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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Метавикладання дисципліни “Анатомія та еволюція нервової системи” полягає у засвоєння 

основ морфології і функцій нервової системи організму людини, необхідних для майбутньої 

практичної роботи в галузі психології. 
 
Завдання курсу: 

- засвоєння основ морфології і функцій нервової системи організму людини, насамперед, 

головного мозку;  
- вивчення анатомічних та фізіологічних аспектів поведінки і психічної діяльності людини; 
- розвиток системного, екологічного, біоетичного і саногенного мислення, розуміння єдності 

живого світу; 
- сприяння формуванню наукового світогляду; 
- поглиблення знань про матеріальну основу психічних процесів і поведінкових реакцій. 

 
У результаті вивчення навчальної дисципліни «Анатомія та еволюція нервової системи» 

студент повинен 
знати: 

- загальні відомості про анатомію й еволюцію нервової системи, окремих її складових; 
- будову та функції нервової системи (мати уявлення); 

вміти:  
- користуватися поняттями, що розкривають сутність предмета анатомії й еволюції нервової 

системи; 
- володіти понятійним апаратом фізіології нервової системи вищої нервової діяльності; 
- пояснювати нейрофізіологічні основи психічної діяльності людини, зокрема темперамент, стани 

сну, бадьорості тощо. 
 - орієнтуватися у класичних і сучасних здобутках вітчизняної та зарубіжної науки; 
- адекватно орієнтуватися у виборі сучасних методик і методів досліджень. 

 
При вивченні курсу слід дотримуватися принципу цільності організму, його зв’язку з 

навколишнім середовищем і суспільством. Опанування дисципліною повинно дати чітке уявлення 

про матеріальну сторону всіх процесів організму й сприяти розумінню єдності живого світу. 
Анатомія традиційно відноситься до числа фундаментальних дисциплін. Знання анатомії 

нервової системи займає вагоме місце у системі підготовці різних фахівців, у т.ч. біології і 

медицині, фізичного виховання, педагогіки і психології. Вивчення структурно-функціональних 

особливостей нервової системи людини і, насамперед, головного мозку, є необхідною умовою для 

розуміння процесів життєдіяльності та формування адекватних способів впливу на організм, які 

застосовують як у педагогічній практиці, так і з метою психологічної корекції. 
У процесі вивчення дисципліни «Анатомія та еволюція нервової системи» студенти 

оволодівають знаннями про структурно-функціональні особливості нервової системи як 

матеріального субстрату психіки, а також основні етапи еволюції нервової системи у різних видів 

тварин. У студентів формуються уміння аналізувати теоретичні та практичні аспекти становлення 

свідомості людини у зв'язку з особливостями філогенезу і онтогенезу нервової системи. 
 
 



  

3. Програма навчальної дисципліни 
 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 
Анатомія у системі медико-біологічних наук і нейронаук. 

 
Тема 1.   
Предмет і завдання курсу анатомії та еволюції нервової системи. 
Анатомія нервової системи як розділ морфології та анатомії людини. Місце нейроанатомії 

серед нейронаук (нейробіології) та наук про поведінку. Значення нейроанатомії у становленні 

матеріалістичного (наукового) світогляду. Зв'язок нейроанатомії з природничими науками та 

медициною. Зв'язок нейроанатомії з гуманітарними науками та педагогікою. Зв'язок нейроанатомії 

з психологією, психофізіологією, неврологією та психіатрією. 
Місце людини у природі (в системі органічного світу). Феномен людини як істоти 

біологічної, соціальної та духовної. Розвиток організму людини (пренатальний і постнатальний 

періоди). Основні структурні рівні організму (клітина, тканина, орган, система органів, апарат). 
Частини тіла і порожнини тіла (порожнина черепа, спинномозковий канал). Анатомічні площини 

(сагітальна, горизонтальна, фронтальна). Статевий диморфізм та нервова система. Особливості 

конституції людини. 
Значення наукових даних анатомії нервової системи для фізіології, психології, медицини. 

Загальна характеристика нервової системи, її центральні і периферичні відділи. Соматична і 

вегетативна нервова система. Роль нервової системи в регуляції функцій, формуванні емоцій, 

мотивації, поведінки тварин і людини. 
 
