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Онлайн консультації за домовленістю з викладачем. 

 

КОМУНІКАЦІЯ 

 

Комунікація зі здобувачами буде здійснюватися аудиторно (очно). 

Під час дистанційного навчання комунікація здійснюється через 

платформу Microsoft Teams, а також через листування електронною поштою, 

месенджери Viber (через створені у Viber групи для кожної групи, окремо через 

старосту групи).  

 

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Предметом вивчення дисципліни  «Біологія поведінки людини: основи 

нейрофізіології» є процеси, які відбуваються в головному мозку, які ґрунтуються 

на базових потребах та формують принципи поведінки людини в залежності від 

індивідуальних біологічних та нейропсихологічних характеристик людини. Курс 

є базовим, що закладає основи знань для вирішення практичних завдань 

медицини у процесі подальшого навчання.  

Пререквізити і постреквізити курсу 

Навчальна дисципліна «Біологія поведінки людини: основи 

нейрофізіології»  інтегрується з такими дисциплінами як анатомія людини, 

медична біологія, медична хімія.  

Закладає біологічні та психологічні основи вивчення здобувачами 

клінічних дисциплін медичного профілю нормальної та патологічної фізіології,  
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медичної психології, психіатрії, що забезпечить спадкоемність викладання 

здобувачам освіти дисциплін медико-біологічного профілю та клінічних 

дисциплін. 

Метою курсу є засвоєння знань з анатомії, біології та генетики людини для 

подальшого їх практичного використання; здатність аналізувати основні наукові 

погляди щодо законів розвитку, закономірностей будови, життя клітини, органів, 

їх систем та організму в цілому. 

Завданнями дисципліни є  

 формування у здобувачів знань про принципи функціонування і структуру 

біологічних систем, їх онто- і філогенез, взаємозв’язки між біологічними 

системами, середовищем; оволодіння методологією наукового пізнання; 

 розвиток умінь встановлювати гармонійні формування у здобувачів знань 

про принципи функціонування і структуру біологічних систем, їх онто- і 

філогенез, взаємозв’язки між біологічними системами, середовищем; 

оволодіння методологією наукового пізнання;  

 розвиток умінь встановлювати гармонійні стосунки з природою на основі 

поваги до життя як найвищої цінності та всього живого як унікальної частини 

біосфери;  

 мотивація здорового способу життя; 

 формування умінь застосовувати теоретичні знання з метою професійного 

самовизначення у прикладних сферах людської діяльності;  

 розвиток розумових здібностей та якостей особистості (пізнавального 

інтересу, cпостережливості, уяви, уваги, пам’яті, теоретичного стилю 

мислення), 

 прагнення до самоосвіти, самопізнання, самовдосконалення, самооцінки, 

самореалiзації у різних видах діяльності;  

 оволодіння технологією прийняття рішень, вільного вибору і дій у різних 

сферах життя;  

 становлення наукового світогляду; формування емоційно-ціннісного 

ставлення до природи, до себе, до людей, до загальнолюдських духовних 

цінностей.  

Очікувані результати 

В результаті вивчення дисципліни «Біологія поведінки людини: основи 

нейрофізиологіі» здобувач вищої освіти повинен: 

Знати: 

 історичний розвиток науки, її стан на сучасному етапі розвитку суспільства;  

 основні закономірності існування живого;  

 закони упорядкованості біологічних систем;  

 етичні норми поведінки відносно інших людей і відносно природи. 
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Вміти: 

 застосовувати теоретичні знання на практиці та при вивченні інших 

психологічних дисциплін;  

 аналізувати основні погляди на психологічну сутність антропогенезу та 

особливості психіки антропоїдів;  

 використовувати знання при вивченні курсів анатомії та еволюції нервової 

системи, антропології, вікової психології (розвиток інтелекту дитини на 

довербальному рівні онтогенезу), загальної психології; 

 використовувати знання анатомії, біології, генетики для опису психологічних 

особливостей особистості, хворої на хромосомну або іншу спадкову хворобу.  

 робити висновки, оперувати поняттями при поясненні явищ природи з 

наведенням прикладів, усвідомлювати необхідність ґрунтовних знань щодо 

охорони здоров`я людини та охорони оточуючого середовища;  

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Форми навчання 

Курс буде викладений у формі семінарських занять (30 год.), організації 

самостійної роботи студентів (60 год.).  

Методи навчання. У курсі використовуються словесні, наочні та 

інтегративні методи навчання. 

 

Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Організм як цілісна біологічна система та його реакція на подразники. 

Проблема стресу у біології та медицині. 

Тема 2. Зв'язок біологічних і психологічних особливостей. Видова єдність 

людства. 

Тема 3. Еволюція поведінки. 

Тема 4. Генетика поведінки. 

Тема 5. Анатомія поведінки. 

Тема 6.  Вступ до нейронаук. 

Тема 7. Психофізіологія сприйняття. 

Тема 8. Психофізіологія уваги і пам’яті. 

Тема 9. Психофізіологія мислення і мови. 

Тема 10. Керування рухами. 

