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1. Мета дисципліни – детальне вивчення ультраструктурної та гістологічної будови 

різних відділів центральної та периферичної нервової системи в процесі філо-, гісто-

та онтогенезі для встановлення морфо-функціональго стану нервової системи за 

умов норми і патології.  

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

 

1. Знати гістогенез та субмікроскопічну будову елементів нервової тканини, 

анатомію, основи біохімії та фізіології центральної та периферичної нервової сис-

теми. 

2. Вміти самостійно за допомогою різних мікроскопічних методів розрізняти 

різні види нейронів, нейроглії та нервових волокон у складі нервової тканини на 

цито- і гістологічному рівні. 

3. Володіти елементарними навичками виготовлення гістологічного препарату 

органів нервової системи та вмінням роботи з світловим мікроскопом. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни:  

 

Навчальна дисципліна «Нейроморфологія» є складовою освітньої програми про-

фесійної підготовки фахівців освітнього рівня "Бакалавр". Дисципліна необхідна для 

отримання цілісного уявлення про будову однієї з провідних регуляторних систем ор-

ганізму, до якої відноситься нервова система, та для розуміння її взаємозв’язку в ре-

гуляції функцій організму з ендокринною та імунною системами.  

Для усвідомлення інтеграційної функції нервової системи вивчається будова та 

особливості функціонування різних типів рецепторів як структур, що сприймають зо-

внішні і внутрішні сигнали, рухових і міжнейронних закінчень, нервів і трактів, а та-

кож відмінності між центральною і вегетативною регуляцією органів. Розглядаються 

особливості нейрогенезу і цитоархітектоніки різних відділів головного мозку та їхні 

зв'язки з регуляцією функцій організму.  

Отримані базові знання і вміння з дисципліни формують здатність аналізувати 

та виявляти структурно-функціональні зміни нервової системи на підставі комплекс-

них методів дослідження за умов норми і патології. 

 

4. Завдання (навчальні цілі): 

 

1. Сформувати теоретичні знання про особливості нейроморфології тканинних еле-

ментів нервової системи підчас філо-, гісто-, онтогенезу. 

2. Навчити аналізу морфо-функціонального стану різних структур ЦНС і ПНС на пі-

дставі вивчення макро- і мікропрепаратів та за допомогою додаткових немікроскопі-

чних методів дослідження.  



3. Сформувати уявлення про відмінності гістофізіології та регенерації відділів спин-

ного і головного мозку та особливості пара- та симпатичної регуляції у різні періоди 

онтогенезу.  

4. Показати важливість центральної нервової регуляції в організмі для функціону-

вання органів і здоров’я людини. 

 

Згідно з вимогами проекту Стандарту вищої освіти України (перший (бакалавр-

ський) рівень освіти (шостий рівень НКР України), галузь знань 09 «Біологія», спеці-

альність 091 «Біологія») дисципліна забезпечує набуття студентами наступних ком-

петентностей:  

 

інтегральна:  

Здатність вирішувати завдання в галузі біологічних наук за відповідною спеціаліза-

цією і на межі предметних галузей, що передбачає застосування теорій та методів 

природничих наук і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.  

 

загальні: 

ЗК01. Знання та розуміння предметної області (біології) та області професійної дія-

льності.  

ЗК03. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

ЗК04. Здатність спілкуватися державною мовою як усно так і письмово.  

ЗК06. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 

спеціальні (фахові, предметні): 

ЗК07. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу.   

 

спеціальні (фахові, предметні): 

ФК01. Базові теоретичні та методологічні знання в галузі біологічних наук та на межі 

предметних галузей. 

ФК03. Уміння використовувати знання й практичні навички в галузі біологічних наук 

та на межі предметних галузей для дослідження різних рівнів організації живого, бі-

ологічних явищ і процесів.  

ФК05. Уміння застосовувати знання і розуміння основних біологічних законів, теорій 

та концепцій для розв’язання конкретних біологічних завдань. 

ФК07. Демонстрування знання будови, функцій та процесів життєдіяльності, систе-

матики, методів виявлення та ідентифікації неклітинних форм життя, прокаріот і еу-

каріот упродовж онто- та філогенезу. 

ФК11. Здатність застосовувати відповідні методи вирішення прикладних задач біоло-

гії. 

ФК12.7. Розуміння принципів організації субклітинних систем, закономірності їхньої 

взаємодії за різних функціональних станів клітини. 

ФК13.7. Знання особливостей взаємодії клітин із утворенням тканин та тканинних 

угрупувань. 



ФК15.7. Розуміння особливостей клітинної та тканинної пластичності за різних фізі-

ологічних станів системи, характеру структурно-функціональних змін клітин та тка-

нин різних типів. 
 

