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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Анатомія та еволюція нервової системи людини 

Викладач (-і) Верешни Дикун Марія Яромирівна,  доктор філософії в галузі 

психології, доцент кафедри психології та соціальної роботи 

Контакти   

Обсяг дисципліни 6 кредитів ЄКТС, 180 год. 

Посилання на сайт 

дистанційного 

навчання 

http://www.kau.com.ua 

Консультації відповідно до графіку індивідуальних консультацій, що 

розміщений на інформаційному стенді кафедри 

Місце Карпатський університет імені Августина Волошина кафедра 

психології  та соціальної роботи  (м. Ужгород, вул. Гойди,4, 

каб. 303) 

2. Анотація до навчальної дисципліни 

Основним змістом викладання курсу «Анатомія та еволюція нервової системи» є 

вивчення будови нервової системи людини в цілому,а також окремих її частин. 

Дослівно термін «Анатомія» перекладається як розрізання неживого,тобто шляхом 

розрізання вивчається будова об’єкта в цілому та будова його окремих складових 

частин. Вивчаючи і описуючи будову окремих частин цілого, можна робити припущеня 

про те як функціонує ціле і для цього призначені його частини. 

Для вивчення анатомічних характеристик органу чи системи,анатомія використовує 

основний метод-розрізання. Він допомагає вивчити загальну будову нервової 

системи,зовнішній вигляд її окремих частин,їх положення відносно інших органів і 

систем,їх внутрішню будову,тощо. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

 Змістовний модуль 1. Анатомія у системі медико-біологічних наук і нейронаук. 

 Змістовний модуль 2. Мікросистемний і мезосистемний рівень нервової системи та 

принципи діяльності. 

Змістовний модуль 3. Функціональна анатомія нервової системи. Структурно-

функціональні особливості центральної нервової системи і сенсорних систем. 

Анатомія є функціональною наукою, оскільки форма та функції органів дуже тісно 

взаємопов'язані. Вся органічна природа є доказом єдності форми і змісту. Форма та функція 

зумовлюють одна одну. Через це сучасна анатомія не може обмежитися лише вивченням 

будови й форми людського тіла, вона має враховувати формотворчі впливи на організм 

людини трудових процесів, занять фізкультурою та спортом, соціальних умов і всього 

навколишнього середовища. 

Не можна пізнати анатомію людини без урахування її індивідуального (онтогенез) 

та історичного еволюційного (філогенез) розвитку протягом усього життя — утробного 

(ембріогенез) і позаутробного, від народження до смерті. Крім того, будову тіла можна 

правильно зрозуміти, лише знаючи походження людини як виду (антропогенез). 

Людина як біологічна істота належить до тваринного світу. Тому анатомія вивчає 

будову її тіла й органів з урахуванням біологічних закономірностей, які властиві всім 

живим організмам, а також вікових, статевих та індивідуальних особливостей. 

3. Мета та цілі навчальної дисципліни 

Основною метою викладаня курсу «Анатомія та еволюція центрольної нервової системи 

людини»  є формування у студентів матеріалістичне уявлення про єдність людини з 

тваринним світом та взаємозв’язки її з довкіллям, що здійснюються на основі нервово - 

гуморальної регуляції функцій, яка відіграє основну роль у формуванні цілісності 



особистості а також у багатогранності проявів її психічної та повсякденної 

життєдіяльності. 

4. Результати навчання (компетентності) 

Відповідно до вимог освітньої програми студенти повинні: 

знати: 

- сформовані уявлення про цілісність нервової системи, її особливе значення у 

регулюванні всіх процесів життєдіяльності організму та поведінки; 

-  будову та функції основних складових нервової системи людини та етапи її 

формування; 

-  проблеми функціонального взаємозв’язку різних нервово - анатомічних 

структур; 

- сформувати вміння та навички творчо мислити, самостійно складати ситуаційні 

задачі та вирішувати їх, проводити аналіз топографії органів нервової системи і 

стану організму; 

- фізіологічні механізмами психічних процесів, в основі яких лежить нервова 

регуляція організму; 

-  основні положення еволюційного вчення та загальні питання еволюції нервової 

системи безхребетних і хребетних тварин. 

вміти: 

- виділяти основні відмінності філо – та онтогенетичного розвитку нервової 

системи людини у   процесі формування вищої інтегративної діяльності та 

розвитку асоціативних систем головного мозку; 

- проводити аналіз топографії органів ЦНС та периферичної нервової системи; 

- визначати за атласами та на вологих препаратах особливості зовнішньої та 

сегментарної будови спинного мозку; 

- знаходити на наочному матеріалі відділи головного мозку, аналізувати їх будову 

та функції; 

- самостійно схематично замальовувати основні анатомічні структури зрізів 

головного мозку; 

- порівнювати структурну і функціональну характеристику долей півкуль 

головного мозку; 

- визначати структурно – функціональну характеристику кожного з типів кори 

великих півкуль; 

- вказувати порядок розміщення черепних нервів; 

- визначати топографічне розміщення функціональних центрів кори головного 

мозку ; 

- складати схеми організації соматичного і вегетативного відділів НС; 

- використовувати знання матеріалу в педагогічній практиці для раціоналізації 

процесу інтелектуального, психічного розвитку дітей та підлітків. 

