V., Kravchenko V. I., Danilov S. A. Psychophysiology: Textbook - K .: 

"Interservis" Ltd., 2011 - 329 p. 

4. Starushenko L.I. Anatomy and physiology of man. - K .: Zdorovya, 2003. - 336 p. 

Chaychenko G.N. etc. Physiology of man and animals. G.N. Chaychenko, VO Tsybenko, V.D. Sokurov: 

Textbook for ed. VO Tsibenka - K .: High school, 2003. - 463 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
36 years lectures, 36 hours. seminars, 36 hours. Laboratory classes, 132 hours. independent work. Together - 

240 years. 

Methods: lectures using active methods of teaching and elements of problem, practical classes in form 

(presentation, discussion, communicative method, case studies, individual classes)/ 

15. Forms and evaluation criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Current control (60 points): testing, surveys, module control, final control. 

Final control (40 balecakes written at the end of the 1st and 2nd semesters. 

16. Teaching language: Ukrainian. 

 
 
Head of Department                                   A. Nogas, Ph.D., Associate Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