5. Результати навчання за дисципліною: 

 
 

Результат навчання 
(1 - знати; 2 - вміти; 3 - комунікація) 

Форми 

(та/або ме-

тоди і тех-

нології) ви-

кладання і 

навчання 

 

 

Методи оцінювання 

Відсоток 

у підсу-

мковій 

оцінці з 

дисцип-

ліни 

Код Результат навчання 

Знати 

1.1 Особливості нейроморфології тканинних 

елементів нервової системи підчас філо-, 

гісто- та онтогенезу, усвідомлення меха-

нізму сприйняття, передачі та проведення 

нервових імпульсів. 

Лекція,  

самостійна  

робота 

Самостійна контрольна 

робота, знання гістоло-

гічних препаратів нер-

вової системи, підсум-

кова контрольна робота 

20 

1.2 Відмінності цитоархітектоніки та регене-

рації спинного і головного мозку порів-

няно з вегетативною нервовою системою. 

Лекція,  

самостійна  

робота 

Самостійна контрольна 

робота, знання гістоло-

гічних препаратів нер-

вової системи, підсум-

кова  контрольна ро-

бота 

20 

1.3 Пояснення провідної ролі нервової сис-

теми в регуляції функцій організму та 

особливості симпатичної та парасимпати-

чної регуляції органів 

Лекція,  

самостійна  

робота 

Самостійна контрольна 

робота, знання гістоло-

гічних препаратів нер-

вової системи, підсум-

кова контрольна робота 

20 

Вміти 

2.1 Аналізувати гістофізіологію різних стру-

ктур центральної і периферичної нервової 

системи на підставі вивчення макро- і мі-

кропрепаратів та за допомогою комплек-

сних методів дослідження.  

Лекція,  

самостійна  

робота 

Самостійна контрольна 

робота, знання гістоло-

гічних препаратів нер-

вової системи, підсум-

кова контрольна робота 

15 

2.2 У лабораторних умовах, використовуючи 

теоретичні знання, пояснювати й аналізу-

вати механізми нервової регуляції за умов 

норми і патології.  

Лекція,  

самостійна  

робота 

Самостійна контрольна 

робота, знання гістоло-

гічних препаратів нер-

вової системи, підсум-

кова контрольна робота 

15 

Комунікація 

3.1. Формування здатності в діалоговому ре-

жимі здійснювати міжособистісне профе-

сійне спілкування з студентами групи і 

науково-педагогічною громадкістю. 

самостійна  

робота 
 

Знання гістологічних 

препаратів нервової си-

стеми, підсумкова кон-

трольна робота 

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 3.1 

ПР06. Застосовувати принципи систематики, методи вияв-

лення та ідентифікації неклітинних форм життя, прокаріот і 

еукаріот.  

+ + +    

ПР08. Демонструвати знання фундаментальних біологічних 

процесів, будови та функцій живих організмів. 
+ + +    

ПР13. Аналізувати дані біологічної науки для розуміння ролі 

еволюційної ідеї органічного світу. 
+     + 

ПР17. Шляхом самостійного навчання освоїти нові знання та 

сучасні методи експериментальних досліджень для вирішення 

проблемних завдань біології.   

   + + + 

ПР21.7. Проводити цито- й гістофенотипування.     + +  

ПР22.7. Здійснювати системний аналіз клітинної та тканинної 

пластичності за різних фізіологічних станів системи, харак-

теру структурно-функціональних змін клітин та тканин різних 

типів.  

  + + +  

ПР23.7. Аналізувати причинно-наслідкові взаємодії у процесі 

клітинного та тканинного розвитку у тварин різних таксономі-

чних груп. 

+ + +    

 

 

7. Схема формування оцінки: 

 

7.1. Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:   

1. Самостійна контрольна робота (дистанційна, письмова, відкриті питання і тести) РН 1.1. – 

2. 3. – 40 балів/ 20 балів. 

2. Оцінювання знання гістологічних препаратів нервової системи (перевіряється викладачем за 

допомогою світлового мікроскопа та усним описом гістологічної будови даного препарату) РН 3.1 

– 40 балів/20 балів.  

3. Підсумкова контрольна робота (письмова, відкриті питання і тести) РН 1.1. –  3.1 – 20 балів/ 

10 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 (нижчі за 50% від максимально можливої 
для визначеної в програмі форми поточного контролю кількості балів) до підсумкової оцінки не 

додаються. Максимальна кількість балів, які можуть бути отримані студентом за освітній 

компонент в цілому , становить 100 балів.  



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

написання контрольних робіт та тестування на знання препаратів.  

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 

допускається.  

 

7.2. Організація оцінювання:.  

Самостійна контрольна робота є результатом самостійного вивчення матеріалу і надається ви-

кладачу на початку сесії.  

