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1. Мета дисципліни сформувати загальні знання про фізіологічні основи поведінки людини і 

тварин, розкрити нейрофізіологічні механізми, що лежать в основі вроджених та набутих форм 

поведінки, абстрактного мислення як основних пристосувальних реакцій, навчити 

використовувати знання щодо джерел поведінки людини в організації власного життя та життя 

соціуму. 
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни (за наявності): 

1. Володіти знаннями про загальні принципи функціонування живих організмів на різних 

рівнях організації.  

2. Вміти теоретично обґрунтовувати необхідність підтримання гомеостазу як основи 

існування живого. 

3. Знати макро- та мікроструктурну організацію нервової системи людини і тварин. 

4. Володіти навичками практичної роботи в науковій лабораторії, вміти обробляти та 

представляти результати експериментів та обстежень. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Основою навчальної дисципліни «Фізіологія поведінки» є розгляд нейрофізіологічних механізмів 

реалізації вродженої та набутої поведінки людини і тварин. Зокрема детально висвітлюються  

нейрофізіологічні механізми формування потреб; мотивацій, емоцій, навчання і пам’яті як базових 

для здійснення будь-якої цілеспрямованої поведінкової реакції людини і тварин. Обґрунтовується 

закономірність виникнення мови, самосвідомості і свідомості як особливого механізму регуляції 

поведінки людини в соціальному середовищі. Розглядаються питання поведінкових реакцій в 

нормі та за умов порушення діяльності мозку 

4. Завдання (навчальні цілі):  

1) сформувати загальні уявлення про поведінку людини і тварин як основний механізм 

пристосування до змін зовнішнього та внутрішнього середовища організму з метою забезпечення 

його гомеостазу; 

2) засвоїти знання про нейрофізіологічні механізми формування потреб; мотивацій, емоцій, 

навчання і пам’яті як базових для здійснення будь-якої цілеспрямованої поведінкової реакції 

людини і тварин;  

3) сформувати уявлення про закономірність виникнення мови, самосвідомості і свідомості як 

особливого механізму регуляції поведінки людини в нормі та за умов порушення нормальної 

діяльності мозку. 

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. 

 ЗК2. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. 

 ЗК3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

 ЗК6. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

спеціальні (фахові, предметні):  

 СК1. Здатність користуватися новітніми досягненнями біології, необхідними для 

професійної, дослідницької та/або інноваційної діяльності. 

 СК52. Поглиблене розуміння принципів функціонування головного мозку.  
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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  

Відсоток у 

підсумкові

й оцінці з 

дисциплін

и 
Код Результат навчання 

 Знати    

1.1 Знати, що є об’єктивними показниками 

проявів психічної діяльності.  

Лекція,  

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота, іспит 

12 

1.2 Знати вроджені пристосувальні 

поведінкові програми, які складають 

основу поведінки людини і тварин . 

Лекція,  

самостійна 

робота, реферат 

Модульна 

контрольна 

робота, іспит 

12 

1.3 Знати нейрофізіологічні та молекулярні 

механізми формування короткочасної та 

довготривалої пам’яті і різних форм 

навчання 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота, іспит 

12 

1.4 Знати нейрофізіологічні механізми 

формування потреб, мотивацій і емоцій. 

Фізіологічні основи типології поведінки 

людини і тварин. Нейрофізіологічні 

механізми функціонування мови людини 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота, іспит 

12 

1.5 Знати нейрофізіологічні механізми 

формування циклу бадьорість-сон, 

фізіологічні механізми уваги, свідомих і 

неусвідомлюваних форм поведінки 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота, іспит 

12 

 Вміти    

2.1 Використовувати знання та базові 

навички роботи в сучасній 

психофізіологічній лабораторії 

виконуючи міжнародні правила 

екологічної безпеки, правил гуманного 

поводження з тваринами, доброчесності 

при проведенні досліджень, отриманні та 

використанні результатів досліджень. 

Лабораторні 

роботи  

Оцінювання 

виконання 

лаб.робіт  

10 

2.2 Застосовуючи сучасні технічні та 

методологічні підходи досліджувати в 

лабораторних умовах вроджену і набуту 

поведінку тварин, дотримуючись норм та 

законів провадження наукової та 

дослідницької діяльності. 

Лекція, 

лабораторні 

роботи 

Оцінювання 

виконання 

лаб.робіт 

10 

2.3 Володіти методиками отримання 

основних показників діяльності мозку 

людини, застосовуючи їх при проведенні 

психофізіологічних дослідів, обробляти 

отримані дані за допомогою сучасних 

комп’ютерних програм, оформляти 

отримані експериментальні дані з 

допомогою таблиць, графіків, діаграм, 

дотримуючись протоколів проведення 

дослідів для  досягнення достовірності 

результатів та їх інтерпретації.  

