




 

 

Мета дисципліни сформувати загальні уявлення про організацію і 

функціонування основних розподілених нейронних мереж головного мозку як 

основи сучасного бачення мозку не як про певний набір структур, а як про комплекс 

різномасштабних нейронних мереж, які динамічно взаємодіють між собою при 

виконанні поведінкових та когнітивних задач. Навчити аспірантів самостійному 

пошуку експериментальних доказів і відповідей на конкретні питання 

функціонування нейронних мереж, їхній презентації та обговоренню можливого 

залучення цих даних до перспектив розвитку їхнього напрямку наукових досліджень  

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни (за 

наявності)
1
: 

1. Володіти ґрунтовними знаннями з фізіології та анатомії центральної нервової 

системи, включаючи знання клітинних та системних механізмів передачі збудження 

і гальмування в ЦНС. 

2. Вміти теоретично обґрунтовувати функціональну та структурну неоднорідність 

коркових і підкоркових структур.  

3. Володіти навичками практичної роботи з науковою літературою, вмінням 

узагальнювати дані за конкретною темою та представляти їх у вигляді презентацій. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Основою навчальної дисципліни «Нейронні мережі» є розгляд фізіологічних 

механізмів функціонування малих нейронних мереж, канонічних і неканонічних 

нейронних мереж та головних розподілених нейронних мереж мозку людини як 

складових його коннектому. Зокрема детально висвітлюються побудова та 

функціонування центральної виконавчої, безумовної та значимої нейронних мереж, 

дорзальної і вентральної систем уваги, системи дзеркальних нейронів. Окремо 

розглядаються питання аномалій та порушень в діяльності нейронних мереж як 

основи розвитку складних психічних розладів, а також зміни в діяльності нейронних 

мереж з віком. 

4. Завдання (навчальні цілі):  

1) Сформувати загальні уявлення про методичні підходи до розв’язання проблеми із 

створення коннектому мозку людини.  

2) Засвоїти знання про основні масштабні нейронні мережі головного мозку: їхню 

організацію  та функціональне призначення.  

3) Сформувати уявлення про закономірність виникнення певних психічних розладів 

в результати порушення в діяльності розподілених нейронних мереж. 

Згідно з вимогами Національної рамки кваліфікацій дев’ятого рівня освіти 

дисципліна забезпечує набуття аспірантами таких компетентностей: 

інтегральна: здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної 

та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке 

переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної 

практики. 

 

                                                           
 



 

 

загальні:  

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

2. Навички використання новітніх інформаційних і комунікаційних технологій;  

3. Здатність до пошуку, оброблення на аналізу інформації з різних джерел;  

4. Здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

5.Здатність саморозвиватися, вчитися і бути сучасно навченим;  

6.Вміння виявляти, ставити та вирішувати на системному рівні наукові проблеми.  

 

спеціальних (фахових, предметних): 

 

1. Здатність застосовувати отримані знання та розуміння для вирішення проблем 

сучасної біології  

2. Здатність формулювати наукову проблему, робочі гіпотези досліджуваної 

проблеми, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових 

цілісних знань та/або професійної практики  

3. Здатність обирати адекватні методи для ефективного вирішення конкретних 

науково-практичних задач у галузі біології  

4. Поглиблене знання за широким колом питань сучасної біології  

5. Розуміння етичних аспектів наукової діяльності в галузі біології  

6. Здатність представляти результати власного дослідження широкому загалу 

фахівців та нефахівців; спроможність працювати у міждисциплінарній команді 

 

 

 

5. Результати навчання за дисципліною: 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 
4. автономність та 
відповідальність) 

Форми (та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

та пороговий 

критерій 

оцінювання 

(за 

необхідності) 

Відсот

ок у 

підсум

ковій 

оцінці 

з 

дисцип

ліни 

Код Результат навчання 

 Знати    

1.1 Знати загальні принципи 
анатомічних, функціональних і 

коннектомних методів 

нейровізуалізації. 

 

Лекція, самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота/ 

Оцінювання 

презентації/ 

доповіді, 

іспит  

20 

1.2 Знати основні хаби в 

структурних і функціональних 

нейронних мережах мозку 

людини. Нейрофізіологічну 

Лекція, самостійна 

робота, реферат 

Модульна 

контрольна 

робота/ 

Оцінювання 

20 



 

 

основу дорзально та 

вентральної систем уваги і 

емпатії. 

презентації/ 

доповіді, 

іспит 

1.3 Знати побудову центральної 

виконавчої, безумовної та 

значимої нейронних мереж 

(основні хаби та межі) 

Лекція, самостійна 

робота, реферат 

Модульна 

контрольна 

робота/ 

Оцінювання 

презентації/ 

доповіді, 

іспит 

20 

 Вміти    

2.1  Вміти доводити часову 

структурно-функціональну 

єдність різних ділянок 

головного мозку при 

здійсненні поведінкових та 

когнітивних задач 

. 

Практиічнізаяття.

, самостійна 

робота, реферат 

Оцінювання 

практичних 

завдань 

10 

2.2 Вміти  виділяти загальні та 

специфічні механізми 

функціонування різних 

нейронних мереж 

Практиічнізаяття.

