




ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

 

Кількість кредитів  – 3 

 

Галузь знань 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 

Обов’язкова дисципліна 

Модулів – 1 

Спеціальність 

053  «Психологія» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 1 1-й 1-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання –  
Семестр 

Загальна кількість 

годин - 90 

1-й 1-й 

Лекції 

Тижневих годин  

для денної форми 

навчання:  

 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 4 
Освітній рівень: 

бакалавр 

 

12 год. 4 год. 

Практичні 

18 год. 6 год. 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

Мова навчання: 

українська 

60 год. 80 год. 

Індивідуальні завдання: 

- 

Вид контролю:  

екзамен 

 

 

 

 

МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Вивчити анатомію і еволюцію головного мозку, спинного мозку; 

ознайомити студентів теоретично (із використанням технічних засобів) з 

особливостями будови і функції відділів центральної нервової системи та її 

еволюцією (головний і спинний мозок). Ці знання є базовими для студентів-

психологів при вивченні фахових дисциплін. 

 

Завдання вивчення дисципліни 

–   вивчити анатомію стовбурової частини головного мозку; 

– вивчити філо- та онтогенез центральної нервової системи; 

– ознайомити з особливостями будови і функції відділів центральної 

нервової системи;  



– сформувати уявлення про цілісність нервової системи, її особливе 

значення у регулюванні всіх процесів життєдіяльності організму та 

поведінки. 

 

 

ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Дисципліна «Анатомія та еволюція нервової системи» є базовою для 

вивчення та розуміння фахових дисциплін з психології.  Дисципліна формує 

знання та вміння, які б сприяли системному підходу в діяльності щодо аналізу 

психологічних процесів, явищ та індивідуально-психічних властивостей 

людини. 

 

ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

 
Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у сфері психології та професійної підготовки у процесі 

навчання, що передбачають застосування основних психологічних 

теорій та методів і характеризуються комплексністю та 

невизначеністю умов. 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК3. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; мислити 

концептуально, системно, саногеннно. 

Спеціальні (фахові, 

предметні) 

компетентності 

(СК) 

СК2. Здатність до ретроспективного аналізу вітчизняного і 

зарубіжного досвіду розуміння природи виникнення, функціонування 

та розвитку психічних явищ, психотравм, порушень психічних 

функцій. 

СК7. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, 

формулювати аргументовані висновки та рекомендації. 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
ПР3. Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань.  

ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за результатами власних 

досліджень і аналізу літературних джерел.  

ПР6. Формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками збору первинного 

матеріалу, дотримуватися процедури дослідження.  

ПР8. Презентувати результати власних досліджень усно / письмово для фахівців і нефахівців.  

ПР10. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну позицію, 

модифікувати висловлювання відповідно до культуральних особливостей співрозмовника. 

ПР13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, 

які мають інші культуральні чи гендерно-вікові відмінності.  

ПР15. Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку.  

ПР16. Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної діяльності 

психолога. 

 ПР18. Вживати ефективних заходів щодо збереження здоров’я (власного й оточення) та за 

потреби визначати зміст запиту до супервізії. 



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності 

студента при оцінюванні результатів навчання з навчальної дисципліни, є: 

• своєчасне і у повному обсязі виконання всіх навчальних завдань, що 

передбачені робочою програмою навчальної дисципліни; 

• глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної 

дисципліни, що міститься в основних та додаткових рекомендованих 

літературних джерелах; 

• вміння самостійно аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку та 

розвитку. 

При невиконанні окремих критеріїв з тієї чи іншої форми контролю знань 

кількість балів, яка виставляється студентові, може бути знижена: 

– за неповну відповідь; 

– за кожну неправильну відповідь; 

– за невчасне виконання самостійної роботи; 

– за недостовірність поданої інформації; 

– за недостатнє розкриття теми; 

– за відсутність посилань на літературні джерела. 

 

ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Оцінювання навчальних досягнень студентів за усіма видами навчальних 

робіт проводиться за поточним та підсумковим контролями. Поточний 

контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться в усній та 

письмовій формі (тестування, контрольна робота, самостійної роботи). 

