
Анотація 
 

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; 

КАРПАТСЬКИЙ  УНІВЕРСИТЕТ  ІМЕНІ  АВГУСТИНА  ВОЛОШИНА 

КАФЕДРА  ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ  

 

 
 
РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

 
«АНАТОМІЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ НЕРВОВОЇ 

системилюдини» 
 

Спеціальність 053 – Психологія 
 
Галузь знань 05 – Соціальні та поведінкові науки  
 
Затверджено  на  засіданні  кафедри 
Протокол  № __  від ___ _____  20__  р. 

Гарант  освітньої  програми                 проф. Ярема О. М.  

Викладач  дисципліни                                       

 



  

−  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. 
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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. 
 



  

4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

усьог
о 

у тому числі усьо
го 

у тому числі 
л п ла

б 
ін
д 

с.р. л п ла
б 

ін
д 

с.р. 

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

Тема 1. Предмет і завдання 
курсу анатомії та еволюції 
нервової системи. 

12 2    10       

Тема 2.Методи 
нейроанатомічних 
досліджень. 

16 4 4   8       

Тема 3.Основні етапи еволюції 
нервової системи. 

20 4 4   12       

Разом за змістовим модулем 1. 48 1
0 

8   30       

Змістовий модуль 2. Мікросистемний і мезосистемний рівень нервової системи та 
принципи діяльності. 

Тема 4. Структурно-
функціональні особливості 
нейрона. 

14 4 2   8       

Тема 5. Структурно-
функціональні особливості 
нейроглії. 

14 4 2   8       

             
Тема 6. Рефлекторний 
принцип діяльності нервової 
системи. 

20 6 4   10       

Тема 7.Оболонки та 
кровопостачання головного і 
спинного мозку. 

12 2 2   8       

Разом за змістовим модулем 
2. 

60 16 1
0 

  34       

Змістовий модуль 3. Функціональна анатомія нервової системи. Структурно-
функціональні особливості центральної нервової системи і сенсорних систем. 

Тема 8. Структурно-
функціональні особливості 
спинного мозку. 

18 4 2    12       

Тема 9. Структурно-
функціональні особливості 
головного мозку. 

14 2 2   10       

Тема 10. Структурно-
функціональні особливості 
периферичної та автономної 
(вегетативної) нервової 
системи. 

22 6 4   12       

Тема 11. Структурно-
функціональні особливості 
сенсорних систем. 

18 2 4   12       

Разом за змістовим модулем 
3. 

72 14 12   46       

    Усього годин 180 4
0 

3
0 

  11
0 

      



  

5. Теми семінарських занять 
 

Не передбачено. 
 

6. Теми практичних занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість  
годин 

1 Методи нейроанатомічних досліджень 4 
2 Основні етапи еволюції нервової системи 4 
3 Структурно- функціональні особливості нейрона 4 
4 Структурно- функціональні особливості нейроглії 4 
5 Рефлекторний принцип діяльності нервової системи 4 
6 Оболонки і кровопостачання головного іспинного мозку 2 
7 Структурно- функціональні особливості головного і синного 

мозку 
4 

8 Структурно- функціональні особливості периферичної та 
автономної   ( вегетативної) нервової системи 

2 

9 Структурно- функціональні особливості сенсорнихсистем 2 
 

7. Теми лабораторних занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Основні принципи обстеження неврологічних хворих  

2 Основні принципи лікування неврологічних хворих  

3 Основні принципи догляду за неврологічними хворими  

4 Захворювання периферичної нервової системи  

5 Інфекційні захворювання нервової системи  

6 Порушення мозкового кровообігу  

 
 

8. Самостійна робота 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Паразитарні захворювання нервової системи 8 

2 Черепно-мозкові і спинномозкові травми  10 

3 Хвороби нервової системи новонароджених 8 

4 Захворювання автономної нервової системи 10 

5 Інтоксикації нервової системи 8 

6 Спадково-дегеративні захворювання нервової системи 10 

7 Нервова система і органи чуття людини 14 

8 Безумовні рефлекси та інстинкти 14 

9 Умовні рефлекси, їх утворення 18 

10 Способи регуляції функцій нервової системи і поведінки 
людини 

8 

 



  

 

9. Індивідуальні завдання 
 

1. Лауреати Нобелівської премії - видатні нейроанатоми та нейрофізіологи. 
2. Видатні вітчизняні нейроанатоми і нейрофізіологи та їх роль у розвитку 

