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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Мета вивчення дисципліни “Анатомія та еволюція нервової сис-
теми” — засвоєння основ морфології і функцій нервової системи 
організму людини, необхідних для майбутньої практичної роботи в 
галузі психології.

При вивченні курсу слід дотримуватися принципу цільності ор-
ганізму, його зв’язку з навколишнім середовищем і суспільством.

Опанування дисципліною повинно дати чітке уявлення про ма-
теріальну сторону всіх процесів організму й сприяти розумінню єд-
ності живого світу.

Студент має знати:
• загальні відомості про анатомію й еволюцію нервової системи, 

окремих її складових;
• будову та функції нервової системи (мати уявлення);

а також уміти:
• користуватися поняттями, що розкривають сутність предмета 

анатомії й еволюції нервової системи;
• володіти понятійним апаратом фізіології нервової системи ви-

щої нервової діяльності;
• пояснювати нейрофізіологічні основи психічної діяльності лю-

дини, зокрема темперамент, стани сну, бадьорості тощо.
Програму розроблено на основі сучасних уявлень про будову і 

функції нервової системи людини. 
З метою кращого засвоєння знань та їх закріплення передбачено 

практичні заняття. Цьому ж сприятиме і перелік питань для самокон-
тролю.

Програмні питання покладено в основу екзаменаційних білетів і 
тестів.

ТЕМАТИЧНИИ  ПЛАН 
дисципліни 

“АНАТОМіЯ ТА ЕВОЛЮціЯ НЕрВОВОї СИСТЕМИ”

№
пор.

Назва змістового модуля і теми

1 2

1
2

Змістовий модуль і. Морфофункціональна організація 
організму та її розвиток
Вступ. Предмет і завдання анатомії нервової системи
Закономірності росту і розвитку організму людини
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Змістовий модуль іі. Нервова система
Загальна характеристика нервової системи
Значення центральної нервової системи. Поняття 
про нервові центри та їх властивості
Спинний мозок
Головний мозок. Стовбур головного мозку
Довгастий і задній мозок
Середній і проміжний мозок
Кінцевий мозок
Вегетативна нервова система: симпатична 
та парасимпатична, її еволюція
Периферична нервова система
Загальне поняття про фізіологію вищої нервової діяльності

Разом годин: 78

ЗМіСТ 
дисципліни 

“АНАТОМіЯ  ТА  ЕВОЛЮціЯ  НЕрВОВОї  СИСТЕМИ”

Змістовий модуль і. Морфофункціональна організація 
організму та її розвиток

Тема 1. Вступ. Предмет і завдання анатомії нервової 
системи

Визначення “Анатомії та еволюції нервової системи” як навчаль-
ної дисципліни, її завдання та зв’язок з іншими дисциплінами. Зна-
чення досліджень анатомії нервової системи для психології. Учення 
про функціональні системи організму. Анатомічна термінологія.

Література [1; 2; 6; 9; 1�; 1�; 18; 19]

Тема 2. Закономірності росту і розвитку організму людини
Поняття про структуру і функціональну організацію організму. За-

гальна характеристика принципів саморегуляції функцій в організмі. 
Принцип зворотних зв’язків. Основні життєві процеси: гомеостаз, об-
мін речовин, ріст, розвиток та еволюція. Основні біологічні контакти 
організму. Нейрогуморальна регуляція функцій організму. Значення 
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нервової системи у забезпеченні взаємозв’язку організму з навко-
лишнім середовищем.

Література [1; 2; 8; 9; 12; 18; 19]

Змістовий модуль іі. Нервова система

Тема 3. Загальна характеристика нервової системи
Загальна будова та функції нервової системи. Еволюція нервової 

системи. Центральна й периферична нервові системи. Поняття про 
автономну (вегетативну) нервову систему. Нейронна теорія будови 
нервової системи. Сіра та біла речовини мозку. Ядра. Кора. Будова і 
функції нервових клітин, їх розвиток. Будова і властивості нервових 
волокон. Зв’язок між нейронами. Схема рефлекторної дуги. Рецеп-
тори, їх класифікація. Рефлекс як основний принцип нервової діяль-
ності. Види рефлексів. Поняття про нервово-м’язову систему, синап-
си, їх види і властивості, передавання збудження через синапси.

