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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування показників 
Галузь знань, спеціальність, 

освітній рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

форма 

навчання 
денна 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 

05 «Соціальні та поведінкові 

науки» 

Нормативна 

Спеціальність 

053 «Психологія» 
Семестр 1-й 

Модулів – 2 

Освітній рівень: 

перший (бакалаврський) 

Аудиторні години: 52год 

Змістових модулів – 2 
Лекції: 

28год. 

Практичні, 

семінарські: 

24 год. 

Загальна кількість годин – 

105 

Лабораторні: 

0год 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 3 

Самостійна робота 53 год. 

ІНДЗ: 0 год 

Вид контролю: екзамен 

 

 

2. ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Мета навчального курсу: висвітлення особливостей будови і функції органів, 

фізіологічних систем і організму в цілому та під час його росту та розвитку, виявлення 

причин патологій мовленнєвих та сенсорних систем та надання характеристики 

різновидів патологій мовлення, зору, слуху тощо.  

Завдання навчальної дисципліни:  

 ознайомлення з рівнями організації організму людини, цитологічними і 

гістологічними особливостями на основі сучасних досягнень макро- і мікроскопічної 

анатомії;  

 встановлення взаємозв’язку будови органів з виконуваними функціями;  

 формування поняття про взаємозалежність і єдність структури і функції 

органів людини, їхньої мінливості в процесі філогенезу й онтогенезу;  

 посилення прикладного значення анатомо-фізіологічних знань.  

Згідно з вимогами освітньої (освітньо-професійної, освітньо-наукової) 

програми студенти повинні досягнути таких результатів навчання 

(компетентностей):  

знати: рівні організації організму людини; особливості будови клітини, тканин, 

органів та фізіологічних систем організму людини в міру їх росту та розвитку; 

фізіологічні процеси, які відбуваються в організмі людини (процеси кровообігу, дихання, 

травлення, сечовиділення тощо); значення нервової та ендокринної систем в регуляції, 

узгодженості функцій організму, а також забезпеченні росту та розвитку людини;  

вміти: розпізнавати клітини, тканини, органи і фізіологічні системи організму, 

встановлювати взаємозв’язок між їхніми будовою та функціями; виявляти особливості 

будови та функції фізіологічних систем організму людини за мірою їх росту та розвитку; 

компетенцій: здатністю використовувати отримані знання в психологічній 

діяльності; здатністю логічно і послідовно формулювати основні принципи і закони за 

якими, функціонує людський організм; здатністю знаходити основні елементи будови 



  

організму людини на макетах; здатністю самостійно працювати з літературою з проблем 

анатомії та фізіології людини. 

 
3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль І. Загальні основи анатомії та фізіології людини. Анатомія і фізіологія 

опорно-рухового апарату, серцево-судинної системи, органів дихання 

 
Тема 1. Вступ. Значення анатомії і фізіології для педагогіки, психології. Організм 

людини – єдине ціле. Будова і функції клітини. Особливості будови тканин, їх функції та 

локалізація в організмі. 
Предмет анатомії і фізіології. Зв’язок анатомії і фізіології з іншими біологічними 

дисциплінами. Організм саморегулююча система. 
Будова клітин. Функціональне значення окремих структур клітини. Основні процеси 

життєдіяльності клітини. (обмін речовин, живлення, дихання, подразливість, збудливість, 

розмноження). 
Будова і функції тканин. Рівні організації тіла людини: клітина, тканина, органи, система 

органів. Саморегуляція — універсальна властивість організму. Нервова і гуморальна регуляція 

функцій організму. 

 

Тема 2. Анатомо-фізіологічні особливості опорно-рухового апарату. 

Значення опорно-рухової системи. Загальні відомості про скелет (форма, з’єднання, 

будова і хімічний склад кісток) ріст кісток, частини скелета (скелет тулуба, кінцівок, тазу, 

черепа), з’єднання кісток. 

Загальні відомості про м’язи. Будова м’язів. Основні групи м’язів людського тіла. 
Скоротність як основна властивість м’язів. М’язовий тонус і контрактура. Зміна функціонального 

стану м’язів під впливом ЦНС. Види м’язового скорочення. Механізм скорочення. 

