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1. Мета дисципліни – сформувати загальні знання про механізми передавання 

інформації в нервовій системі, функціональні і нейрохімічні характеристики мозку та 

організацію і функціонування основних розподілених нейронних мереж головного мозку. 

  

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знати принципи будови і функцій  головного мозку людини. 

2. Вміти описати основні фізіологічні процеси, пов’язані із функціонування нервової системи 

3. Володіти елементарними навичками роботи з комп’ютером, розуміння англійської мови. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

 

 Дисципліна «Загальна нейрофізіологія» є новою фізіологічною дисципліною, яка 

вивчає організацію, функції і біохімічні характеристики мозку на основі застосування 

сучасних нейрофізіологічних, фізичних, математичних методів і комп’ютерних технологій. В 

ході вивчення курсу розглядаються механізми трансдукції сигналів, формування мембранних 

потенціалів, функціонування основних нейрохімічних систем мозку. Вивчається динаміка 

інформаційних процесів мозку, дається поняття про канонічні і неканонічні нейронні мережі, 

розкривається роль експансії асоціативної кори. Розглядається організація і функціонування 

основних розподілених нейронних мереж головного мозку (значима, центральні виконавчі і 

дефолтна, системи уваги, дзеркальних нейронів). Знання, отримані з дисципліни «Загальна 

нейрофізіологія», 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 (психологія, інженерна психологія, 

зоопсихологія та ін.). 

 

4. Завдання (навчальні цілі): 

1) сформувати уявлення про механізми трансдукції сигналів, формування мембранних 

потенціалів, механізми функціонування основних нейрохімічних систем; 

2) навчитися характеризувати основні масштабні нейронні мережі головного мозку; 

3) обробляти результати фМРТ досліджень для аналізу структурних та функціональних 

систем мозку; 

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:  

 ЗК3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

 ЗК4. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

 ЗК6. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

спеціальні (фахові, предметні):  

 СК4. Здатність аналізувати і узагальнювати результати досліджень різних рівнів 

організації живого, біологічних явищ і процесів. 
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 СК6. Здатність прогнозувати напрямки розвитку сучасної біології на основі 

загального аналізу розвитку науки і технологій. 

 СК9. Здатність застосовувати законодавство про авторське право для потреб 

практичної діяльності.  

 СК11. Розуміння цілей, завдань, методів і підходів науково-педагогічної діяльності. 

 СК52. Поглиблене розуміння принципів функціонування головного мозку.  

 

 

 

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 механізми трансдукції сигналів, 

формування мембранних потенціалів. 
Лекція 

самостійна робота 
Модульна 

контрольна 

робота 

20 

1.2 Знати механізми функціонування 

основних нейрохімічних систем. 
Лекція 

самостійна робота 
Модульна 

контрольна 

робота 

20 

1.3 Знати про коннектом та основні 

масштабні нейронні мережі головного 

мозку. 

Лекція 

самостійна робота 
Модульна 

контрольна 

робота 

15 

2.1  Вміти використовувати методики для 

вимірювання потенціалів на мембрані. 
лекція 

лабораторна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота, 

оцінювання 

лаб.робіт 
реферат 

10 

2.2 Вміти працювати з програмою 

SPM12. 
лекція 

лабораторна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота, 

оцінювання 

лаб.робіт 
реферат 

15 

2.3 Вміти аналізувати результати фМРТ 

досліджень. 
лекція 

лабораторна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота, 

оцінювання 

лаб.робіт 
реферат 

10 

3.1 Представляти результати наукового 

пошуку у формі доповідей з 

використанням сучасних технологій, 

коректно вести дискусію 

Лабораторні 

роботи 

Реферат 10 

4.1 Вміти самостійно працювати з 

науковою та навчально-методичною 

літературою, здійснювати пошук та 

узагальнювати науково-технічну 

інформацію.  

Самостійна робота Реферат 10 
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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 

ПР4. Розв’язувати складні задачі в галузі біології, 

генерувати та оцінювати ідеї. 
   + + +   

ПР14. Дотримуватись норм академічної доброчесності 

під час навчання та провадження наукової діяльності, 

знати основні правові норми щодо захисту 

інтелектуальної власності. 

   + + + + + 

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,– 25 балів/12,5 балів; 
2. Модульна контрольна робота 2 – РН 1.3, 2.2, 2.3 – 25/12,5  балів; 
3. Лабораторні роботи  – РН 2.1-2.3, 3.1 – 40 балів/20 балів  

(4 лабораторні роботи по 10 балів кожна); 
4. Реферат РН 2.1 –  4.1 – 10 балів/ 5 балів 
 

- підсумкове оцінювання: у формі заліку 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким 

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

навчання. Оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не додаються. 

Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та «Зараховано») 

є успішне написання модульних контрольних робіт (не менше 50% правильних відповідей), 

відпрацювання всіх лабораторних робіт та написання реферативної роботи з сучасних питань 

загальної нейрофізіології. 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 

допускається. 