Контроль самостійної роботи проводиться шляхом перевірки виконаних 

завдань. Усі контрольні заходи включено до 100-бальної шкали оцінювання. 

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою, де 50 

балів відводиться на оцінку усних відповідей студентів, тестування, 

презентації, виконання самостійної роботи та контрольної роботи і 50 балів – на 

оцінювання відповідей студентів на екзамені. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Модуль 1 Модуль 1 

Екзамен Сума 

Навчальна (аудиторна) робота 

Самостійна 

робота 

Змістовий модуль 1 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 

 

Т6 

 

сума 

Усні та письмові відповіді – 25 б. 

Контрольна робота – 10 б. 

 

35 15 50 100 

Т1, Т2 ….. Т6 – Теми дисципліни 



Самостійна робота студентів ділиться на базову і додаткову. Базова 

самостійна робота забезпечує підготовку студента до аудиторних занять і 

контрольних заходів. Результати цієї підготовки виявляються в активності 

студента на заняттях, при виконанні ним контрольних робіт, тестових завдань й 

інших видів робіт. Базова самостійна робота студентів включає: опрацювання 

лекційного матеріалу і рекомендованої літератури; пошук (підбір), огляд 

літератури і електронних джерел інформації; вивчення матеріалу, винесеного 

на самостійне опрацьовування; підготовка до практичних занять; підготовка до 

написання контрольних робіт, інших форм поточного контролю; 

систематизація вивченого матеріалу перед семестровим іспитом. 

Додаткова самостійна робота спрямована на поглиблення і закріплення 

знань студента, розвиток аналітичних навичок з проблематики навчальної 

дисципліни. Вона включає такі види робіт: аналіз наукових публікацій з 

визначеної викладачем теми; оформлення малюнку-схеми; бібліографічний 

огляд літератури за заданою проблематикою; розробка мультимедійної 

презентації; підготовка порівняльної таблиці; підготовка термінологічного 

словника та ін. 

Самостійна робота студентів максимально оцінюється залежно від 

виду роботи. За конспектування лекційних матеріалів з даної дисципліни 

студенти отримують 3 бали; за аналіз наукових публікацій з визначеної 

викладачем теми – 5 балів; за розробку мультимедійної презентації – 5 балів; за 

оформлення порівняльної таблички локалізації функцій в стовбурі та корі 

головного мозку – 2 бали.  

Всього самостійна робота студента оцінюється у 15 балів. 

Контрольна робота студентів максимально оцінюється у 10 балів. 

 

Питання до контрольної роботи: 

 

1. Класифікація нервової системи та її роль в організмі людини. 

2. Філогенез нервової системи. 

3. Онтогенез нервової системи. 

4. Нейронна будова нервової системи. 

5. Зовнішня будова спинного мозку. 

6. Біла і сіра речовина спинного мозку. 

7. Проста рефлекторна дуга соматичної нервової системи. 

8. Головний мозок та його поділ на відділи. 

9. Передній мозок. Будова кори. 

10. Локалізація функцій в корі головного мозку. 

11. Біла речовина півкуль головного мозку. 

12. Верхньолатеральна поверхня півкуль головного мозку. 

13. Нижня поверхня головного мозку, 

14. Бічні шлуночки, їх будова. 



15. Зовнішня та внутрішня будова довгастого мозку. 

16. Будова моста та його ядер. 

17. Місця виходу з мозку черепно-мозкових нервів. 

18. Ретикулярна формація та її значення. 

19. Мозочок, його зовнішня та внутрішня будова. 

20. Четвертий шлуночок, його сполучення. 

21. Будова ромбовидної ямки та топографія в ній ядер черепномозкових 

нервів. 

22. Будова середнього мозку. 

23. Проміжний мозок, його поділ на відділи. 

24. Над– і підзгір’я, їх роль. 

25. Нижній мозковий придаток, значення.  

26. Третій шлуночок, його сполучення. 