5. Організація навчання 

Обсяг навчальної дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 40 

семінарські заняття / 

практичні / лабораторні 
30 

самостійна робота 110 

Ознаки навчальної дисципліни 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Обов’язкова / 

вибіркова 

2 053 Психологія 1 обов’язкова 



Тематика навчальної дисципліни 

Тема  кількість год. 

лекції заняття сам. роб. 

Модуль І. Анатомія у системі медико-біологічних наук і нейронаук. 

Тема1. Предмет і завдання курсу анатомії та еволюції 

нервової системи. 

2 2 6 

Тема 2. Методи нейроанатомічних досліджень. 4 4 12 

Тема 3. Основні етапи еволюції нервової системи 4 4 10 

Модуль ІІ. Мікросистемний і мезосистемний рівень нервової системи та принципи 

діяльності. 

Тема 4. Структурно-функціональні особливості нейрона. 2 2 10 

Тема 5. Структурно-функціональні особливості нейроглії. 4 2 12 

Тема 6. Рефлекторний принцип діяльності нервової 

системи. 

4 4 12 

Тема 7 Оболонки та кровопостачання головного і 

спинного мозку. 

2 2 8 

Модуль ІІІ. Функціональна анатомія нервової системи. Структурно-функціональні 

особливості центральної нервової системи і сенсорних систем. 

Тема 8. Структурно-функціональні особливості спинного 

мозку. 

4 4 10 

Тема 9. Структурно-функціональні особливості головного 

мозку. 

6 2 10 

Тема 10. Структурно-функціональні особливості 

периферичної та автономної (вегетативної) нервової 

системи. 

4 2 10 

Тема 11. Структурно-функціональні особливості 

сенсорних систем. 

4 2 10 

Загальна кількість годин 40 30 110 

6. Система оцінювання навчальної дисципліни 

Загальна 

система 

оцінювання 

курсу 

Критерії та норми оцінювання знань із анатомії та еволюція  
центральної нервової системи людини: 
1) характер володіння знаннями з анатомії та еволюція  

центральної нервової системи людини (рівень усвідомлення, міцність 
запам'ятовування, обсяг, повнота і точність знань); 

2) якість актуалізації знань із анатомії та еволюція  
центральної нервової системи людини  (логіка мислення, 

аргументація, послідовність і самостійність викладу, культура 
професійного мовлення); 

3) рівень оволодіння відомими прийомами аналізу психологічних 
фактів, здатність творчо використовувати засвоєні знання на 
практиці, ; 

4) здатність до творчості й самостійності в навчально-
пізнавальній діяльності; 

5) якість виконання роботи (зовнішнє оформлення, своєчасність 
виконання, ретельність тощо). 

Оцінювання знань студентів здійснюється, як за основну 
відповідь, так і за доповнення. 

A «Відмінно» - теоретичний зміст курсу засвоєний повністю, 
без прогалин, необхідні практичні навики роботи з засвоєним 
матеріалом сформовані, всі передбачені програмою навчання 
завдання виконані, якість їх виконання оцінена кількістю балів, 



близькою до максимального. 
B «Дуже добре» - теоретичний зміст курсу засвоєний повністю, 

без прогалин, необхідні практичні навики роботи з засвоєним 
матеріалом в основному сформовані, всі передбачені програмою 
навчання завдання виконані, якість виконання більшості з них 
оцінена кількістю балів, близькою до максимального. 

C «Добре» - теоретичний зміст курсу засвоєний повністю, без 
прогалин, деякі практичні навики роботи з засвоєним матеріалом в 
основному сформовані, всі передбачені програмою навчання 
завдання виконані, якість виконання більшості з них оцінена 
кількістю балів, близькою до максимального. 

D «Задовільно» - теоретичний зміст курсу засвоєний частково, 
але прогалини не мають суттєвого характеру, необхідні практичні 
навики роботи з засвоєним матеріалом в основному сформовані, 
більшість передбачених програмою навчання завдань виконані, деякі 
з виконаних завдань, можливо містять помилки. 

E «Достатньо» - теоретичний зміст курсу засвоєний частково, 
деякі практичні навики роботи не сформовані, багато з передбачених 
програмою навчання завдань не виконані, або якість виконання 
деяких з них оцінені кількістю балів, близькою до мінімального. 

FX «Умовно незадовільно»- теоретичний зміст курсу засвоєний 
частково, необхідні практичні навики роботи не сформовані, 
більшість передбачених програмою навчання завдань не виконані, 
або якість їх виконання оцінені кількістю балів, близькою до 
мінімального. При додатковій самостійній роботі над матеріалом 
курсу можливе підвищення якості виконання навчальних завдань. 

F «Безумовно незадовільно» - теоретичний зміст курсу не 
засвоєний, необхідні практичні навики роботи не сформовані, усі 
виконані завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна 
робота над матеріалом не приведе до будь-якого значимого 
підвищення якості виконання навчальних завдань. 