Тема 2.   
Методи нейроанатомічних досліджень. 
Історія досліджень нервової тканини і нервових клітин. Основні методи дослідження 

нервової тканини і нейронів. Світлова та електронна мікроскопія. Гістологічні дослідження: відбір 

і фіксація біологічного матеріалу, виготовлення зрізів, монтування і фарбування, фотографування. 

Стереотаксичні методи досліджень. Електрична стимуляція. Рентгенологічні дослідження 

Електроміографія. Реонцефалографія. Ехоенцефалографія. Електроенцефалографія. Комп'ютерна 

томографія. 
Дослідження рефлекторно-рухових реакцій. Дослідження функцій черепних нервів. 

Дослідження функцій кори великого мозку. Дослідження функцій автономної (вегетативної) 

нервової системи. Дослідження спинномозкової рідини. 
 
Тема 3.   
Основні етапи еволюції нервової системи. 
Основні причини виникнення і тенденції розвитку нервової системи. Еволюція опорно-

рухової та нервової системи. Еволюція органів чуття та нервової системи. Донервова організація. 

Нервова система безхребетних, її розвиток. Нервова система безхребетних тварин: стадія 

незалежного ефектора. Нервова система безхребетних тварин, дифузна нервова система. Нервова 

система безхребетних тварин: вузлова (гангліонарна) нервова система. Цефалізація нервової 

системи безхребетних: нервова система комах. Правило економії нейронів (Д. Редер) та 

інтелектуальна діяльність. 
Процес централізації нервової системи. Розвиток міжнейронних зв'язків у процесі еволюції. 

Формування гангліїв. Прояв сегментарності. Перетворення передніх гангліїв на 

багатофункціональний головний мозок як вище еволюційне досягнення хребетних. Ембріональний 

розвиток центральної нервової системи хребетних як показник основних етапів еволюції нервової 

системи. Утворення нервової трубки. Особливості розвитку головного мозку у різних класів 

хребетних. Нервова система хребетних тварин, центральна, периферична, автономна нервова 

система Етапи еволюції вищої нервової діяльності. 



  

 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 
Мікросистемний і мезосистемний рівень нервової системи та принципи діяльності. 

 
Тема 4.  
Структурно-функціональні особливості нейрона. 
Розвиток нервової системи (ембріогенез). Нейрон (неврон, нейроцит) - структурна і 

функціональна одиниця нервової системи. Основні положення нейронної доктрини. Структурно-
функціональна   організація   нейронів.   Структура   нейрона,   його   органоїди   і включення. 

Класифікація нейронів за формою, розміром, кількістю відростків, функціональними 

особливостями. Аксон і дендрити. Принципи класифікації нейронів. Міжнейроні контакти. 

Синапси: структурно-функціональна організація. Класифікація синапсів. Особливості центральних 

і нейроефекторних контактів. Медіатори і синаптичні рецептори. Мієлінові та безмієлінові нервові 

волокна. Утворення і значення мієлінової оболонки. Класифікація нервових волокон. 

Функціональний взаємозв'язок нейронів.  
 
Тема 5.   
Структурно-функціональні особливості нейроглії. 
Гліоцити. Мікроглія і макроглія. Епендимоцити: будова і функція. Епендимоцити і 

спинномозкова рідина. Астроцити: будова і функція. Астроцити і трофічні функції. 

Олігодендроцити: будова і функція. Олігодендроцити: і оболонки нервових волокон. Мікроглія і 

фагоцитоз. Функції нейроглії та психічні процеси. 
 
Тема 6.   
Рефлекторний принцип діяльності нервової системи. 
Теорія рефлекторної діяльності нервової системи (Сєченов І.М., Павлов І.П., Бехтерєв 

В.М.). Нервові центри та їх властивості (збудження, гальмування). Поняття про явище домінанти 

(Ухтомський 0.0.). Поняття про рефлекс та інстинкт. Поняття про рефлекторну дугу, рефлекторне 

кільце. Класифікація і біологічне значення рефлексів. Координація рефлекторної діяльності 

(конвергенція, дивергенція). Поняття про нижчу і вищу нервову діяльність. Фізіологічні та 

функціональні системи. 
 

Тема 7.   
Оболонки і кровопостачання головного і спинного мозку. 
Тверда, павутинна і м'яка оболонка спинного мозку. Тверда оболонка головного мозку 

Павутинна оболонка головного мозку. М'яка оболонка головного мозку. Спинномозкова рідина 

Магістральні судини: хребтові і внутрішні сонні артерії. Басейн хребтових артерій. Каротпдний 

басейн. Артеріальне коло великого мозку. 
 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. 
Функціональна анатомія нервової системи. Структурно-функціональні особливості 

центральної нервової системи і сенсорних систем. 
 