нейробіології, неврології, психотерапії, психіатрії. 
3. Видатні зарубіжні нейроанатоми і нейрофізіологи та їх роль у розвитку психології. 
4. Особливості розвитку нейроанатомії та нейрофізіології в Україні. 
5. Володимир Бец - видатний український нейроцитолог, нейрогістолог, 

нейроанатом. 
6. В.В. Правдич-Неминський - видатний український нейрофізіолог. 
7. Володимир Бехтерєв - видатний вітчизняний нейроанатом і нейрофізіолог. 
8. Зиґмунд Фрейд - видатний зарубіжний нейроанатом і нейрофізіолог. 
9. Історія та перспективи розвитку нейроанатомічних методів дослідження. 
10. Історія та перспективи розвитку нейрофізіологічних методів дослідження. 
11. Вища нервова діяльність, людина та інші ссавці.  
12. Методи досліджень діяльності нервової системи.  
13. Порушення діяльності нервової системи і органів чуття. 
14. Фізіологічні та функціональні системи. 
15. Сучасні методи нейроанатомічних і нейрофізіологічних методів дослідження. 
16. Особливості нервової системи та адаптаційних процесів безхребетних тварин. 
17. Особливості нервової системи та адаптаційних процесів комах. 
18. Особливості сенсорних систем та адаптаційних процесів безхребетних тварин. 
19. Особливості сенсорних систем та адаптаційних процесів комах. 
20. Особливості нервової системи та адаптаційних процесів хребетних тварин. 
21. Особливості нервової системи та адаптаційних процесів птахів. 
22. Особливості нервової системи та адаптаційних процесів ссавців. 
23. Особливості нервової системи та адаптаційних процесів приматів. 
24. Особливості сенсорних систем та адаптаційних процесів хребетних тварин. 
25. Нервова система безхребетних і хребетних тварин: порівняльний аналіз. 
26. Сенсорні системи безхребетних і хребетних тварин: порівняльний аналіз. 
27. Нервова система людини і приматів: порівняльний аналіз. 
28. Сенсорні системи людини і приматів: порівняльний аналіз. 
29. Особливості еволюції нервової системи людини і тварин. 
30. Особливості еволюції сенсорних систем людини і тварин. 
31. Вікові аспекти розвитку нервової системи людини та їх зв'язок з онтогенезом 

психіки і поведінки. 
32. Вікові аспекти розвитку сенсорних систем людини та їх зв'язок з онтогенезом 

психіки і поведінки. 
33. Онтогенез нервової системи та першої і другої сигнальних систем. 
34. Онтогенез сенсорних систем та першої і другої сигнальних систем. 
35. Вікові аспекти розладів діяльності нервової системи людини та розладів психіки і 

поведінки. 
36. Вікові аспекти розладів діяльності сенсорних систем людини та розладів психіки і 

поведінки. 
37. Генетичні аспекти розладів діяльності нервової системи і сенсорних систем. 

Природжені вади розвитку нервової системи і сенсорних систем. 
38. Тип нервової системи та темперамент і особистість. 
39. Тип нервової системи і темперамент та професія. 
40. Проблеми соціальної адаптації і дезадаптації у світлі нейробіології. 
41. Взаємодія нервової та ендокринної системи в умовах екологічного неблагополуччя 

(регіональні аспекти). 



  

42. Техногенне забруднення довкілля та нервова система людини і тварин (регіональні 
аспекти). 

43. Техногенне забруднення довкілля та сенсорні системи людини і тварин 
(регіональні аспекти). 

44. Народна медицина та лікування і профілактика захворювань нервової системи 
(регіональні аспекти). 

45. Народна медицина та лікування і профілактика захворювань сенсорних систем 
(регіональні аспекти). 

46. Здобутки та перспективи розвитку нейробіології та біоніки. 
47. Здобутки та перспективи розвитку нейрокібернетики та біоніки. 
48. Здобутки, проблеми і перспективи розвитку соціобіології та нейробіології. 
49. Основні принципи обстеження неврологічних хворих. 
50. Основні принципи лікування неврологічних хворих. 
51. Основні принципи догляду за неврологічними хворими. 
52. Захворювання периферичної нервової системи. 
53. Інфекційні захворювання нервової системи. 
54. Порушення мозкового кровообігу. 
55. Паразитарні захворювання нервової системи. 
56. Черепно-мозкові і спинномозкові травми. 
57. Спадково-дегеративні захворювання нервової системи. 
58. Хвороби нервової системи новонароджених. 
59. Захворювання автономної нервової системи. 
60. Інтоксикації нервової системи. 

