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Мета дисципліни – сформувати загальні знання про базові характеристики, механізми 

формування і функціональне значенням основних видів електричної активності головного 

мозку людини і тварин від активності нейронів до ритмоутворення сумарних ЕЕГ-патернів, 

їх топографічного розподілу в залежності поточної діяльності і функціонування основних 

нейромереж. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знати принципи будови і функції  головного мозку людини. 

2. Мати загальне уявлення про методи нейрофізіологічних досліджень головного мозку 

3. Володіти елементарними навичками роботи з комп’ютером, користуватись методами 

статистичного аналізу експериментальних результатів. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Дисципліна «Електрофізіологія» є класичною фізіологічною дисципліною, яка на 

основі застосування сучасних нейрофізіологічних, фізичних, математичних методів і 

комп’ютерних технологій вивчає організацію, функції і нейрохімічні характеристики мозку 

на основі застосування сучасних нейрофізіологічних, фізичних, математичних методів і 

комп’ютерних технологій.. В ході вивчення даного курсу розглядаються механізми 

трансдукції сигналів, формування мембранних потенціалів, різних видів сумарної 

електричної активності та викликаних потенціалів, активність основних функціональних 

нейромереж мозку. Вивчається динаміка інформаційних процесів мозку у циклі бадьорість-

сон, у станах спокою та під час когнітивного навантаження, емоціях, при різних формах 

поведінки та психічної і органічної патології; дається поняття про канонічні і неканонічні 

нейронні мережі (значима, центральні виконавчі і дефолтна, системи уваги, дзеркальних 

нейронів); розкривається роль експансії асоціативної кори. Знання, отримані з дисципліни 

«Електрофізіологія», можуть застосовуватись як у дослідженнях фізіологічних наук, зокрема 

таких, як фізіологія ЦНС, психофізіологія, патологічна фізіологія, фізіологія праці і спорту, 

вікова фізіологія, так і в міждисциплінарних науках (нейропсихологія, інженерна психологія, 

нейроекономіка та ін.). 

 

4. Завдання (навчальні цілі): 

1) сформувати уявлення про нейрофізіологічні механізми формування  різних типів 

функціональної активності електричних реакцій складових головного мозку; 

2) засвоїти знання про характеристики різних типів електричної активності головного мозку 

людини і тварин;  

3) сформувати у студентів уявлення про сучасні наукові гіпотези і теорії щодо 

функціонального значення змін електричних процесів в різних системах головному мозку в 

нормі та при деяких видах патології;  

4) сформувати уявлення про сучасні тенденції та напрямки фундаментально-наукових і 

прикладних досліджень загальної нейрофізіології для майбутньої професійної орієнтації.  

Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти України (другий (магістерський) рівень вищої 

освіти (восьмий рівень НРК України), галузь знань 09 «Біологія», спеціальність 091 

«Біологія») дисципліна забезпечує набуття студентами таких компетентностей:  

інтегральної: 

здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі біології при здійсненні 

професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень 

та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

загальних:  

 ЗК1. Здатність працювати у міжнародному контексті. 

 ЗК6. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 
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спеціальні (фахові, предметні):  

 СК1. Здатність користуватися новітніми досягненнями біології, необхідними для 

професійної, дослідницької та/або інноваційної діяльності. 

 СК5. Здатність планувати і виконувати експериментальні роботи з використанням 

сучасних методів та обладнання. 

 СК8. Здатність презентувати та обговорювати результати наукових і прикладних 

досліджень, готувати наукові публікації, брати участь у наукових конференціях та 

інших заходах. 

 СК50. Поглиблене розуміння класичних і сучасних теорій щодо процесів регуляції 

фізіологічних функцій організму. 

 

5. Результати навчання за дисципліною:  

 
Результат навчання 

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

Форми (та/або 

методи і технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Знати морфо-фукціональну структуру 

головного мозку;  
Лекція 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота, 

реферат 

15 

1.2 Знати сучасні уявлення про механізми 

формування нейрональної та сумарної 

активності головного мозку;  

Лекція 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота, 
реферат 

15 

1.3 Знати сучасні уявлення про функціональне 

значення різних типів електричної 

активності головного мозку людини і 
тварин. 

Лекція 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна, 

реферат 

15  

 

 

 Вміти    

2.1  Вміти користуватись методиками 

реєстрації різних форм електричної 

активності головного мозку людини і 

тварин; 

Лабораторна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота, 

оцінювання 

лаб. робіт 

10 

 

 

 

2.2 Розрізняти наявність артефактів різного 

походження в запису електричних 

реакцій і позбавлятися їх джерел; 

вибирати та застосовувати адекватні 

функціональні проби для вивчення 

різних функціональних станів 

головного мозку; проводити 

визначення та розрахунки ЕЕГ- 

параметрів (включаючи пакет 

комп’ютерних програм);  

Лабораторна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота, 

оцінювання 

лаб. робіт 

15 

2.3 Вміти користуватись методами 

статистичного аналізу 

експериментальних результатів; 

Лабораторна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота, 

оцінювання 

лаб. робіт 

15 
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 Комунікація    

3.1 Представляти результати наукового 

пошуку у формі доповідей з 

використанням сучасних технологій, 

коректно вести дискусію 

Лабораторні 

роботи 

Оцінювання 

лаб. робіт, 

реферат 

5 

 Автономність та відповідальність    

4.1 Вміти самостійно працювати з науковою 

та навчально-методичною літературою, 

здійснювати пошук, узагальнювати 

науково-технічну інформацію та 

використовувати її для планування, 

отримання й аналізу результатів власної 

науково-дослідної і науково-технічної 

роботи.  

