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ВСТУП 

1.Мета дисципліни – познайомити здобувачів освіти з основами сучасних уявлень про 

структуру, механізми функціонування нервової системи, її ролі у життєдіяльності та 

адаптації організму.  Сформувати уявлення про нейробіологію – науку ХХІ століття, яка 

вирішує фундаментальні питання регуляції життєдіяльності організму та прикладні 

проблеми його адаптації до умов середовища, профілактики та корекції патологічних 

станів та порушень роботи нервової системи, розвитку технологій взаємодії мозку та 

комп'ютера, нейроінформатики. Сприяти формуванню вмінь та навичок розв’язувати 

комплексні задачі і проблеми в сфері нейробіології,  зокрема проводити наукові та 

прикладні дослідження, здійснювати розробку чи впровадження інновацій, транслювати 

підходи і методи нейробіології у інші галузі. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

Успішне опанування курсів «Фізіологія та анатомія людини і тварин», "Біохімія", 

"Біофізика", “Молекулярна біологія”, “Цитологія”, "Сучасні інформаційні технології в 

біології" бакалаврського рівня освіти. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Навчальна дисципліна «Основи  нейробіології» є вибірковою дисципліною. 

Програма навчальної дисципліни складається з розділів, що розкривають основні 

фундаментальні та спеціальні аспекти нейробіології, а також її прикладний вимір. 

Окреслюються молекулярні та системні особливості функціонування нервової системи як 

такої, що забезпечує регуляцію функцій організму, його адаптацію до умов середовища та 

в контексті розвитку патологічних змін.  Висвітлюються методологічні підходи 

інструментального дослідження нервових функцій, візуалізації роботи нервової системи, 

моделювання процесів у нейронах та нейронних мережах, основи нейроінформатики. В 

курсі також розглядаються чинники розвитку патологічних змін у нервовій системі, 

механізми та роль болю. Здобувачам освіти викладаються сучасні досягнення у 

нейробіології сенсорних систем та когнітивних функцій, зокрема пам'яті та навчання. 

 

4. Завдання (навчальні цілі): 

- ознайомити здобувачів освіти із сучасними концепціями нейробіології; 

- сформувати уявлення про методи досліджень у цій сфері та біоетичні й інші особливості 

науково-дослідної роботи в нейробіології.  

-  розвинути вміння аналізувати результати нейробіологічних досліджень і знаходити їх 

перспективу та практичне застосування. 

 

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

вищої освіти (сьомий 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: 
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ЗК01. Здатність працювати у міжнародному контексті. 

ЗК02. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.  

ЗК04. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

спеціальних (фахових, предметних): 

СК01. Здатність користуватися новітніми досягненнями біології, необхідними для 

професійної, дослідницької та/або інноваційної діяльності.  

СК02. Здатність формулювати задачі моделювання, створювати моделі об’єктів і процесів 

на прикладі різних рівнів організації живого із використанням математичних методів й 

інформаційних технологій.  

СК04. Здатність аналізувати і узагальнювати результати досліджень різних рівнів 

організації живого, біологічних явищ і процесів.  

СК06. Здатність прогнозувати напрямки розвитку сучасної біології на основі загального 

аналізу розвитку науки і технологій.  

СК08. Здатність презентувати та обговорювати результати наукових і прикладних 

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

заходах.  
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5. Результати навчання за дисципліною: (описуються з детальною достовірністю для розробки 

заходів оцінювання) 

Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність 

та відповідальність) Методи 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 

 

 

 

Код Результат навчання 

  Знати:       

1.1 Морфологічні, функціональні та біофізичні 

особливості нейронів та різних типів 

гліальних клітин,  міжнейронних та нейро-

ефекторних синапсів.  

Лекції, 

самостійна 

робота 

 

 

Модульна 

контрольна робота, 

проміжне 

тестування 

20 
1.2 Анатомічніу та функціональну організацію 

сенсорних систем, біофізику сприйняття 

подразнень різної модальності. 

Лекції, 

самостійна 

робота 

1.3 Нейробіологічні основи мови, пам'яті, 

здатності до навчання, регуляції 

життєдіяльності організму та його 

адапативності. 

Лекції, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна робота, 

проміжне 

тестування 

20 

1.4 Механізми розвитку порушень роботи 

нейронів та нервової системи, а також 

засоби нейрофармакології для їх корекції. 

