
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ 

 
 
 
 
 
 
 

АНОТАЦІЯ 
 

РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 
 
 

Основи анатомії та фізіології нервової системи 
 

галузь знань _________0301 - Соціально-політичні науки 
напрям підготовки ______6.030103 - Практична психологія 

інститут, факультет, відділення _Міжнародних освітніх програм 
 

Форма навчання: для всіх форм навчання 
(денна,заочна форма навчання) 

 

Кафедра: Практичної психології 

 

Розробники: Соколова І. М., д. психол. наук, проф., завідувач кафедри 

практичної психології 

 

 

м.Харків 2015 рік   



1.Місце дисципліни в структурі ОПП 
Головною метою вивчення дисципліни «Основи анатомії та фізіології 
нервової системи» є формування у майбутніх фахівців сучасного 
психологічного мислення та системи спеціальних знань у галузі анатомії та 
фізіології центральної нервової системи людини, розуміння концептуальних 
основ системного уявлення биологічного та психологічного в існуванні та 
розвитку людини, в вивченні психичних прояв діяльності мозку. Розкрити 
фізіологічні основи онтогенезу, а також фізіологічні механізми розвитку 
психічної діяльності людини.  
 

2. Вимоги до результатів по даній дисципліні 
Завдання курсу:  
1) вивчення закономірностей формування і функціонування центральної 
нервової системи людини, організація їх уявлення в системному иснуванні 
біологічного та психологічного в людині; 
2) формування сучасного психологічного мислення та системи спеціальних 
знань у галузі анатомії та фізіології центральної нервової системи людини; 
3) розуміння концептуальних основ системного уявлення биологічного та 
психологічного в існуванні та розвитку людини; вивчення психичних прояв 
діяльності мозку. 
4) Сформувати правильне розуміння основних біологічних закономірностей 
росту і розвитку організму дітей і підлітків; 
5) Ознайомити студентів з закономірностями діяльності організму і 
фізіологічними процесами, що протікають в регулюючих системах і 
основних системах життєзабезпечення; уявити методи вивчення 
функціональних особливостей різних систем організму; 
6) Розкрити фізіологічні механізми таких складних психічних процесів як 
сприйняття, увага, пам'ять, мислення, мова, а також в цілому психічної 
діяльності людини в онтогенезі; 
7) Дати уявлення про адаптацію організму, що росте в умовах навчального 
процесу, адекватності фізичних і розумових навантажень; 
 
У результаті вивчення даного курсу студент повинен   
знати: 
1) категоріальний апарат дисципліни, психични прояві діяльності мозку; 
використання принципів, методів, способів та засобів раціональної 
організації теоретичних та практичних знань для практичної діяльності 
майбутнего психолога; 
2) основи системного уявлення биологічного та психологічного в існуванні 
та розвитку людини; вміти пояснити ключові поняття; базові закони 
функціонування організму дітей і підлітків; 
  3) фізіологічні основи психічної діяльності людини; основні функціональні 
показники організму людини; 



4) антропометричні, анатомічні та фізіологічні параметри життєдіяльності 
людини в філо- і соціогенезі; досягнення природничих наук в сучасному 
підході до еволюційних процесів в біосфері і суспільстві; 
вміти:  
- використання принципів, методів, способів та засобів раціональної 
організації теоретичних та практичних знань для практичної діяльності 
майбутнего психолога. 
- вибирати и застосовувати методи дослідження проблем фізіології нервової 
системи в професійній діяльності практичного психолог в закладах освіти;  
-  оперувати категоріями анатомії та фізіології нервової системи для 
поглибленого вивчення суті явищ, процесів щодо формування та розвитку 
особистості;  
- володіти навичками використання набутих знань в області вікової анатомії і 
фізіології в роботі з учнями; користуватися науковими термінами, визначати 
і обчислювати деякі функціональні показники організму; 
- мати уявлення про фізіологічні механізми вищих психічних функцій і 
потребностно-емоційної сфери; адаптації до фізичних і психічних 
навантажень в умовах навчального процесу; гігієнічних умовах навчально-
виховного процесу; 
- використовувати основні біологічні параметри життєдіяльності людини при 
виявленні специфіки його психічного функціонування;  
володіти: 
- навичками використання професійної діяльності базових знань в галузі 
природознавства; 
- застосовувати методи дослідження проблем фізіології нервової системи в 
професійній діяльності практичного психолог в закладах освіти;  
- застосовувати антропометричні, анатомічні та фізіологічні параметри 
життєдіяльності людини в філо- і соціогенезі; досягнення природничих наук 
в сучасному підході до еволюційних процесів в біосфері і суспільстві; 
 Вивчення дисципліни «Основи анатомії та фізіології нервової системи» 
сприяє формуванню таких компетенцій: 
 