 
 

10. Методи навчання 
 

Лекції, практичні заняття, самостійна робота,доповіді по рефератам, презентації, 
звіти. 

11. Методи контролю 
 

Контрольні роботи, тестові завдання, усне опитування, перевірка оформлення 
результатів практичних робіт, доповіді-повідомлення, іспит. Рейтингова система 
контролю самостійної роботи та оцінки. 

 

 
12. Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест 

(екзамен) 
Сума  

Змістовий 
модуль 1 

Змістовий 
модуль 2 

Змістовий 
модуль 3 

 
 
 

30 

 
 
 
100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т
8 

Т
9 

Т10 Т11 

6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 
Т1, Т2 … Т11 – теми змістових модулів. 
 

  



  

 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінк
а  

ECTS 

Оцінка за національною шкалою (для екзамену) 

90-100 A відмінно 
82-89 B добре 
74-81 C 
64-73 D задовільно 
60-63 E 
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 
1-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 
 

13. Методичне забезпечення 
 

Перелік наочних та технічних засобів навчання: 
1. Коробков А.В., Чеснокова С.А. Атлас по нормальной физиологии / Под ред. Н.А. 

Агаджаняна. – М.: Высш. шк., 1986. – 351 с. 
2. Липченко В.Я., Самусев Р.П. Атлас нормальной анатомии человека. – М.: 

Медицина, 1989. – 320 с. 
3. Людина: Навчальний посібник з анатомії та фізіології / Наук. пер. з англ. – Львів: 

БаК, 2002. – 240 с. 
4. Комплект таблиць: Біологія людини. 
5. Відеокасети: Генезис, Тіло людини, Чоловік і Жінка, Надприродні можливості 

людини, Екстрасенсорні явища, Методи релаксації. 

6. Електронний посібник: Все про людину. 
7. Електронний посібник: Великий анатомічний атлас. 
8. Електронний посібник: Енциклопедія тварин. 
9. Презентації: еволюція нервової системи, будова спинного мозку, будов головного 

мозку, автономна нервова системи, спадкові захворювання нервової системи, 
рефлекси, інстинкти, методи дослідження нервової системи та ін.  

 
 

14. 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. Биология человека / Дж. Харрисон, Дж. Уайнер, Дж. Тэннер, Н. Барникот, В. 
Рейнолдс; Под ред. В.В. Бунака. - М: Мир, 2016. –611 с. 

4. Безруких М.М., Сонькин, В.Д., Фарбер Д.А. Возрастная физиология: Физиология 
развития ребенка. - М: Академия, 2003. - 416 с 

5. Возрастная анатомия и физиология: учебное пособие. – Н.Ф.Лысова, Р.И.Айзман. – 
М.: Инфра – М, 2014. – 352с. 

6. Драчова З.М., Блейхер В.М., Крук I.B. Нервові і психічні хвороби. - К: Вища 
школа,2013. - 270 с. 



  

7. Очкуренко О.М., Федотов О.В. Анатомія людини. - К.: Вища шк., 2013. - 334 с. 
8. Ріст і розвиток людини / B.C. Тарасюк, Г.Г. Титаренко, I.B. Паламар, H.B. 

Титаренко: За ред. B.C. Тарасюка. - К. Здоров'я, 2012. - 271 с 
9. Свиридов О. І. Анатомія людини.- К.: Вища школа, 2001. - 258 с. 
10. Слюсарєв А.О., Жукова С.В. Біологія: Підручник / Пер. з рос. В.О. Мотузний. - К.: 

Вища шк., 2012.-422 с 
11. Коляденко Г. І.  Анатомія  людини.- К.: Либідь, 2001. - 410 
12. Чайченко Г.М., Цибенко В.О., Сокур В.Д. Фізіологія людини і тварин: За ред. 

В.О. Цибенка. - К.: Вища шк., 2003. - 463 с. 
13. Чайченко Г.М. Фізіологія вищої нервової діяльності. - К.: Либідь, 1993. - 218 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. 
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