Стомлюваність. 
М’язи — довгі, широкі, короткі; колові м’язи голови; жувальні м’язи (жувальний, 

скроневий, бічний крилоподібний); мімічні м’язи (надчерепний, вушні, коловий м’яз ока, 

коловий м’яз рота, м’яз підіймач верхньої губи, великий виличний м’яз, м’яз сміху, м’язопускач і 
підіймач кута рота, підборідний м’яз, щічний, носовий); поверхневі м’язи шиї (підшкірний, 

грудинно-ключично-сосковий, надпід’язикові м’язи, під’язикові м’язи); глибокі м’язи шиї 

(передній, середній і задній драбинчасті м’язи); м’язи грудної клітки (міжхребетні, великий і 

малий грудні, передній зубчастий м’яз, діафрагма); м’язи живота (прямий, косий, поперечний, 
пірамідальний, квадратний, широкі м’язи); м’язи спини (трапецієвидний, найширший, великий 

ромбовидний, м’яз-підіймач лопатки, задній нижній зубчастий м’яз); глибокі м’язи спини (м’яз-

випрамляч хребта, поперечно-осьовий, підпотиличний); м’язи плечового пояса (дельтоподібний, 
над- і підостьовий м’язи, малий і великий круглий м’язи, підлопатковий); м’язи вільної частини 

верхньої кінцівки (дзьобо-плечовий, двоголовий, плечовий, триголовий, ліктьовий); м’язи 

передпліччя (круглий, квадратний, променевий м’яз-згинач зап’ястка, ліктьовий м’яз-згинач 

зап’ястка, довгий долонний м’яз, поверхневий, глибокий, довгий м’яз-згинач великого пальця, 
довгий, короткий, ліктьовий м’язи-розгиначі зап’ястка, короткий, довгий м’язи-розгиначі 

великого пальця, м’язи-розгиначі вказівного пальця, м’язи-розгиначі мізинця, короткий долонний 

м’яз, короткий м’яз-згинач мізинця); м’язи тазового пояса (клубово-поперековий, великий, 
середній, малий сідничні м’язи, грушоподібний, внутрішній і зовнішній затульні м’язи, 

квадратний м’яз стегна, чотириголовий м’яз стегна, кравецький, двоголовий м’яз стегна); м’язи 

гомілки (передній великогомілковий, довгий розгинач пальців, довгий і короткий 
малогомілковий м’язи, триголовий м’яз литки, підошовний м’яз, підколінний м’яз, довгий м’яз-

згинач великого пальця); синергісти, антагоністи, піднімачі, згиначі, розгиначі, гладенькі, 

поперечносмугасті. Пряме, непряме подразнення, поодиноке тетанічне скорочення м’язів. Тонус 

м’язів, контрактура, сила, втома м’язів. 
Значення рухової активності для росту і розвитку організму в онтогенезі.  

 

 

 



  

Тема 3. Морфофункціональні особливості системи крові і кровообігу. 

Внутрішнє середовище організму. Значення крові, в’язкість крові, реакція крові, склад 
крові (плазма, форменні елементи — еритроцити, лейкоцити, тромбоцити). Осмотичний та 

онкотичний тиск крові. ШОЕ. Зсідання крові як захисна реакція організму. Імунітет. Роль 

І.І.Мечнікова у створення вчення про імунітет. Гемостаз. Групи крові. Органи кровообігу: серце і 
судини. Будова і робота серця. Рух крові по судинах. Артеріальний тиск. Пульс. Велике і мале 

коло кровообігу. Лімфатична система. Лімфатичні вузли. Селезінка. Вади серця. Регуляція 

кровообігу. Рефлекторні впливи на діяльність серця і судин. Гуморальна регуляція кровообігу. 

Вади серця. Атеросклероз. 
Гіпертонічна хвороба серця. Ішемічна хвороби серця. 

 

Тема 4. Особливості будови і функції органів дихання. 