Індекс 
компетенції 

Формулювання 

Загальнокультурні компетенції 
ЗК-2 розумінню сучасних концепцій картини світу на основі 

сформованого світогляду, оволодіння досягненнями 
природничих та суспільних наук, культурології 

ЗК-3 володінню культурою наукового мислення, узагальненням, 
аналізом і синтезом фактів і теоретичних положень 

ЗК-4 використанню системи категорій і методів, необхідних для 
вирішення типових завдань в різних галузях професійної 
практики 

ПК-5 виявленню специфіки психічного функціонування людини 
з урахуванням особливостей вікових етапів, криз розвитку 



та факторів ризику, його приналежності до гендерної, 
етнічної, професійної та іншим соціальним групам 

ПК-13 реалізації базових процедур аналізу проблем людини, 
соціалізації індивіда, професійної та освітньої діяльності, 
функціонуванню людей з обмеженими можливостями, в 
тому числі і при різних захворюваннях 

 
3.Зміст робочої програми 

МОДУЛЬ 1. 
Змістовий модуль 1. Будова та функції  нервової системи 
Тема 1. Анатомії та загальні закономірності будови організму. 
Тема 2. Загальні уяви про будову нервової системи. 
Тема 3. Мікроструктура нервової системи. 
Тема 4. Будова та функції центральної нервової системи 
Тема 5 Спинний мозок. Будова і функції головного мозку 
Змістовний модуль 2. Фізіологія вищої нервової діяльності 
Тема 6.  Сенсорні системи 
Тема 7. Предмет та задачі фізіології висшої нервової діяльності  
Тема 8. Основні поняття та принципи вищої нервової діяльності.  
Тема 9. Функціональна організація мозку 
МОДУЛЬ 2 
Змістовий модуль 3 
Тема 10. Людина як цілісна біологічна система. Функціональна організація 
мозком. 
Тема 11. Онтогенез. Основні закономірності росту і розвитку організму 
людини. 
Тема 12. Вікові особливості фізіологічних процесів. Вікова фізіологія 
регулюючих систем і сенсорних систем 
Тема 13. Вікова фізіологія системи дихання 
Тема 14. Вікова фізіологія системи травлення 
Змістовний модуль 4 
Тема 15. Вікова фізіологія системи опорно-рухового апарату 
Тема 16. Вікова фізіологія системи кровообігу 
Тема 17. Функціональне дозрівання кори і підкіркових утворень мозку. 
Тема 18. Фізіологічна адаптація учнів до умов навчального процесу 
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15. Інформаційні ресурси 
1. Журнал практической психологии и психоанализа 
http://www.psychol.ras.ru/ippp_pfr/j3p/all.php 
2. Интернет журнал «Вопросы психологии» 
http://www.voppsy.ru/journals_all/rubr/rubrics.htm  
3. Московский психологический журнал http://magazine.mospsy.ru/ 
4. Онлайн библиотека по психологии и саморазвитию. 
http://www.koob.ru/practic_psychology/ 
5. Электронные психологические словари по психологии. 
(http://azps.ru/handbook/;  http://psi.webzone.ru/) 

 