, самостійна 

робота, реферат 

Оцінювання 

практичних 

завдань 

5 

2.3 Вміти планувати і проводити 

експериментальні дослідження 

діяльності  нейронних мереж 

при застосуванні методів 

нейровізуалізації та 

комп’ютеризованого ЕЕГ 

аналізу. 

Практиічнізаяття.

, самостійна 

робота, реферат 

Оцінювання 

практичних 

завдань 

10 

 Комунікабельність    

3.1 Професійно вести наукову 

дискусію та висувати гіпотези 

щодо подібності та відмінності 

коннектомів у різних ідивідів 

Практичні 

заняття. 

Самостійна 

робота, виступ-

презентація 

Оцінювання 

практичних 

завдань/ 

усних 

доповідей/ 

презентацій 

5 

 Автономність та відповідальність    

4.1 Самостійно обґрунтовувати 

можливість застосування 

сучасних технологій оцінки 

функціонального стану 

основних розподілених 

нейронних мереж головного 

мозку людини для розширення 

кола власних 

експериментальних досліджень  

Самостійна 

робота, 

виступ-

презентація 

Оцінювання 

презентації/до

повіді 

10 



 

 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін які не входять до 

блоків спеціалізації) 

Результати навчання дисципліни  

(код) 

Програмні результати навчання 

(назва) 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 

ПР.01.Демонструвати глибоке знання 

передових сучасних концептуальних та 

методологічних знань в галузі науково-

дослідницької та/або професійної діяльності й 

на межі предметних галузей знань 

+ + + + + + +  

ПР.02.Демонструвати знання в предметній 

області та науково-практичних потребах 

професії; 
   + + + + + 

ПР.03. Аналізувати самостійно наукові роботи 

провідних вчених, наукових шкіл та 

фундаментальних праць у галузі дослідження;  

 

  

 

 + +  + 

ПР.04.Планувати та реалізувати на практиці 

методологічні принципи  та методи  

біологічних досліджень; 

 

  

 

 + +  + 

ПР.05. Формулювати та формувати принципи 

наукової комунікації та обміну інформацією; 
  

 

   + + 

ПР.17.Виявляти лідерські якості, 

саморозвиватися і самовдосконалюватися, 

нести відповідальність за визначення новизни 

наукових досліджень та прийняття експертних 

рішень; 

  

 

   + + 



 

 

7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота з 1-го розділу: РН 1.1, 2.1 – 20 балів/10 балів 

2. Модульна контрольна робота з 2-го розділу: РН 1.2, 2.2 – 20 балів/10 балів 

3. Модульна контрольна робота з 3-го розділу: РН 1.3-2.3 – 10 балів/5 балів 

3. Реферат/усна доповідь/презентація: РН 3.1,4.1 – 6 балів/3 бали 

4. Практичні роботи (2 робіт): РН 2.1-4.1 – 2 балів/1 бал за кожну       

- підсумкове оцінювання: у формі екзамену 

Формою проведення екзамену є тестова контрольна робота. Результатами 

навчання, які оцінюються в тестовій контрольній роботі, є РН 1.1-1.3 

Максимальна кількість балів, які можуть бути отримані аспірантом, становить 

40 балів за 100 бальною шкалою. 

- умови допуску до екзамену:  

Обов’язковим для екзамену є написання 3 контрольних робіт та написання 

реферату і виконання доповіді за темою реферату. Аспірант допускається до 

екзамену за умови успішного виконання всіх передбачених планом практичних робіт. 

Аспірант не допускається до екзамену, якщо під час семестру набрав менше ніж 20 

балів.  

7.2 Організація оцінювання:  

Оцінювання практичних робіт здійснюється протягом семестру, контрольні 

роботи 1, 2, 3 проводяться протягом семестру, після завершення лекцій відповідних 

розділів 1, 2, 3. Оцінка реферату/доповіді/презентації проводиться впродовж 

лекційного курсу. 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 



 

 

8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний  план   занять 

№ 

п/п 
Номер і назва  теми* 

Кількість годин  

лекції 
практ

ичні 

Самості
йна 

робота 

Консуль
-тації 

Змістовий модуль 1. Коннектом. Динаміка інформаційних 
процесів кори великих півкуль. 

 

1 

Лекція 1. Коннектом – карта 

нейронних зв'язків у мозку, отримана 

за допомогою методів 

нейровізуалізації. Вузли, хаби і межі, 

матрикс мережі. Виявлення хабів: 

центральність, модулярність і 

взаємозв’язки. Хаби в структурних і 

функціональних мережах.. 

Завдання для самостійної роботи. 
Основні парадигми фМРТ дослідження: 

блоками (blocked), параметричне 

(parametric), дизайн, пов'язаний із подіями 

(event-related design), фМРТ стану спокою. 

Функціональні і структурні зв’язки. 

Особливості фМРТ експерименту 

 

4год  16 

 

2 

Лекція 2. Експансія асоціативної 

кори. Канонічні і неканонічні 

нейронні мережі.  