Самостійна 

робота 

Реферат  
10 

 

 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

 

Результати навчання дисципліни  (код) 

Програмні результати навчання (назва) 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 

ПР1. Володіти державною та іноземною мовами на 

рівні, достатньому для спілкування з професійних 

питань та презентації результатів власних досліджень.  
+ + +    + + 

ПР8. Застосовувати під час проведення досліджень 

знання особливостей розвитку сучасної біологічної 

науки, основні методологічні принципи наукового 

дослідження, методологічний і методичний 

інструментарій проведення наукових досліджень за 

спеціалізацією. 

   + + +   

ПР15.Уміти самостійно планувати і виконувати 

інноваційне завдання та формулювати висновки за 

його результатами. 

      + + 

ПР39. Вміти використовувати існуючі та розробляти 

нові алгоритми досліджень різних фізіологічних 

станів організму людини і тварин, які виникають за 

певних умов існування на основі сучасних даних щодо 

фізіологічних механізмів, що лежать в основі 

життєдіяльності. 

   + + + + + 
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    7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота 1 – РН 1.1; 1.2, 2.1,– 30/15 балів 

2. Модульна контрольна робота 2 – РН 1.3, 2.2, 2.3 – 30/15 балів 

3. Лабораторні роботи  – РН 2.1–2.3, 3.1 – 30/15 балів 

4. Реферат РН 1.1–1.3, 3.1,4.1 –10/5 балів 

 

- підсумкове оцінювання: у формі заліку 

Підсумкова оцінка за залік виставляється як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими 

результатами навчання протягом семестру (оцінки нижче мінімального порогового рівня до 

підсумкової оцінки не додаються). Студент отримує залік («зараховано») лише за умови успішного 

виконання лабораторних робіт, успішного написання 2 модульних контрольних робіт (не менше 

50% правильних відповідей)  та реферату.  

 

7.2 Організація оцінювання:  

Модульні контрольні роботи 1, і 2 проводяться після завершення лекцій з розділів 1-2 і 3-4 

відповідно. Оцінка лабораторних робіт та реферату проводиться упродовж лекційного 

курсу.  

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 
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8. Структура  навчальної  дисципліни.  

Тематичний план лекцій  

  Кількість годин 

№ 

п/п 

Назва теми 

лекції 

Лабора-

торні 

 

Самостій-

на робота 

 Розділ 1 14 5 50 

1 

Тема1 Вступ. Методи електрофізіології 

головного мозку. Класифікація і загальна 

характеристика типів електричної 

активності  головного мозку та його 

складових 

4  25 

2 
Тема 2 Функціональне значення та 

особливості топографічного розподілу ЕЕГ- 

ритмів ГМ.  

10 5  

 

Самостійна робота Механізми електричної 

активності нейронів. Гіпотези про природу 

сумарної електричної активності головного 

мозку. Дендрити, їх функціональна роль. 

Значення  глії в механізмах формування 

повільних хвиль Фонова та ритмічна 

електрична активність головного мозку людини 

і тварин.  

  25 

 Розділ 2 14 9 50 

3 
Тема 3 Електрофізіологічна характеристика 

різних функціональних станів, гендерні 

особливості  

6 5  

 

Самостійна робота       

Філо-  і онтогенез електричної активності 

голоного мозку. Становлення ритмоутворюючих 

меха-нізмів ЕЕГ у філогенезі хребетних. 

Нейродинаміка процесів синхронізації і 

десинхронізації ЕЕГ людини в онтогенезі. 

  25 

4 
Тема 4 Нейрофізіологія емоційно-когнітивної 

активації. Модульна контрольна робота 
6 4  

 Самостійна робота Відображення 

характерологічних особливостей людини у 

функціональній активності ГМ.  Сучасні 

погляди на функціональне значення деяких типів 

електричної активності головного мозку  

Статевий диморфізм у фоновій активності ГМ 

та при функціональній спеціалізації при різних 

видах діяльності.  

  25 

 Тема 5. Загальні принципи клінічної  

інтерпритації ЕЕГ   

    2   

 ВСЬОГО 6 4 140 
 

Загальний обсяг 150 год, в тому числі: 

Лекції – 6 год. 

Лабораторні заняття – 4  год. 

Самостійна робота – 140 год. 

Самостійна робота - 100 год. 
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