Тема 11.Психофізіологія емоцій та потреб. 

Тема 12.Функціональні стани. 

Тема 13 Психофізіологія свідомості. 

Тема 14. Сексуальна поведінка - основні елементи сексуальної культури, роль 

лімбічної системи. Зв'язок  дофаміну, окситоцину і вазопресину з моногамністю 
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різних тварин, включаючи людей. Гомосексуальність, транссексуальність і 

пускові  стимули. 

Тема 15.Агресія. Зв'язок  сенсорних і моральних відчуттів. Роль нейромедіаторів 

в агресивній поведінці. 

Тема 16. Вплив екстремальних станів на вибор моделі поведінки. Прогнозування 

моделі поведінки залежно від статі, віку, соціального статусу, біологічних та 

психологічних особливостей. 

 

Перелік рекомендованої літератури 

 

Основна: 

1. Сапольскі Р. Біологія поведінки. Причини доброго і поганого в нас: курс 

лекцій. - Наш формат, 2021. - 672 с. 

2. Іглмен Д. Секрети нейропластичності. Як мозок адаптується до нових 

викликів. - Наш формат, 2022. - 308 с. 

3. Севериновська О. В. Етологія (основи поведінки тварин): підручник для вищих 

навчальних закладів / О. В. Севериновська, О. Є. Пахомов, В. К. Рибальченко. – 

Д. : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2010. – 292 с. 

4. Медична біологія / За ред. В. П. Пішака, Ю. І. Бажори. Підручник / Видання 3-

е, перероблене і доповнене. - Вінниця: Нова книга, 2017. - 608 с.  

5. Горго Ю.П, Чайченко Г.М., Маліков М.В. Прикладна психофізіологія людини: 

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - Запоріжжя: 

Запорізький національний університет, 2005. 193 с. 

6. Філіппов М.М. Психофізіологія людини: навчальний посібник. - К.:МАУП, 

2003. 136 с. 

7. Кучковський О.М. Великий практикум з фізіології людини і тварин: 

психофізіологія: лабораторний практикум для студентів освітнього ступеня 

«спеціаліст» напряму підготовки «Біологія». Запоріжжя: ЗНУ, 2016. 145 с. 

8. Маруненко І.М., Сіверс З.Ф., Бобрицька В.І., Неведомська Є.О. Анатомія, 

фізіологія, еволюція нервової системи: Навчальний посібник для студ. вищ. пед. 

навч. закл. - К.: КМПУ, 2007. - 122 с. 

 

     Додаткова література: 

1. Павліченко В.І., Пішак В.П., Булик Р.Є. Основи молекулярної біології: 

Навчальний посібник. Чернівці: Мед університет, 2012. 388 с.  

2.Сучасні проблеми молекулярної біології [Текст] : підруч. для студентів ВНМЗ 

України III-IV рівнів акредитації / Дубінін С. І. [та ін.] ; Держ. установа "Центр. 

метод. каб. з вищ. мед. освіти М-ва охорони здоров'я України", ВДНЗ України 

"Укр. мед. стоматол. акад.". - Полтава : Укрпромторгсервіс, 2016. - 395 с. : рис. - 

Бібліогр.: с. 386-394.  

3. Корольчук О.Л. Посттравматичний стресовий розлад як новий виклик 

сучасній Україні // Інвестиції: практика та досвід: науково-практичний журнал / 

https://nashformat.ua/products/sekrety-nejroplastychnosti.-yak-mozok-adaptuetsya-do-novyh-vyklykiv-709516
https://nashformat.ua/products/sekrety-nejroplastychnosti.-yak-mozok-adaptuetsya-do-novyh-vyklykiv-709516
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Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили; ТОВ «ДСК Центр».– К., 2016.– С. 

104–111. (укр., стаття) 

5. Демчук О.В., Золотарьова О.А., Ковалик О.О та ін. Вплив катастроф і війн на 

психічне здоров’я особистості та суспільства. Повідомлення п’яте: перетворення 

індивідуальної оперативно-бойової психічної травми на колективну соціально-

психологічну, соціально-культурну // Mental Health: Global Challenges of XXI 

Century  (2019) DOI: http://doi.org/10.32437/IPSIProceedings.Issue-2019   

6. Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності: Підручник для студентів вищих 

навчальних закладів. 2-е вид., випр. та доп. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2004. - 400 

с. 

7. Фізіологія людини і тварин: Підручник /За ред. В.О.Цибенка. К.: Вища шк., 

2003. - 463 с. 

8. Тітов І.Г. Вступ до психофізіології. - К.: Академвидав, 2011. - 296 с. 

9. Філіппов М.М. Психофізіологія людини. - К.: МАУП, 2003. - 136 с. 

10. Кабанюк В.О., Гаврилькевич В.К. Психофізіологія: навчальний посібник. 

Львів: Новий Світ-2000, 2006. 200 с. 