Оцінювання знання гістологічних препаратів нервової системи і підсумкова контрольна робота 

проводиться після лекційного курсу. 

 

 

7.3. Шкала відповідності 
 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 
 

 

 

8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план занять. 

№ 

п/п 
Назва лекції 

Кількість год. 

л
е
к

ц
ії

 

с
а

м
. 

р
о
б

. 

к
о

н
с
у

л
ь
-

т
а

ц
ії

 

1 

 

Тема 1. Сучасна характеристика ультраструктурної та гістологіч-

ної будови елементів нервової системи в онтогенезі. 

2 3  

2 

 

 

 

 

 

Лекція 1. Сучасна характеристика гістогенезу та субмікроскопічної бу-

дови тканинних елементів нервової системи. 

2   

Самостійна робота: Механізм виникнення, проведення і передачі нер-

вового сигналу. Порівняльна характеристика будови та функціонування 

синапсів в організмі тварин і людини. Регенерація елементів нервової 

системи. Вивчення гістологічних препаратів нервової тканини.  

 3  

3 

 

Тема 2. Нейроморфологія різних відділів головного і спинного мозку 

 

2 78  

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекція 2. Будова, кровообіг, іннервація нервових стовбурів. Класифіка-

ції нервів. Класифікація та будова нервових закінчень за Лаврентьєвим 

1   

Лекція 3. Гістофізіологія спинного мозку. Морфологія спинномозкових 

гангліїв 

1   

Самостійна робота: Рефлекси спинного мозку за умов норми та пато-

логії. Будова мозкових оболонок і шлуночків головного мозку.Діагнос-

тичні критерії стану головного мозку за показниками цереброспинальної 

рідини.  

 7  

5 

 

 

 

Самостійна робота: Гістофізіологія довгастого мозку. Особливості ана-

томії довгастого мозку. Характеристика рухових та чутливих ядер. Ядра 

черепних нервів та ретикулярної формації. Характеристика блакитної 

 10  



 

* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1 
 

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекцій – 6 год. 

Консультації – 1 год. 

Самостійна робота - 83 год. 
 

 

 

Рекомендована література: 

 

Основна (базова):  

 

 плями. Гістологія олив та пірамід. Зв’язки довгастого мозку з іншими 

відділами головного мозку. 

6 

 

 

 

Самостійна робота: Анатомія та відмінності гістологічної будови мо-

сту (вароліїв міст). Відмінності гістологічної будови покрива та основи 

мосту. Ядра черепних нервів та ретикулярної формації. Аферентні та 

еферентні волокна моста. 

 10  

7 

 

 

 

Самостійна робота: Анатомія середнього мозку. Гістологічна характе-

ристика покрівлі, покриву та ніжок. Характеристика чотиригорбкового 

тіла (верхнє та нижнє двогорбкові тіла), червоного ядра, чорної субста-

нції, ретикулярної формації. 

 10  

8 

 

 

 

 

 

 

Самостійна робота: Структурно-функціональна організація проміж-

ного мозку. Поділ проміжного мозку на епіталамус, метаталамус, тала-

мус і гіпоталамус. Морфологія основних ядер таламуса: специфічні та 

неспецифічні. Поняття про латеральне та медіальне колінчасті тіла (зо-

ровий та слуховий аналізатори). Загальна характеристика нейросекрето-

рних центрів гіпоталамуса та будови епіфіза. Вегетативні функції ядер 

гіпоталамуса. 

 10  

9 

 

 

 

 

Самостійна робота: Характеристика кори та мозкового тіла мозочка. 

Особливості анатомії мозочка. Будова листочків та ніжок мозочка. Ха-

рактеристика кори та мозкового тіла мозочка. Поняття про ядра мозко-

вого тіла. Клітинний склад кори. Аференти (ліаноподібні та мохоподібні 

волокна) та еференти мозочка. Патології мозочка. 

 10  

10 

 

 

 

 

 

 

Самостійна робота: Цитоархітектоніка кори великих півкуль. Поняття 

про колонки (модулі) кори головного мозку. Поділ кори на стару, дре-

вню, нову. Загальна будова кори з детальною характеристикою пірамід-

них клітин Беца та Мейнерта, зірчастих нейронів, горизонтальних ней-

ронів Рамон-і-Кахала, тощо. Поняття про будову та функції лімбічної 

системи мозку, базальних гангліїв, гіпокампу. 
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11 Тема 3. Характеристика периферичної нервової системи 2   

12 

 

 

 

Лекція 4. Характеристика симпатичного і парасимпатичного відділів 

нервової системи та вегетативних гангліїв. Особливості класифікації 

нейроцитів вегетативних гангліїв. Поняття про автономну нервову сис-

тему кишечника. 

2   

13 Підсумкова контрольна робота  2  
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