Тема 8.  
Структурно-функціональні особливості спинного мозку. 
Відділи нервової системи (структурно-функціональна організація). Відділи головного і 

спинного мозку (структурно-функціональна організація). Функціональний взаємозв'язок нервової 

системи Ембріональний розвиток і вікові особливості спинного мозку. Особливості будови (сіра і 

біла речовина мозку) та функції спинного мозку. Топографія спинного мозку. Оболонки спинного 

мозку. Зовнішня будова. Плечове і поперекове потовщення. Сегментарна будова спинного мозку 



  

Передні і задні корінці. Спінальні ганглії. Спинномозкові сплетення і спинномозкові нерви. 

Внутрішня будова спинного мозку. Сіра і біла речовина. Основні ядра. Структура і функції 

спинномозкових нервів. Властивості нейронів спинного мозку. Провідні шляхи спинного мозку 

Аферентні (висхідні) шляхи спинного мозку. Еферентні (низхідні) шляхи спинного мозку 
 

Тема 9.  
Структурно-функціональні особливості головного мозку. 
Структура та функції стовбура мозку. Структура та функції довгастого мозку; ядра 

черепних нервів. Структура та функції сітчастого утвору (ретикулярна формація) Структура та 

функції заднього мозку (вароліїв міст і мозочок). Мозочок, структурно-функціональна організація. 
Структура та функції середнього мозку. Структура та функції проміжного мозку. Таламус 

(зоровий горб): структурно-функціональна організація. Гіпоталамус: структурно-функціональна 

організація. Структура та функції кінцевого (великого) мозку. Стародавній мозок: стовбур мозку, 

проміжний мозок, основні ядра. Давній мозок: структури лімбічної системи. Лімбічна система: 

структурно-функціональна організація (мигдалеподібне тіло, морський коник, прозора перетинка). 

Новий мозок: нова кора (неокортекс). Основні (підкіркові, базальні) ядра: структурно-
функціональна організація. Провідні шляхи центральної нервової системи. Внутрішні зв'язки 

головного і спинного мозку. Функціональне значення асоціативних шляхів. Функціональне 

значення комісуральних шляхів. Функціональне значення висхідних (аферентних) проекційних 

шляхів. Функціональне значення низхідних (еферентних) проекційних шляхів. Основні провідні 

шляхи центральної нервової системи. Висхідні шляхи ЦНС. Низхідні шляхи ЦНС. 

Функціональний взаємозв'язок структур головного мозку. Кора півкуль великого мозку: 

стародавня, давня, нова кора. Архітектоніка кори великого мозку (макроскопічна будова). 

Цитоархітектоніка кори великого мозку (мікроскопічна будова). Функціональна топографія кори 

великого мозку. Структури кори та мовна функція людини (зони Брока і Верніке).  
 
Тема 10.  
Структурно-функціональні особливості периферичної та автономної (вегетативної) 

нервової системи. 
Периферична нервова система: структурно-функціональна організація. Спинномозкові 

нерви (змішані нерви). Черепні нерви (чутливі, рухові, змішані нерви). Автономна (вегетативна) 

нервова система: структурно-функціональна організація. Значення симпатичної нервової системи. 

Значення парасимпатичної нервової системи. Особливості функцій автономної нервової системи 

Значення автономної нервової системи у забезпеченні адаптаційних і поведінкових реакцій. 
 
Тема 11.  
Структурно-функціональні особливості сенсорних систем. 
Загальна характеристика сенсорних систем. Сенсорні провідні шляхи (поняття про 

аналізатор і орган чуття). Структурно-функціональні особливості зорового, слухового, нюхового, 

смакового, тактильного аналізатора. Класифікація рецепторів. Фоторецептори. Хемо- і 

механорецептори. Зорові рецепторні клітини хребетних. Допоміжні апарати ока людини і вищих 

хребетних Поняття про сенсорні шляхи і ядерні зони кори великих півкуль. Характеристика 

нервових рецепторів (екстерорецептори, інтерорецептори, пропріорецептори). Поняття про першу 

і другу сигнальні системи. Значення сенсорних систем у забезпеченні життєвих функцій і 

поведінкових реакцій. 
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