Лекція, 

лабораторні  

роботи 

Оцінювання 

виконання 

лаб.робіт 

10 
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 Комунікація    

3.1 Вести наукову дискусію та висувати 

гіпотези щодо даних психофізіологічних 

досліджень поведінки. Представляти 

результати наукового пошуку у формі 

доповідей з використанням сучасних 

технологій, коректно вести дискусію 

наукового пошуку у формі доповідей з 

використанням сучасних технологій  

Лабораторні 

роботи 

Оцінювання 

виконання  

лаб. робіт, 

реферату 

 5 

 Автономність    

4.1 Вміти самостійно працювати з науковою 

та навчально-методичною літературою, 

здійснювати пошук та узагальнювати 

науково-технічну інформацію. 

Самостійна 

робота 

Реферат 5 

 

 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

Результати навчання дисципліни  (код) 

Програмні результати навчання (назва) 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 

ПР2. Використовувати бібліотеки, інформаційні 

бази даних, інтернет ресурси для пошуку 

необхідної інформації. 

     + + +  + 

ПР12. Використовувати інноваційні підходи для 

розв’язання складних задач біології за 

невизначених умов і вимог. 
      + +   

ПР17. Застосовувати сучасні технології навчання 

для викладання спеціальних дисциплін. 
        + + 

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 ,– 20 балів/10 балів 

2. Модульна контрольна робота 2 – РН 1.3,1.4,1.5,  –20 балів/10 балів 

3. Виконання лабораторних робіт РН 2.1, 2.2, 2.3, 3.1 – 10 балів/ 5 балів 

3. Реферат РН 3.1,  4.1 –10 балів/ 5 балів 

 

- підсумкове оцінювання: у формі іспиту 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента в цілому, підсумкова форма контролю за яким 

встановлено іспит, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими результатами 

навчання під час семестру (оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не 

додаються) та оцінки, отриманої під час іспиту. 

Формою проведення іспиту є тестова контрольна робота. Результатами навчання, які 

оцінюються в тестовій контрольній роботі, є РН 1.1-1.5. Максимальна кількість балів, яка може 

бути отримати здобувачем освіти під час іспиту, становить 40 балів за 100 бальною шкалою.  

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 

допускається. 

 

- умови допуску до підсумкового іспиту: 

Обов’язковим для допуску до іспиту є успішна здача 2 модульних контрольних робіт, за кожну з 

модульних робіт не менше 50% правильних відповідей, лабораторних робіт не нижче 5 балів та 

рефератів, за реферат - оцінка не нижче 5 балів. Студент не допускається до іспиту, якщо під час 

семестру набрав менше ніж 20 балів. 

 

7.2 Організація оцінювання:  

Модульні контрольні роботи 1, і 2 проводяться після завершення лекцій з розділів 1, і 2 відповідно. 

Оцінка рефератів та лабораторних проводиться упродовж лекційного курсу.  

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
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88..  ССттррууккттуурраа    ннааввччааллььннооїї    ддииссццииппллііннии..  Тематичний  план  занять 

№ 

п/п 
Номер і назва  теми* 

Кількість годин 

лекції 
лабор

аторні 
Самост. 
робота 

Кон-
сульта-

ції 
Змістовий модуль 1. Природжені та набуті форми поведінки людини і тварин 

1 

Лекція 1. Вступ до курсу. Фізіологія поведінки 

як наука про фізіологічні, нейронні і 

молекулярні механізми поведінки людини і 

тварин. Порівняльна психологія, біхевіоризм, 

гештальтпсихологія, етологія, зоопсихологія, 

психоаналіз, фізіологія вищої нервової 

діяльності як основні джерела формування 

фізіології поведінки  
Завдання для самостійної роботи 

Нейропсихологія як джерело фізіології 

поведінки. Поведінкові прояви ураження різних 

відділів ЦНС у людини і тварин. 

 

2   
4   

2 

Лекція 2. Методики дослідження вродженої і 

набутої поведінки тварин. Дослідження 

елементарної розумової діяльності тварин. 

Психофізіологічне дослідження. Методи 

тестування психофізіологічних функцій. 

Електроенцефалографія. Викликані потенціали і 

потенціали, пов’язані з подіями. 

Магнітоенцефалографія. Томографічні методи 

дослідження мозку.  

.Завдання для самостійної роботи 

Термоенцефалоскопія. Айтрекінг. 

2   2  2 

3 

Лекція 3. Типи безумовних рефлексів та 

інстинктів. Вітальні, зоосоціальні та 

саморозвитку безумовні рефлекси. Подразники 

релізери, пошукова і завершальна фази 

інстинктивних реакцій, комплекс фіксованих 

дій.  

Лабораторна робота 1. Дослідження вродженої 

поведінки щурів.  

Завдання для самостійної роботи Сучасні 

уявлення про вроджені нейрофізіологічні 

механізми сприйняття зовнішнього світу та 

механізми пристосування до нього. Генетично 

обумовлені обмеження сприйняття. 

Суб’єктивний образ об’єктивного світу – «Тунель 

Его». 

2  2 8   

4 

Лекція 4. Сумація, звикання, закарбовування, 

мавпування, умовнорефлекторна діяльність. 