27. Медіальна поверхня головного мозку. 

28. Лімбічний– мозок та його значення. 

 

 

Зразок екзаменаційного білету 

 

Державний вищий навчальний заклад 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень:    Бакалавр Семестр І 

Спеціальність:                         Психологія   

Навчальна дисципліна: Анатомія та еволюція центральної нервової системи 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №  5 

1. Морфофункціональна характеристика нейронів. 

2. Зовнішня будова головного мозку. 

3. Поняття «провідні шляхи». Класифікація провідних шляхів. 

4. Рис.5. Опишіть пірамідний головний руховий шлях, зокрема, кірково-спинномозковий 

шлях. Позначте на малюнку відповідні анатомічні структури. 

 

Затверджено на засіданні кафедри анатомії і фізіології людини та тварин 

Протокол № 3 від 17 жовтня 2019 р. 

 

Завідувач кафедри   __________      Грицуляк Б. В. 
(підпис)      

Екзаменатор             __________      Грицуляк Б. В. 
                (підпис)     

 

 

 

 



Шкала оцінювання: національна та ЕСТS 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЕСТS 

 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 

курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90–100 A відмінно 

зараховано 

80–89 В 
добре 

70–79 C 

60–69 D 
задовільно 

50–59 E 

26–49 FX 

незадовільно з 

можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0–25 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1. Анатомія і еволюція стовбурової частини мозку, 

середнього та проміжного мозку. 

 

Тема 1. Філо-та онтогенез  центральної нервової системи. Класифікація НС. 

Будова кінцевого мозку, його дорзо-латеральна поверхня. Локалізація функцій 

в корі головного мозку. 

Тема 2. Біла речовина півкуль головного мозку, базальні ядра. Бічні шлуночки. 

Нижня поверхня головного мозку. 

Тема 3. Анатомія та еволюція проміжного мозку. ІІІ шлуночок. Середній мозок. 

Тема 4. Анатомія та еволюція заднього мозку. 

Тема 5. Анатомія та еволюція спинного  мозку. Оболонки головного і спинного 

мозку. Шляхи циркуляції спинномозкової рідини.  

Тема 6. Провідні шляхи головного і спинного мозку.  

 

 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 



Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Анатомія і еволюція стовбурової частини мозку, 

середнього та проміжного мозку. 

Тема 1. Філо-та 

онтогенез  

центральної 

нервової 

системи. 

Класифікація 

НС. Будова 

кінцевого мозку, 

його дорзо-

латеральна 

поверхня. 

Локалізація 

функцій в корі 

головного 

мозку. 

 2 4   10  2 2   16 

Тема 2. Біла 

речовина 

півкуль 

головного 

мозку, базальні 

ядра. Бічні 

шлуночки. 

Нижня поверхня 

головного 

мозку. 

 2 4   10  2 2   16 

Тема 3. 
Анатомія та 

еволюція 

проміжного 

мозку. ІІІ 

шлуночок. 

Середній мозок. 

 2 4   10   -   16 

Тема 4. 
Анатомія та 

еволюція 

заднього мозку. 

 2 2   10   -   16 

Тема 5. 

Анатомія та 

еволюція 

спинного  мозку. 

Оболонки 

головного і 

спинного мозку. 

Шляхи 

циркуляції 

спинномозкової 

рідини.  

 2 2   10   2   16 



Тема 6. 
Провідні шляхи 

головного і 

спинного мозку.  

 2 2   10   -     - 

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

90 12 18   60 90 4 6   80 

Усього годин  90 12 18   60 90 4 6   80 

 

 

Теми практичних занять 

             

№ 

п/п 

Назва теми К-сть 

годин 

Змістовий модуль 1 Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Загальні дані про нервову систему, нейронна будова. Аксони 

нервової системи, філо-і онтогенез. Класифікація. Загальна 

будова нервової системи, кора. 

