
Програма навчальної дисципліни 

Зміст дисципліни: 

Модуль 1. 

Загальні основи фізіології вищої нервової діяльності. 

Тема 1. Вступ до фізіології вищої нервової діяльності. 

Функціональна організація мозку 

Історія розвитку поглядів на вищу нервову діяльність. Предмет і задачі 

фізіології вищої нервової діяльності. Зв'язок фізіології вищої нервової 

діяльності з іншими науками.  

Основні функції сенсорної системи: виявлення сигналу (поняття про 

рецептор, класифікація рецепторів, сенсорні пороги); розрізнення сигналу 

(поріг розрізнення інтенсивності, просторове та часове розрізнення); 

передача та переробка сигналів (механізми переробки інформації в сенсорних 

системах); кодування інформації (кодування модальності, інтенсивності, 

просторових і часових характеристик, швидкості руху); детектування 

сигналів;  упізнання образів. Роль кори головного мозку в системній 

організації діяльності організму.  

Тема 2. Закономірності умовно-рефлекторної діяльності. 

Поняття про безумовний рефлекс. Класифікація безумовних рефлексів 

за І. Павловим.  

Поняття про умовні рефлекси. Правила утворення умовних рефлексів. 

Фактори, які детермінують швидкість формування та згасання умовних 

рефлексів загальні ознаки умовних рефлексів. Класифікація умовних 

рефлексів. 

Тема 3. Значення гальмування у вищій нервовій діяльності.  

Гальмування умовних рефлексів. Зовнішнє (безумовне) гальмування. 

Замежове (охоронне) гальмування. Внутрішнє (умовне) гальмування. 

Основні характеристики внутрішнього гальмування. Класифікація 

внутрішнього гальмування за І.П. Павловим. Ступінь та швидкість 

вироблення гаснучого гальмування. Основні властивості диференційованого 

гальмування. Основні властивості умовного гальма. Основні властивості 

запізнювального гальмування. Взаємодія різних видів гальмування 

(розгальмування та сумація). Взаємодія гальмування і збудження в корі 

великого мозку (іррадіація, концентрація, індукція). 

Тема 4.  Типи вищої нервової діяльності. 

Виникнення вчення про темперамент. Гуморальні теорії типів 

темпераменту (Гіппократ, Гален). Формальні теорії видів темпераменту 

(І.Канта). Енергетичні теорії темпераменту (В. Вундта). 



Тема 5. Нейрофізіологічні механізми пам'яті.  

Види та форми пам'яті. Часова організація пам'яті. Основні положення 

теорії активної пам'яті. Механізми короткочасної пам'яті. Механізми 

довготривалої пам'яті. Довготривала пам'ять як виникнення нових 

міжклітинних зв'язків та покращення проведення по вже існуючим зв'язкам. 

Довготривала пам'ять як стійка зміна хімізму нервових клітин. 

Характеристики пам'яті (обсяг та швидкодія). Методи дослідження пам'яті у 

тварин. Методи дослідження пам'яті людини. Керування пам'яттю. 

 Тема 6. Нейрофізіологічні механізми уваги. 

Увага. Властивості уваги (вибірковість, об'єм, стійкість, концентрація, 

переключення). Класифікація уваги. Теорії уваги. Орієнтовний рефлекс - 

основа мимовільної уваги. Відображення мимовільної уваги в структурі 

потенціалів пов'язаних з подіями. Модель довільної уваги Канемана. 

Локалізація кіркових центрів уваги.  Методи дослідження уваги людини. 

Тема 7. Функціональні основи поведінки. 

Потреби. Детермінанти потреб. Співвідношення між потребами та 

інстинктами» Класифікація потреб. 

Мотивація. Види мотивацій 

Поняття про емоції. Функції емоцій (відображення, спонукання, 

передбачення, підкріплення, переключення, комунікації). Емоція та 

біологічний тон відчуття. Класифікація емоцій в залежності від величини 

потреби, вірогідності її задоволення та характеру дій (за В.П. Симоновим). 

Емоційні та стани та емоційні реакції. 

Тема 8. Контроль знань – Модуль 1.  

Тема 9. Підсумкове заняття. 
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