Лекції, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна робота, 

проміжне 

тестування 

20 

 Вміти:     

 2.1 Проводити функціональні тести ЦНС та 

сенсорних систем та інтерпретувати їх 

результати. 

Практичні 

заняття 

Протокол 

практичних 

завдань 

5 

2.2 З допомогою ресурсів нейроінформатики 

вміти використовувати біоінформатичні 

інструменти (бази даних, програми, 

алгоритми штучного інтелекту та 

машинного навчання) для аналізу, 

інтерпретації, інтеграції та представлення 

результатів досліджень у галузі нейронаук.   

Практичні 

заняття 

Протокол 

практичних 

завдань 

5 

2.3. Інтерпретувати результати фармакологічних 

впливів на різні ланки внутрішньоклітинних 

сигнальних шляхів у різних типах нервових 

клітин та нейроендокринної регуляції 

Практичні 

заняття 

Протокол 

практичних 

завдань, проміжне 

тестування 

5 

2.4 Зіставляти, аналізувати та трактувати 

результати досліджень, отриманих різними 

методами для оцінки стану та 

функціональної активності 

нейробіологічних систем. 

Практичні 

заняття 

Протокол 

практичних 

завдань, проміжне 

тестування 

10 

 Комунікація:    

3.1 Вміти працювати в групі при розробці 

методологічної частини програми  і 

проведенні біологічних досліджень, аналізі 

отриманих даних 

Практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Протокол 

практичних 

завдань  
10 

 Автономність та відповідальність    

4.1 Використовувати професійно-профільні 

знання для вирішення дослідницьких та 

практичних завдань в галузі нейробіології 

 Самостійна 

робота 

Презентація 

доповіді доповіді 

за обраною темою 

5 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін) 

 

Результати навчання дисципліни  

(код) 

Програмні результати  

навчання (назва) 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 4.1 

ПР02. Використовувати бібліотеки, 

інформаційні бази даних, інтернет 

ресурси для пошуку необхідної 

інформації. 

+ + + +   + +  
+ 

 

ПР04. Розв’язувати складні задачі в 

галузі біології, генерувати та 

оцінювати ідеї. 

     + + + + + 

ПР07. Описувати й аналізувати 

принципи структурно-

функціональної організації, 

механізмів регуляції та адаптації 

організмів до впливу різних 

чинників 

 + + +    +  + 

ПР10. Представляти результати 

наукової роботи письмово (у вигляді 

звіту, наукових публікацій тощо) та 

усно (у формі доповідей та захисту 

звіту) з використанням сучасних 

технологій, аргументувати свою 

позицію в науковій дискусії. 

    +   + + + 

ПР11. Проводити статистичну 

обробку, аналіз та узагальнення 

отриманих експериментальних 

даних із використанням програмних 

засобів та сучасних інформаційних 

технологій. 

    + + + +   

ПР14. Дотримуватись норм 

академічної доброчесності під час 

навчання та провадження наукової 

діяльності, знати основні правові 

норми щодо захисту інтелектуальної 

власності.  

    +  + + + + 

ПР18. Моделювати об’єкти і 

процеси у живих організмах та їхніх 

компонентах із використанням 

математичних методів й 

інформаційних технологій. 

 +  +  +  + + + 
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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. – 20 балів/ 10 балів 

3. Модульна контрольна робота 3 – РН 1.4. – 20 балів/ 10 балів 

4. Оцінювання виконання практичних завдань – РН 2.1 -  2.5; 3.1, 3.2  –25 балів/  12,5 балів  

5. Проміжне тестування – РН 1.1-1.4; 2.3, 2.4. 10 балів/5 балів  

6. Презентація доповіді за обраною темою – РН 4.1 – 5 балів / 2,5 бали 

- підсумкове оцінювання: у формі заліку
 

Підсумкова оцінка за залік виставляється як сума результатів всіх форм семестрового 

контролю. Позитивну оцінку (зараховано) студент отримує лише за умови успішного 

виконання всіх передбачених планом практичних робіт, а також написання трьох  

модульних контрольних робіт (за усі форми робіт студент повинен набрати не менше 

50% від максимально можливої кількості балів). Перескладання семестрового контролю з 

метою покращення позитивної оцінки не допускається. 

7.2 Організація оцінювання:  

Модульні контрольні роботи 1, 2 і 3 проводяться після завершення лекцій по темах 1, 2 і 

3 відповідно. Оцінювання виконання практичних робіт проводиться на кожному занятті. 