Література [1; 2; 6; 9; 12; 18; 19]

Тема 4. Значення центральної нервової системи. Поняття 
про нервові центри та їх властивості

Нервові центри, їх властивості.
Одностороннє проведення збудження, затримка його проведення, 

сумація, післядія, слідові процеси, стомлюваність. Явище домінанти. 
Загальне уявлення про процес гальмування в центральній нервовій 
системі та його значення. Види гальмування.

Література [�; �; 6; 10–12; 1�; 16; 18; 19]

Тема 5. Спинний мозок
Спинний мозок, топографія, форма, будова. Сіра та біла речовини. 

Передні й задні корінці, їх функції. Спинномозкові вузли. Утворення 
спинномозкових нервів. Сегменти спинного мозку. Функції та центри 
спинного мозку. Нервові волокна: власні та нервові провідні шляхи.

Література [1; 2; 6; 9; 18]

Тема 6. Головний мозок. Стовбур головного мозку
Загальний огляд розвитку головного мозку. Вікові зміни структу-

ри і функцій різних відділів ЦНС.
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Стовбур головного мозку: еволюція, структура, функції. Оболон-
ки головного мозку, простори, відростки, пазухи. Цереброспінальна 
рідина.

Література [1; 2; 6; 9–12; 1�; 16; 18; 19]

Тема 7. Довгастий і задній мозок
Будова довгастого мозку, сіра та біла речовини. Ядра. Функції та 

центри довгастого мозку.
Задній мозок. Міст. Розташування сірої та білої речовин. Ядра. 

Ніжки мосту. Функції та центри мосту. Четвертий шлуночок, його 
сполучення. Ромбоподібна ямка. Мозочок. Ядра й кора мозочка. 
Функції мозочка та їх порушення.

Література [6; 9; 10; 1�; 18; 19]

Тема 8. Середній і проміжний мозок
Середній мозок. Ніжки середнього мозку. Сіра та біла речовини. 

Червоне ядро, чорна речовина. Покришка середнього мозку (чотири-
горбкове тіло). Функція горбків пластинки покришки. Водопровід 
мозку.

Проміжний мозок: будова відділів у зв’язку з функцією. Зоровий 
горб (таламус). Гіпоталамус. Сірий горб. Сосочкові тіла. Колінчасті 
тіла (метаталамус). Епіталамус. Третій шлуночок. Функції проміж-
ного мозку.

Сітчастий утвір (ретикулярна формація) стовбура мозку, його 
функції.

Література [6; 9; 10; 1�; 18; 19]

Тема 9. Кінцевий мозок
Ядра основи, їх функції. Смугасте тіло. Біла речовина. Внутрішня 

капсула. Частки, борозни, закрутки. Кора півкуль, особливості бу-
дови. Функціональне значення окремих зон кори, методи вивчення. 
Лімбічна система мозку. Бічні шлуночки.

Функціональне значення ретикулярної формації. Взаємодія кори 
і підкоркових структур.

Література [6; 9; 10; 1�; 18; 19]
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Тема 10.  Вегетативна нервова система: симпатична 
та парасимпатична, її еволюція

Загальна будова. Схема автономної рефлекторної дуги, волок-
на. Симпатична частина автономної нервової системи. Симпатичні 
центри, стовбури, сплетення. Парасимпатична частина автономної 
нервової системи. Ядра, волокна у складі різних нервів; вузли, іннер-
вація внутрішніх органів. Фізіологічне значення автономної нерво-
вої системи. Особливості впливу на функції організму симпатичної 
та парасимпатичної частин нервової системи. Медіатори автономної 
нервової системи.

Поняття про провідні шляхи головного та спинного мозку.
Література [1; 2; 6; 18; 19]

Тема 11.  Периферична нервова система
Спинномозкові нерви. Шийне сплетення, його гілки, ділянка ін-

нервації. Плечове сплетення, гілки, іннервація. Грудні нерви. Попе-
рекове сплетення, гілки, іннервація. Крижове сплетення, гілки, ін-
нервація.