.Завдання для самостійної роботи. 
Анатомічні, функціональні і 

коннектомні методи нейровізуалізації. 

4 год  16 

 

3 

Лекці 3. Коннектом людини, методи 

побудови, обмеження. 

Завдання для самостійної роботи 
Дифузійна тензорна трактографія 

методологія та принципи обробки  

результатів  

2 год 2 16 

1 

Змістовий модуль 2. Основні масштабні нейронні мережі 

головного мозку 

 

 

4 

Лекція 4. Основні масштабні 

нейронні мережі головного мозку 

(значимих подразників, безумовна, 

центральні виконавчі, системи 

уваги). Центральна виконавча 

мережа, її основні вузли. Безумовна 

нейронна мережа, її будова. Мережа 

значимих подразників, її функції. 

Хаби значимої мережі. 

Завдання для самостійної роботи. 

4 год  16 

 



 

 

Клітини фон Економо – структура і 

функції.  

5 

Лекція 5. Дорзальна та вентральна 

системи уваги, їх будова і функції. 

Завдання для самостійної роботи. 

  

2 год  16 

 

6 

Лекція 6. Дзеркальні нейрони. Їх 

відкриття. Когнітивна рухова 

система мозку, її будова і функції 

Завдання для самостійної роботи.  

Хвороби мозку і функціонування 

нейрональних мереж 

 

2 год. 2 16 

1 

 ВСЬОГО
2
 18 4 96 2 

*Примітка: слід зазначити також теми, винесені на самостійне вивчення 

 

Загальний обсяг 120год.
3
, в тому числі  

Лекцій – 18год.  

Практичні заняття – 4  год. 

Консультації - 2год. 

Самостійна робота 96год. 

 

9. Рекомендовані джерела
4
: 

Основна література:  

1. Vallee E, Vidaurre D, Webster M, McCarthy P, Rorden C, Daducci A,Alexander DC, Zhang H, 

Dragonu I, Matthews PM, Miller KL, SmithSM. Image processing and quality control for the first 

10,000 brain imaging datasets from UK Biobank. Neuroimage 2018, Vol. 166: 400–424. 

2. Sporns O. Cerebral cartography and connectomics. Phil.Trans. R. Soc. B 370: 1-12, 2015 

3. Sporns O. Contributions and challenges for network models in cognitive neuroscience. Nat. Neurosci. 

2014, Vol.17, 652–660. 

4. Buckner R.L., Krienen F.M. The evolution of distributed association networks in the human brain// 

Trends in Cognitive Sciences, December 2013, Vol. 17, No. 12. – P. 648-665. 

5. van den Heuvel M.P., Sporns O. Network hubs in the human brain// Trends in Cognitive Sciences, 

December 2013, Vol. 17, No. 12. – P. 683-696. 

6. Singer W. Cortical dynamics revisited// Trends in Cognitive Sciences, December 2013, Vol. 17, No. 

12. – P.. 

7. Smith S.M., Vidaurre D., Beckmann C.F. at all. Functional connectomics from resting-state fMRI// 

Trends in Cognitive Sciences, December 2013, Vol. 17, No. 12. – P.666-682. 

8. Margulies D.S., B?ttger J., Watanabe A., Gorgolewski K.J. Visualizing the human connectome// 

NeuroImage 80 (2013) 445–461. 

                                                           
 

 

 



 

 

Додаткова література: 

Значима мережа  

1. Vinod Menon • Lucina Q. Uddin Saliency, switching, attention and control: a network model of 

insula function// Brain Struct Funct DOI 10.1007/s00429-010-0262-0 

2. Parvizi et al., The Will to Persevere Induced by Electrical Stimulation of the Human Cingulate 

Gyrus, Neuron (2013),http://dx.doi.org/10.1016/j.neuron.2013.10.057 

3. W. R. Shirer, S. Ryali, E. Rykhlevskaia, V. Menon and M. D. Greicius Decoding Subject-Driven 

Cognitive States with Whole-Brain Connectivity Patterns // Cerebral Cortex 

doi:10.1093/cercor/bhr099 

4. A. D. (Bud) Craig Interoception and Emotion: a Neuroanatomical Perspective//  Chapter 16 for 

the Handbook of Emotion, Third Edition, edited by Lewis, Haviland-Jones, and Barrett. 

 

Безумовна (дефолтна) мережа 

1. Randy L. Buckner, Jessica R. Andrews-Hanna, Daniel L. Schacter The Brain’s Default Network 

Anatomy, Function, and Relevance to Disease// Ann. N.Y. Acad. Sci. 1124: 1–38 (2008) doi: 

10.1196/annals.1440.011 

2. Marcus E. Raichle, Ann Mary MacLeod, Abraham Z. Snyder, William J. Powers, Debra A. 

Gusnard, Gordon L. Shulman A default mode of brain function// 676–682. PNAS. January 16, 

2001. vol. 98. no. 2  

3. Dante Mantini, Maurizio Corbetta, Gian Luca Romani, Guy A. Orban, and Wim Vanduffel 

Evolutionarily Novel Functional Networks in the Human Brain?// The Journal of Neuroscience, 
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