Правила утворення умовних рефлексів. 

Класифікація умовних рефлексів. Складні 

форми умовних рефлексів. Динамічний 

стереотип. Механізми утворення умовних 

рефлексів Стадії формування тимчасового 

зв’язку. Місце замикання тимчасового зв’язку. 

2  2  16 2 
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Нейронні механізми формування умовних 

рефлексів. Гальмування умовних рефлексів. 

Зовнішнє або безумовне гальмування. 

Внутрішнє або умовнорефлекторне 

гальмування. Згасальне, диференціювальне, 

запізнювальне гальмування, умовне гальмо. 

Елементарна мисленнєва діяльність тварин. 

Лабораторна робота 2. Вироблення та 

гальмування умовних рефлексів у людини. 

Завдання для самостійної роботи. Фізіологічні 

теорії типології поведінки людини і тварин. . 

Змістовий модуль 2. Нейрофізіологічні механізми пам’яті, емоцій і мови  

5 

Лекція 5. Види пам’яті. Часова організація 

пам’яті. Декларативна і процедурна пам’ять. 

Робоча пам’ять. Нейрофізіологічні механізми та 

мозкова організація пам’яті. Психофізіологічні 

принципи обробки інформації при формуванні 

декларативної і процедурної пам’яті. Функції 

гіпокампу в процесах пам’яті. Мозочок і 

процедурна пам’ять. Мигдалина і емоційна 

пам’ять. 

Лабораторна робота 3. Дослідження різних 

форм пам’яті у людини та її властивостей 

Завдання для самостійної роботи. Клінічні і 

фізіологічні дані щодо появи амнестичних 

розладів людини.  

2 2  6 2 

6 

Лекція 6. Синаптичне полегшення 

(фасилітація), синаптичне посилення 

(аугментація) та посттетанічна потенціація як 

основа формування короткочасної пам’яті. 

Молекулярні механізми пластичності. CREB - 

універсальний транскрипційний фактор 

навчання.  

Завдання для самостійної роботи. Роботи Е. 

Канделя на молюску аплізії з дослідження 

нейронних та молекулярних механізмів 

навчання і пам’яті. Пластичність мозку. Чому і 

як набута інформація здатна змінювати 

структуру мозку?   

 

2  12  

7 

Лекція 7. Визначення і класифікація емоцій. 

Основні теорії емоцій. Функції емоцій. Потреби 

як основа формування мотивацій і емоцій. 

Фізіологічна структура емоцій. Емоціогенні 

системи мозку, нейроанатомія та нейрохімія 

емоцій.  

Лабораторна робота 4. Дослідження 

фізіологічних корелятів емоцій в людини  
Завдання для самостійної роботи 

Функціональна асиметрія мозку і емоції. 

Фізіологічні механізми формування основних 

залежностей . 

4 2  8  
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8 

Лекція 8. Психофізіологічні механізми мови 

Друга сигнальна система. Взаємодія першої і 

другої сигнальних систем. Центри мови. 

Міжпівкульна асиметрія і мова. 

Завдання для самостійної роботи. 
Комунікативні системи тварин і мова людини: 

спільне і принципово різне. 

2  8 2 

Змістовий модуль 3. Фізіологічні механізми сну і сновидінь, уваги і 

свідомості 

 

 

9 

Лекція 9. Функціональне значення сну. Теорії 

сну. Фази сну. Еволюція сну. Сон і сновидіння. 

Потреба в сні, депривація сну. Гіпноз   

Завдання для самостійної роботи Порушення 

сну, патологічні форми сну.  

Лабораторна робота 5. Визначення основних 

властивостей нервових процесів в людини та 

типу ВНД. 

2  4 6  

10. 

Лекція 10. Проблема уваги в психофізіології. 

Характеристика і види уваги. Автоматичні і 

контрольовані процеси обробки інформації. 

Мимовільна увага. Довільна увага. Нейрони 

очікування, нейрони новизни і тотожності 

Потенціали, пов’язані з подіями, як кореляти 

уваги.  

Лабораторна робота 6. Визначення основних 

характеристик уваги 

Завдання для самостійної роботи. Модулюючі 

системи мозку, їх гетерогенність та підсистеми 

активації. Гама-коливання і увага. Різні види 

уваги і просторова картина активації мозку за 

даними локального мозкового кровотоку, 

позитронно-емісійної томографії 

4  2 18  

11. 

Лекція 11. Що таке свідомість. Теорії 

свідомості. Нейрофізіологічні механізми 

усвідомлюваного і неусвідомлюваного. 

Нейронні кореляти усвідомлення.  

Завдання для самостійної роботи Змінені 

стани свідомості та штучні психічні стани. 

4  12 2 

 ВСЬОГО 28 14 100 8 

 

Загальний обсяг 150 год., в тому числі:  

Лекцій – 28 год.  

Лабораторні заняття  14 год. 

Консультації - 8 год. 

Самостійна робота 100 год. 
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