Черепні нерви, їх склад, ядра, гілки, ділянки іннервації. Нюхові 
нерви. Зоровий нерв. Окоруховий нерв. Блоковий нерв. Трійчастий 
нерв. Відвідний нерв. Присінково-завитковий нерв. Язикоглотковий 
нерв. Блукаючий нерв. Додатковий нерв. Під’язиковий нерв.

Література [1; 2; 6; 18; 19]

Тема 12.  Загальне поняття про фізіологію вищої нервової 
діяльності

Типи вищої нервової діяльності. Поняття про другу сигнальну 
систему. Пам’ять. Фізіологія сну. Органи чуття. Аналізаторний апа-
рат.

Література [�; �; 7; 10; 11; 16]

ВКАЗіВКИ  ДО  ПрОВЕДЕННЯ  СЕМіНАрСЬКИх  ЗАНЯТЬ

Вивчення теоретичних аспектів навчальної дисципліни “Анатомія 
та еволюція нервової системи” передбачає підготовку студентів до 
семінарських занять, метою яких є реалізація знань, здобутих під час 
лекцій і самостійної роботи з підручниками та фаховою літературою. 
На семінарських заняттях проводиться усне опитування і тестування 
студентів.
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Готуючись до семінарських занять, студент має чітко усвідомлю-
вати зміст запитань, дати розгорнуту відповідь на них і відповісти на 
тестові завдання. 

ТЕМИ  СЕМіНАрСЬКИх  ЗАНЯТЬ

 1. Закономірності росту і розвитку організму людини. 
 2. Загальна характеристика нервової системи. 
 �. Головний мозок. Кора та підкора головного мозку. 
 �. Структурні особливості та значення аналізаторного апарату.

ТЕМАТИКА  ПрАКТИЧНИх  ЗАНЯТЬ

 1. Вивчення нервової системи за таблицями і малюнками.
 2. Вивчення іннервації м’язів і шкіри за ділянками внутрішніх ор-

ганів і впливу на їх діяльність автономної нервової системи.
 �. Аналіз рефлекторних дуг і видів рефлексів.
 �. Вивчення функціональних зон кори головного мозку.

Практичні навички, якими повинен володіти студент:

 1. Складати й аналізувати рефлекторні дуги.
 2. На моделях головного і спинного мозку вивчати відділи ЦНС та 

їх утворення.
 �. Складати схеми сегментарної іннервації тіла людини.
 �. Аналізувати схеми провідних шляхів головного і спинного моз-

ку.
 5. Знаходити розв’язання практичних завдань з іннервації тіла лю-

дини, діяльності автономної системи і функціональних зон кори 
великих півкуль.

Теми контрольних завдань (рефератів) студенти вибирають із 
навчально-тематичного плану за погодженням з викладачем.

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТрОЛЮ

 1. Визначення “Анатомії та еволюції нервової системи” як навчаль-
ної дисципліни, її завдання, взаємозв’язок з іншими дисципліна-
ми.

 2. Загальні відомості про анатомію та фізіологію. Анатомічна термі-
нологія.

 �. Біологічна характеристика живого організму. Основні біологічні 
контакти організму.

 �. Загальна будова організму. Система органів.
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 5. Загальна будова і функції нервової системи, її еволюція.
 6. Нейронна теорія будови нервової системи.
 7. Спинний мозок: положення, форма, будова.
 8. Функціональна будова спинного мозку: центри та нервові провід-

ні шляхи.
 9. Головний мозок: загальний огляд, розвиток, стовбур.
 10. Довгастий мозок: будова, ядра, функції та центри.
 11. Задній мозок. Міст: будова, функції, центри. Четвертий шлуно-

чок. Мозочок: будова, функції.
 12. Середній мозок. Біла та сіра речовини, їх функції. Водопровід 

мозку.
 1�. Проміжний мозок: будова, відділи, їх функції. Третій шлуночок.
 1�. Сітчастий утвір (ретикулярна формація) стовбура мозку, функ-

ції. Мозолисте тіло.
 15. Кінцевий мозок. Півкулі великого мозку: будова, відділи, базаль-

ні ядра (ядра основи), їх функція. Біла речовина. Бічні шлуноч-
ки.