 

7.2 Організація оцінювання:  

Модульні контрольні роботи 1, і 2 проводяться після завершення тематичних лекцій з 

розділів 1, і 2 відповідно. Оцінка реферативних робіт з сучасних питань загальної 

нейрофізіології та лабораторних робіт проводиться упродовж лекційного курсу.  

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 

 

 

 

 

 

 



 

8. Структура  навчальної  дисципліни.  
 

Тематичний план лекцій  
 

№ 

п/п 
Номер і назва  теми* 

Кількість годин 

лекції 

 

лабора

торні 
 

конс
ульт
ації 

Самостій
на 

робота 

Розділ 1 

1 
Тема 1 Механізми трансдукції сигналів, 

формування мембранних потенціалів 
6 2 2 26 

 

Лекція 1. Вступ до предмету. Нейрон як 

структурно-функціональна одиниця нервової 

системи.  
4  

 

 

 Лекція 2. Міжклітинне передавання сигналів. 2    

 

Лабораторна робота. Нейрональна організація 

слайсів гіпокампу, гліально-нейрональні 

взаємовідносини 
 2 

 

 

 

Самостійна робота Генетика і розвиток мозку. 

Критичні періоди. Нейрональний дарвінізм та 

його механізми. Нейротрофні фактори. 

Розмноження та ріст нервових клітин. Основні 

органели нейрону та їхні функції. Молекулярні 

механізми аксонного транспорту. Молекулярні 

механізми виділення медіатрів. Основні природні 

блокатори синаптичної передачі. Механізми 

часової і просторової сумації потенціалів. 

Механізми видалення медіаторів. Поняття про 

каналопатії. 
 

  

 

26 

2 
Тема 2 Механізми функціонування основних 

нейрохімічних систем.  

Модульна контрольна робота 1 
8 4 

 

2 24 

 Лекція 3. Амінокислоти як медіатори. 4    

 
Лекція 4. Пептидергійні системи мозку. Газові 

трансмітери 
4  

 
 

 
Лабораторна робота. Мікрелектродна 

реєстрація потенціалів. Методика петч-клемп 
 4 

 
 

 

Самостійна робота Підкріплюючі системи 

мозку. Взаємодія низькомолекулярних медіаторів 

і нейропептидів. Нейрональні розлади при 

порушенні діяльності основних нейрохімічних 

систем мозку. Механізми формування 

залежностей. Ендоканабіноїдна система мозку. 

Роль стереоїдних гормонів в діяльності мозку. 
 

  

 

24 

Розділ 2 

3 
Тема 3 Коннектом. Динаміка інформаційних 

процесів кори великих півкуль. 
6 4 2 26 

 
Лекція 5. Коннектом. Вузли, хаби і межі, 

матрикс мережі. 
2  

 
 

 
Лекція 6. Динаміка інформаційних процесів 

кори великих півкуль. 
4  
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Лабораторна робота. 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. 

 4 

 

 

 
Самостійна робота Коннектом людини, методи 

побудови, обмеження. 
  

 
12 

 
Самостійна робота Експансія асоціативної кори. 

Канонічні і неканонічні нейронні мережі. 
  

 
14 

4 
Тема 4 Основні масштабні нейронні мережі 

головного мозку.  
Модульна контрольна робота 2 

8 4 
 

2 24 

 

Лекція 7. Основні масштабні нейронні мережі 

головного мозку (значимих подразників, 

безумовна). 
4  

 

 

 

Лекція 8. Основні масштабні нейронні мережі 

головного мозку (центральні виконавчі, системи 

уваги). 
4  

 

 

 

Лабораторна робота. Сучасні методи МРТ 
нейровізуалізації. Основи МРТ, функціональної 
МРТ та дифузійно зваженої МРТ. Фізіологічне 
підґрунтя фМРТ. Методичне та програмно-
технічне забезпечення. 

 4 

 

 

 

Самостійна робота Дзеркальні нейрони. Їх 
відкриття. Когнітивна рухова система мозку, її 
будова і функції. 

 

  

 

24 

 ВСЬОГО 28 14 8 100 
 

 

Загальний обсяг 150 год., в тому числі: 
Лекцій – 28 год. 
Лабораторні заняття - 14 год. 
Консультації - 8 год. 
Самостійна робота - 100 год. 
 

 



 

9. Рекомендована література: 

Основна: (Базова) 

1. 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. 
2. 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. 
3. Singer W. Cortical dynamics revisited// Trends in Cognitive Sciences, December 2013, Vol. 17, 

No. 12. – P.. 
4. 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. 
5. Margulies D.S., Böttger J., Watanabe A., Gorgolewski K.J. Visualizing the human connectome// 

NeuroImage 80 (2013) 445–461. 
 

Додаткова: 

Мережа значимих подразників 

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. http://findlab.stanford.edu/functional_ROIs.html 
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