2 2 

2 Кінцевий мозок. Борозни і закрутки верхньобічної поверхні 

півкуль головного мозку. Ядра аналізаторів верхньобічної 

ділянки кори. Острівець. Будова головного мозку на 

середньому перерізі. Борозни і закрутки медіальної та 

нижньої поверхонь півкуль головного мозку. Лімбічна кора. 

Біла речовина півкуль мозку. 

2 2 

3 Бічні шлуночки. Базальні ядра півкуль. Внутрішня капсула. 

Проміжний мозок. Будова його відділів. Вегетативні ядра 

гіпоталамуса. Третій шлуночок. 

2 - 

4 Анатомія середнього мозку. Топографія ядер черепно-

мозкових нервів у ромбовидній ямці. Анатомія мозочка. 

Перешийок ромбовидного мозку. Четвертий шлуночок. 

2 - 

5 Анатомія стовбурової частини головного мозку. Міст та 

довгастий мозок. Зовнішня та внутрішня будова. Сітчаста 

формація. Будова нижньої поверхні головного мозку. 

Топографія 12-ти пар черепно-мозкових нервів. 

2 2 

6 

 

Оболонки головного мозку. Пазухи твердої мозкової 

оболонки. Субдуральний та субарахноїдальний простори. 

Шляхи циркуляції спинномозкової рідини. Кровоносні 

судини головного мозку. 

2 - 

7 Анатомія спинного мозку, його оболонки. Проста і складна 

рефлекторні дуги. 
2 - 

8 Провідні шляхи головного і спинного мозку. Їх 

класифікація. Асоціаційні, комісуральні та проекційні -

2шляхи. Висхідні проекційні шляхи. Низхідні проекційні 

шляхи. Екстрапірамідальні провідні шляхи. 

2 - 

9 Провідні шляхи зорового, слухового аналізаторів, рівноваги, 

смаку та нюху. Топографія провідних шляхів спинного 
2 - 



мозку на передньому перерізі. 

Разом за змістовим модулем  18 6 

Усього 18 6 

 

Теми семінарських занять 

- 

Теми лабораторних занять 

- 

Самостійна робота 

 

Семестр 

/тема 

Зміст самостійної 

роботи 

Обсяг 

(год) 

денна 

форма/ 

заочна 

форма 

Форма 

контролю 

Тиждень, на 

якому 

здійснюється 

контроль 

К-сть 

балів 

І/1 

Тема 1. Анатомічні 

структури центральної 

нервової системи, які 

пошкоджуються при 

хворобі Дауна. 

- законспектувати  

матеріал по даній темі 

10/16 конспект 2 1 

І/2 

Тема 2. Анатомічні 

структури центральної 

нервової системи, 

пошкодження яких 

відіграє важливу роль 

в розвитку психічних 

розладів. 

- підготувати 

виступ про один із видів 

невротичних розладів у 

формі мультимедійної 

презентації. 

Для цього студенти 

діляться на групи по-

троє (по- четверо) і 

готують виступ 

тривалістю до 7 

хвилин. Кількість 

слайдів – не більше 

п’ятнадцяти. 

10/16 
мультимедійна 

презентація 
4 5 

І/3 

Тема 3. Анатомічні 

структури 

гіпоталамуса, які 

беруть участь в 

природжених 

поведінкових реакціях.  

10/16 конспект 6 1 



- законспектувати  

матеріал по даній темі; 

 - опрацювати 

класифікацію структур 

гіпоталамуса. 

І/4 

Тема 4. Участь 

лімбічної системи у 

здійсненні 

природжених 

поведінкових реакцій у 

формуванні емоцій. 

- скласти 

порівняльну табличку 

10/16 
порівняльна 

табличка 
8 2 

І/5 

Тема 5. Анатомічні 

структури, 

відповідальні за 

природжену статеву 

поведінку. 

- написати реферат, 

досліджуючи наукові 

публікації по даній темі. 

Кількість сторінок  - не 

більше 15. Виступ до 7 

хвилин. 

10/16 

аналіз 

наукових 

публікацій з 

даної теми 

(реферат) 

10 5 

І/6 

Тема 6. Анатомічні 

структури 

відповідальні за 

природжену харчову 

поведінку. 