 16. Кора півкуль, особливості будови. Функціональне значення ок-
ремих зон кори, методи вивчення. Лімбічна система мозку.

 17. Головні провідні шляхи головного та спинного мозку.
 18. Оболонки головного та спинного мозку, простори, відростки, па-

зухи. Цереброспінальна (спинномозкова) рідина.
 19. Основи фізіології психічної (вищої нервової) діяльності.
 20. Спинномозкові нерви: будова, функції.
 21. Черепні нерви, їх склад, ядра, гілки, іннервація.
 22. Загальний стан будови автономної (вегетативної) нервової систе-

ми. Схема автономної рефлекторної дуги, волокна.
 2�. Симпатична частина автономної нервової системи. Особливості 

впливу на функції організму.
 2�. Парасимпатична частина автономної нервової системи.
 25. Іннервація внутрішніх органів, медіатори. Особливості впливу на 

функції організму парасимпатичної нервової системи.
 26. Аналізатори: види, структура. Сенсорні системи.
 27. Взаємозв’язок ЦНС та ендокринної системи в координації дій та 

обмінних процесів в організмі людини. 
 28. Значення наукових досліджень анатомії нервової системи для 

психології.
 29. Сіра та біла речовини мозку, ядра, кора, провідні шляхи.
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 �0. Взаємодія кори з підкорковими структурами та нервовими цент-
рами спинного мозку.

 �1. Фізіологічне значення автономної нервової системи. Іннервація 
органів.

 �2. Поняття про другу сигнальну систему.
 ��. Поняття про нервово-м’язову систему. Синапси, їх види і власти-

вості, передавання збудження через синапси.
 ��. Рефлекс як основний принцип нервової діяльності. Види рефлек-

сів.
 �5. Кінцевий мозок. Кора півкуль, особливості будови. Функціональ-

не значення окремих зон кори.
 �6. Значення досліджень анатомії нервової системи для психології.
 �7. Вчення про функціональні системи організму. Загальні відомості 

про нервову систему.
 �8. Поняття про структуру і функціональну організацію організму.
 �9. Нервові центри, їх властивості.
 �0. Загальна характеристика принципів саморегуляції функцій ор-

ганізму. Принцип зворотних зв’язків.
 �1. Сегментарна будова спинного мозку. Функції та центри спинного 

мозку.
 �2. Рецептори: їх класифікація.
 ��. Основні життєві процеси: гомеостаз, обмін речовин, ріст, розви-

ток та еволюція.
 ��. Нервові волокна: власні та нервові провідні шляхи. 
 �5. Проміжний мозок та його функції. Зоровий горб (таламус). Гіпо-

таламус.
 �6. Нейрогуморальна регуляція функцій організму.
 �7. Вікові зміни структури і функцій різних відділів ЦНС.
 �8. Сітчастий утвір (ретикулярна формація) стовбура мозку, його 

функції. Мозолисте тіло.
 �9. Значення нервової системи у забезпеченні взаємозв’язку організ-

му з навколишнім середовищем.
 50. Стовбур головного мозку: еволюція, структура, функції.
 51. Зв’язок між нейронами. Схема рефлекторної дуги.
 52. Еволюція нервової системи.
 5�. Оболонки головного мозку, простори, відростки, пазухи.
 5�. Будова довгастого мозку, сіра та біла речовини. Ядра. Функції та 

центри довгастого мозку.
 55. Вегетативна нервова система: симпатична та парасимпатична, її 

еволюція.
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 56. Сітчастий утвір (ретикулярна формація) та його розташування в 
стовбурі головного мозку.