Презентація доповіді за обраною темою відбувається після завершення лекцій з розділів 1 

та2. 

 7.3 Шкала відповідності оцінок 

Зараховано / Passed 60-100 

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

№ 

п/п 

Тема   Кількість годин 

 

 
лекції 

практичн

і заняття 
С/Р 

Розділ 1 Фундаментальні аспекти нейробіології    

1 
Лекція 1. Фундаментальні аспекти морфології, фізіології 

нейрона і нейроглії 2   

2 

Самостійна робота. Молекулярна біологія синаптичної 

передачі. Основні збуджувальні та гальмівні 

нейротрансмітери та іонні механізми їх дії. 
  5 

3 
Лекція 2. Фундаментальні аспекти біофізики та біохімії 

нейрона і нейроглії. 
2   

4 
Лекція 3.  Міжклітинні комунікації та сигналінг у нервовій 

системі. 
2   

5 
Практичне заняття 1. Інструментальні методи діагностики 

захворювань нервової системи. 
 2  

6 

Самостійна робота. Симптоми і синдроми ураження нервової 

системи. Сучасні методи дослідження ішемічних уражень 

мозку. Сучасні експериментальні моделі травми мозку. 
  5 

7 
Самостійна робота. Порушення автономної нервової системи 

та вищих мозкових функцій.  
  5 

 Розділ  2. Спеціальна нейробіологія    

8 
Лекція 4. Молекулярна біологія та біофізика рецепторів і 

іонних каналів. Каналопатії в нервовій системі. 
2   

9 

Практичне заняття 2.  Дослідження іонної природи та 

біофізичних характеристик потенціалів дії нейронів Helix 

pomatia за допомогою мікроелектродної техніки. 

 2  

10 
Самостійна робота. Запальні захворювання нервової 

системи. 
  4 

11 Лекція 5. Нейрофармакологія. 2   

12 
Практичне заняття 3. Моделювання біофізки та фізіології 

нервових клітин в програмному середовищі NEURON. 
   

13 
Самостійна робота. Судинні компоненти захворювань 

нервової системи. 
  5 

14 
Лекція 6. Нейробіологічні механізми патологічної діяльності 

мозку (хвороб).  
2   

15 

Самостійна робота. Демієлінізуючі та дегенеративні 

захворювання нервової системи. Больові синдроми при 

захворюваннях нервової системи. Моделювання фізіології 

болю. 

  10 

16 

Самостійна робота. Сучасні експериментальні моделі 

набутої і спадкової  епілепсії. Токсичні ушкодження 

нервової системи.   
  6 

 Розділ  3. Інтегративні функції нервової системи    

17 Лекція 7. Нейрональна регуляція вегетативних функцій. 2   
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18 
Самостійна робота. Нейропептиди та їх роль у регуляції 

вісцеральних функцій в нормі та при патології. 
  5 

19 Лекція 8. Нейробіологія сенсорних систем.  2   

20 
Практичне заняття 4. Дослідження нейронних мереж 

сітківки. 
 2  

21 

Самостійна робота. Провідні шляхи зорового, слухового, 

вестибулярного, сомато-сенсорного, нюхового, смакового 

аналізаторів. 

  10 

22 Лекція 9. Нейробіологія поведінки, пам'яті та навчання.  4   

23 
Самостійна робота. Генетичні основи поведінки. 

Синаптогенез в онтогенезі та поведінка. 
  10 

 Розділ 4. Прикладна нейробіологія    

24 
Лекція 10. Нейровізуалізація основних масштабних 

нейромереж мозку.  
2   

25 Практичне заняття 5.  Ознайомлення з методом фМРТ.  2  

26 
Самостійна робота. Методи ЕЕГ, викликаних потенціалів, 

компютерної томографії, ПЕТ. 
  10 

27 Лекція 11. Нейроінформатика. 2   

28 

Практичне заняття 6. Нейробіологія мови (робота з 

нейроінформатичними ресурсами The Brain Dictionary та 

Semantic maps). 

 2  

29 

Самостійна робота. Ознайомлення з ресурсами Human 

Connectome та проєкту «Фізіом», що стосуються 

нейробіології. 

  5 

 
 

ВСЬОГО 
24 12 80 

 

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекцій – 24 год. 

Практичні заняття - 12 год 

Самостійна робота – 80 год. 

Консультації – 4 год. 
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