- законспектувати  

матеріал по даній темі 

10/- конспект 12 1 

Усього 60/80   15 

 

 

ФОРМИ КОНТРОЛЮ 

 

В ході вивчення даної дисципліни використовуються такі методи 

контролю: 

– усне опитування; 

– письмове опитування; 

– контрольна робота; 

– конспекти; 

– захист самостійної роботи. 

Семестровий контроль передбачений у формі екзамену. Передбачає 

підсумкову оцінку у стобальній шкалі як сума оцінок за поточний  контроль 

знань та написання самого екзамену. 

 



ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ, ПРОГРАМНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Навчальна дисципліна «Анатомія та еволюція нервової системи» 

передбачає використання таблиць, схем, муляжу головного мозку та 

мультимедійного обладнання. 

 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

1. Грицуляк Б.В., Грицуляк В.Б. Анатомія і еволюція центральної нервової 

системи: методичні рекомендації. – Івано-Франківськ, 2002. 

2. Купчак С.В., Грицуляк В.Б., Долинко Н.П., Халло О.Є. Анатомія і 

еволюція центральної нервової системи: курс лекцій для студентів 

психологів. – Івано-Франківськ, 2019. – 141 с. 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

1. Анатомія і еволюція центральної нервової системи. Курс лекцій / Купчак 

С.В., Грицуляк В.Б., Халло О.Є., Долинко Н.П. – 2019 р.-с.157.   

2. Іваніцький М. Ф. Анатомія людини. – 1986. 

3. Коляденко Г. І. Анатомія людини. – 2009. 

4. Купчак С.В. Лекції // Анатомія і фізіологія людини. – Івано- Франківськ, 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2008. 

5. Лобко П. І. Мельман Е. П. Вегетативная нервная система. – 2006. 

6. Макарук М. Ю., Куценко Т.В. Фізіологія центральної нервової системи. – 

К.: Київський університет, 2011. 

7. Оленев С. М. Конструкция мозга. – Л., 1987. 

8. Сапин М. Р. Анатомия человека. –  М.: Меридиан, 1998. 

9. Синельников Р. Д. Атлас анатомії людини. – 2000. 

10. Свиридов О. І. Анатомія людини. – К.: Вища школа, 2000. 

11. Спаська А.М., Случик І.Й. Фізіологія центральної нервової системи та 

вищої нервової діяльності. Методичні рекомендації до практичних занять 

для студентів спеціальності «Психологія» . –  Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2012. 

– 35 с. 

12. Спаська А.М., Случик І.Й. Фізіологія центральної нервової системи та 

вищої нервової діяльності. Курс лекцій для студентів спеціальності 

«Психологія» – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника, 2012. – 87 с. 

13. Старушенко Л. І. Анатомія і фізіологія людини. – К.: Вища школа, 1992. 



14. Чайченко Г.М., Цибенко В.О., Сокур В.Д. Фізіологія людини і тварин. – 

К.: Вища школа. – 2003. – 463 с. 

15. Чернінський А.О., Кравченко В.І., Комаренко В.І. Анатомія і еволюція 

центральної нервової системи. –  К.: ООО "Інтерсервіс", 2011 – 85 с. 

16. Чорнокульський С.Т. Анатомія центральної нервової системи. 

Навчально- методичний посібник з анатомії людини. –  Книга плюс, 2010 

– 160 с. 

 

Інформаційні ресурси 

 

1. Електронна версія курсу лекцій. 

2. http://lib.pnu.edu.ua › read 

3. https://pidruchniki.com/1635070652962/meditsina/anatomiya_fiziologiya_evol

yutsiya_nervovoyi_sistemi 

4. http://elibrary.kubg.edu.ua › anatomia 

 

https://pidruchniki.com/1635070652962/meditsina/anatomiya_fiziologiya_evolyutsiya_nervovoyi_sistemi
https://pidruchniki.com/1635070652962/meditsina/anatomiya_fiziologiya_evolyutsiya_nervovoyi_sistemi