 57. Центральна і периферична нервові системи.
 58. Цереброспінальна рідина.
 59. Поняття про автономну (вегетативну) нервову систему.
 60. Стовбур мозку, його загальна будова та функції.
 61. Структурні особливості та значення аналізаторного апарату.
 62. Анатомічна термінологія у відношенні до нервової системи.
 6�. Загальна характеристика нервової системи та її основних роз-

ділів.
 6�. Іннервація внутрішніх органів, медіатори.
 65. Особливості впливу на функції організму парасимпатичної нер-

вової системи.
 66. Периферична нервова система. Спинномозкові нерви.
 67. Поняття про другу сигнальну систему.
 68. Поняття про провідні шляхи головного та спинного мозку.
 69. Аналіз рефлекторних дуг.
 70. Зони кори головного мозку.
 71. Відділи ЦНС та їх утворення.
 72. Сегментарна іннервація тіла людини, сегменти спинного мозку.
 7�. Еволюція нервової системи.
 7�. Рецептори, їх класифікація.
 75. Сіра та біла речовини мозку.
 76. Будова та функції нервових клітин, їх особливості.
 77. Цереброспінальна (спинномозкова) рідина.
 78. Спинномозкові вузли (чутливі, вегетативні).
 79. Будова мозочка.
 80. Загальна будова головного мозку.
 81. Таламус і гіпоталамус.
 82. Загальний огляд розвитку головного мозку.
 8�. Схема рефлекторної дуги та види рефлексів.
 8�. Кора півкуль, особливості будови.
 85. Система органів і загальна будова організму.
 86. Види рефлексів, будова і склад рефлекторних дуг.
 87. Типи вищої нервової діяльності. Анатомічно-функціональні їх 

особливості.
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ВКАЗіВКИ  ДО  ВИКОНАННЯ  КОНТрОЛЬНОї  рОбОТИ

Навчальним планом дисципліни “Анатомія та еволюція нервової 
системи” передбачено контролювати засвоєння студентами навчаль-
ного матеріалу шляхом виконання контрольної роботи реферативно-
го типу і складання екзаменаційного іспиту. Тему контрольної роботи 
визначає викладач.

ТЕМИ  КОНТрОЛЬНИх  рОбіТ

 1. Загальна будова організму. Система органів.
 2. Загальна будова і функції нервової системи, її еволюція.
 �. Нейронна теорія будови нервової системи.
 �. Спинний мозок: положення, форма, будова.
 5. Функціональна будова спинного мозку: центри та нервові провід-

ні шляхи.
 6. Головний мозок: загальний огляд, розвиток, стовбур.
 7. Кора півкуль, особливості будови. Функціональне значення ок-

ремих зон кори, методи вивчення. Лімбічна система мозку.
 8. Головні провідні шляхи головного та спинного мозку.
 9. Спинномозкові нерви: будова, функції.
 10. Загальний стан будови автономної (вегетативної) нервової систе-

ми. 
 11. Симпатична частина автономної нервової системи. Особливості 

впливу на функції організму.
 12. Парасимпатична частина автономної нервової системи.
 1�. Аналізатори: види, структура. Сенсорні системи.
 1�. Ядра, волокна у складі різних нервів; вузли, іннервація внутріш-

ніх органів. 
 15. Фізіологічне значення автономної нервової системи. 
 16. Особливості впливу на функції організму симпатичної та пара-

симпатичної частин нервової системи. 
 17. Медіатори автономної нервової системи.
 18. Поняття про провідні шляхи головного та спинного мозку.
 19. Аналіз рефлекторних дуг.
 20. Зони кори головного мозку.
 21. Відділи ЦНС та їх утворення.
 22. Сегментарна іннервація тіла людини, сегменти спинного мозку.
 2�. Еволюція нервової системи.
 2�. Рецептори, їх класифікація.
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 25. Поняття про нервово-м’язову систему, синапси, їх види і власти-
вості, передавання збудження через синапси.

 26. Будова і функції нервових клітин, їх особливості.
 27. Нервові центри, їх властивості.
 28. Загальний огляд розвитку головного мозку.
 29. Система органів і загальна будова організму.
 �0. Типи вищої нервової діяльності. Анатомічно-функціональні їх 

особливості.
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