Вимоги до 

письмової 

роботи 

Вимоги до словника термінів: має бути не менше 10-ти термінів 

до кожної теми, записаних у окремому зошиті для самостійної 

роботи. 

Вимоги до конспектування статей: статті конспектуються у 

зошиті для підготовки до семінарських занять із зазначенням автора 

та назви статті, головних ідей, понять та висновків. 

Вимоги до оформлення тез: записи тез ведуться у довільній формі 

у зошиті для підготовки до семінарських занять. 
Практичні завдання виконуються у зошиті для семінарських 

занять 

Семінарські, 

практичні 

заняття 

Активна участь під час обговорення в аудиторії, студенти мають 

бути готовими детально розбиратися в матеріалі, ставити запитання, 

висловлювати свою точку зору, дискутувати. Під час дискусії 

важливі: 

- повага до колег, 

- толерантність до інших та їхнього досвіду,  

- сприйнятливість та неупередженість, 

- здатність не погоджуватися з думкою, але шанувати 

особистість опонента, 

- ретельна аргументація своєї думки та сміливість змінювати 

свою позицію під впливом доказів, 

- я-висловлювання, коли людина уникає непотрібних 

узагальнювань, описує свої почуття і формулює свої побажання з 

опорою на власні думки і емоції, 

- обов’язкове знайомство з першоджерелами. 



Вітається творчий підхід у різних його проявах. Від студентів/-

ок очікується зацікавленість участю у міських, всеукраїнських та 

міжнародних конференціях, конкурсах та інших заходах з 

предметного профілю.  

Умови допуску 

до 

підсумкового 

контролю 

Підсумковий контроль у формі заліку, екзамену здійснюється на 

основі зарахування всіх виконаних студентами завдань (для цього 

отримані бали сумуються, а їх кількість не повинна бути меншою, 

ніж 50 % завдань 

7. Політика навчальної дисципліни 

Неприпустимі плагіат та списування. 

Лекційні заняття не відпрацьовуються, але знання лекційного матеріалу обов'язкове 

Пропуски практичних занять відпрацьовуються наступним чином: опрацювання 

теми, а також виконання самостійних завдань із теми. 

Якщо студент пропустив (не відпрацював) більше 50% занять, він повинен скласти 

тести (дистанційне навчання) і тільки тоді буде допущений до складання екзамену. 

Обов'язковою умовою отримання заліку, екзамену є відвідування студентом більш як 

50% занять, написання контрольної роботи.  

Відвідування занять 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти 

відвідають лекції і практичні зайняття навчальної дисципліни.  

8. Рекомендована література 

Основна: 
1. Анатомія, фізіологія, еволюція нервової системи. – Маруненко І.М., 

Неведомська Є.О., Волковська Г.І. – К.: ЦУЛ, 2013. – 184 с. 

2. Боярчук О. Д. Анатомія та еволюція нервової системи: підруч. для студ. вищ. 

навч. закл. / О. Д. Боярчук ; Держ. закл. «Луган. нац.. ун-т імені Тараса 

Шевченка» – Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2014. – 395 с. 

3. Возрастная анатомия и физиология: учебное пособие. – Н.Ф.Лысова, 

Р.И.Айзман. – М.: Инфра – М, 2014. – 352с. 

4. Свиридов О. І. Анатомія людини.- К.: Вища школа, 2001. - 258 с. 

5. Коляденко Г. І.  Анатомія  людини.- К.: Либідь, 2001. - 410 с. 

Додаткова: 

1. Анатомия черепных и спинномозговых нервов / Под ред. М.А.Корнева, 

О.С.Кульбах.- СПб: ООО «Издательство Фолиант», 2004.- 104с. 

2. Аносов І.П., Хоматов В.Х. Анатомія людини у схемах. Навчальний наочний 

посібник – К.: Вища школа, 2002.- 191с.:іл. 

3. Купчак С. В. Анатомія та еволюція центральної нервової системи : курс лекцій / 

Степан Васильович Купчак. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника, 2009. – 150 с. : іл. 

4. Майдіков Ю.Л., Корсун С.І. Нервова система і психічна діяльність людини: Навч. 

посіб. – К., Магістр-ХХІ сторіччя, 2007. – 280 с 

5. Марков А.В. Эволюция человека. Книга 2: Обезьяны, нейроны и душа. – М: 

Астрель, 2018. – 512с. 

6. Марков А.В. Эволюция человека. Книга 1: Обезьяны, кости и гены. – М: 

Астрель, 2019. – 464с. 

7. Новикова И.А., Полякова О.Н., Лебедев А.А. Практическое пособие по анатомии 

и физиологии центральной нервной системы.- СПб.: Речь, 2017.- 93с. 

8. Нервная система человека: Атлас / Под. Ред. В.М. Астапова, Ю.В. Микадзе. – М., 

1997. 

9. Свиридов О.І. Анатомія людини. Підручник за ред. І.І.Бобрика. – К.: Вища 

школа, 2001. – 399 с. 



10.Щербатых Ю., Туровский Я. Анатомия центральной нервной системы для 

психологов: Учебное пособие, 2009. – 128 с. 

 

Викладач _________________  