 

Електронні інформаційні ресурси: 

 

1. https://www.nauka.ua/   

2. OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) – An Online Catalog of Human 

Genes and Genetic Disorders http://omim.org/   

3. Офіційний сайт Національного агентства із забезпечення якості вищої 

освіти: веб-сайт. URL: http://naqa.gov.ua  

4. http://psydilab.univer.kharkov.ua     

5. https://psy-practice.com 

 

ОЦІНЮВАННЯ 

 

До контрольних заходів належить поточний контроль. Поточна навчальна 

діяльність здобувачів контролюється на практичних заняттях. Застосовуються 

такі засоби діагностики рівня підготовки здобувачів: усне опитування; тестові 

завдання; написання наукових повідомлень. Поточне оцінювання студентів 

відбувається на кожному занятті (повинно бути опитано не менше 30 % 

студентів). Поточна навчальна діяльність здобувача оцінюється за 4-бальною 

(традиційною) шкалою: “5”,“4”, “3”, “2”. 

Як результат вивчення даної дисципліни здобувач отримує «залік», який 

виставляється на підставі поточної навчальної діяльності здобувача за умов: 

відсутності пропусків занять або вчасного їхнього відпрацювання, середнього 

балу за поточну навчальну діяльність не менше 3,00. Залік виставляється у кінці 

вивчення дисципліни на підставі поточних оцінок у вигляді середнього балу 

(тобто середнє арифметичне всіх отриманих оцінок за традиційною шкалою, 

http://doi.org/10.32437/IPSIProceedings.Issue-2019
https://www.nauka.ua/
http://omim.org/
http://omim.org/
http://naqa.gov.ua/
http://psydilab.univer.kharkov.ua/
https://psy-practice.com/
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округлене до 2 (двох) знаків після коми). Отримане середнє арифметичне з 

дисципліни дозволяє здійснити конвертацію в оцінку за 200-бальною шкалою 

для подальшого ранжування за рейтинговою шкалою (ECTS). Відповідно до 

отриманих балів за 200-бальною шкалою, здобувачі оцінюються за рейтинговою 

шкалою ЕСTS.  

Отримання бонусних балів не передбачається. 

 

Оцінювання результатів навчання під час підсумкового контролю (заліку) 

Зміст оцінюваної діяльності Кількість балів 

Відповідь на перше теоретичне 

запитання 

2 

Відповідь на друге теоретичне 

запитання 

2 

Розрахунково-практичне завдання 1 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Самостійна робота здобувача, яка передбачена в програмі, контролюється 

і оцінюється при поточному контролі. 

 

ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: 

 Пропуски занять з неповажних причин відпрацьовуються за розкладом 

черговому викладачу. 

 Пропуски з поважних причин відпрацьовуються за індивідуальним графіком 

з дозволу деканату. 

 

Політика щодо академічної доброчесності:  

Обов’язковим є дотримання академічної доброчесності здобувачами, а 

саме: 

 самостійне виконання всіх видів робіт, завдань, форм контролю, 

передбачених робочою програмою даної навчальної дисципліни; 

 посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей;  

 дотримання норм законодавства про авторське право i суміжні права; 

 надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 Кафедра психіатрії і наркології 
 

Неприйнятними у навчальній діяльності для учасників освітнього процесу 

є: 

 використання родинних або службових зв’язків для отримання позитивної 

або вищої оцінки під час здійснення будь-якої форми контролю результатів 

навчання або переваг у науковій роботі; 

 використання під час контрольних заходів заборонених допоміжних 

матеріалів або технічних засобів (шпаргалок, конспектів, мікро-навушників, 

телефонів, смартфонів, планшетів тощо); 

 проходження процедур контролю результатів навчання підставними особами. 

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути 

притягнені до такої академічної відповідальності:  

 зниження результатів оцінювання контрольної роботи, оцінки на занятті, 

заліку тощо; 

 повторне проходження оцінювання (контрольної роботи, заліку тощо);  

 призначення додаткових контрольних заходів (додаткові індивідуальні 

завдання, контрольні роботи, тести тощо); 

 проведення додаткової перевірки інших робіт авторства порушника. 

 

Політика щодо відвідування та запізнень: 

Форма одягу: медичний халат, який повністю закриває верхній одяг, або 

лікарська піжама, шапочка, маска, змінне взуття. 

Обладнання: підручник, зошит, словник, ручка. 

Стан здоров’я: здобувачі хворі на гострі інфекційні захворювання, у тому 

числі на респіраторні хвороби, до заняття не допускаються. 

Здобувач, який спізнився на заняття, може бути на ньому присутній, але 

якщо в журналі викладач поставив «нб», він повинен його відпрацювати у 

загальному порядку. 

 

Використання мобільних пристроїв:  

Мобільні пристрої можуть бути застосовані здобувачами з дозволу 

викладача, якщо вони потрібні для виконання завдання. 

 

Поведінка в аудиторії 

Під час находження в аудиторії мають культивуватися такі цінності: повага 

до колег; толерантність до інших; сприйнятливість та неупередженість; 

аргументованість згоди або незгоди з думкою інших учасників дискусії, а також 

власної думки; шанування гідності особистості опонента/-ки під час 

спілкування; дотримання етики академічних взаємовідносин. 