Значення дихання. Будова органів дихання (носоглотка, гортань, трахея і бронхи, легені). 

Дихальні рухи (механізм вдиху і видиху). Типи дихання. Глибини і частота дихання. 
Газообмін у легенях і тканинах. Регуляція дихання. Хвороби органів дихання. Бронхіт. 

Пневмонія. 

 

Змістовий модуль ІІ. Анатомія та фізіологія систем: травної, видільної, ендокринної, 

нервової, сенсорних систем. Біологічні основи поведінки людини. ВНД 

 
Тема 5. Анатомо-фізіологічні особливості органів травної системи. Обмін речовин і 

енергії. Енергія харчування. Особливості видільної системи людини. Анатомо-фізіологічні 

особливості шкіри. 

Значення травлення. Система органів травлення. Травлення в ротовій порожнині (будова і 

функції слини); будова і функції глотки і стравоходу; акт ковтання, очеревина, будова і функції  

шлунку, регуляція секреторної функції шлунка, моторна функція шлунка, перехід хінусу в 12-
палу кишку, гастроінтестинальні гормони, будова і функції кишечнику. Будова і функції печінки.  

Утворення, склад і виділення жовчі. Будова і функції підшлункової залози. Скорочення 

кишок. Рефлекторна регуляція рухів травного тракту. Всмоктування в шлунково-кишковому 
тракті. Захисна властивість травного тракту. . 

Підтримання нормальної мікрофлори товстого кишечника та профілактики дизбактеріозів 

в онтогенезі. 
Обмін речовин як основна функція життя. Обмін білків, жирів, вуглеводів. Водний і 

мінеральний обмін. Обмін енергії. Вітаміни (водорозчинні і жиророзчинні). Терморегуляція. 

Гігієна харчування. Значення і фізіологічні принципи раціонального і збалансованого 

харчування. 
Будова і функції нирок, кровопостачання нирок, процес сечоутворення (клубочкова 

фільтрація, канальцева реабсорбція). Регуляція діяльності нирок. Акт сечовипускання і його 

механізм. Сечовивідні шляхи та виведення сечі з організму. Сечовиділення та сечовипускання. 
Порушення функції нирок. Будова та функції шкіри. Участь шкіри у теплорегуляції. 

Хвороби шкіри (дерматит, педикульоз, екзема, псоріаз). 

 

Тема 6. Залози внутрішньої секреції. Вплив гормонів на ріст і розвиток організму 

Загальні закономірності діяльності залоз внутрішньої секреції. Гормони. Властивості 
гормонів. Механізм дії гормонів. Щитоподібна залоза. Прищитоподібні залози. Гіпофіз.  

Надниркові залози. Вилочкова залоза. Статеві залози. Епіфіз. Взаємодія залоз внутрішньої 

секреції. Значення кори великих півкуль головного мозку в регуляції залоз внутрішньої секреції. 

Значення нейрогуморальної регуляції для функціонування організму як єдиного цілого,  
виживання в умовах постійних змін, факторів навколишнього середовища. 

 

Тема 7. Нервова система. Особливості будови і функцій нервової системи. ВНД 

Значення нервової системи; властивості нервової системи; загальний план будови 

нервової системи. 
Поняття про рефлекс, рефлекторну дугу, збудження і гальмування, іррадіацію й індукцію 

в ЦНС. 



  

Будова, розвиток і функціональне значення різних відділів нервової системи, будова 

головного мозку, ретикулярна формація, лімбічна система мозку, сенсорні, моторні, асоціативні 
ділянки кори великих півкуль. Вегетативна нервова система. 

Значення праць І.М.Сєченова та І.І.Павлова у вивченні функцій кори великого мозку. 

Умовні і безумовні рефлекси (умовні, набуті). Механізм утворення умовного рефлексу. 
Гальмування умовних рефлексів. Аналіз і синтез подразнень в корі великого мозку. Поняття про 

пізнавальну діяльність людини. Увага: фізіологічний механізм, види, властивості. Пам’ять: 

фізіологічні механізми та види. Емоції: фізіологічний механізм емоцій. Динамічний стереотип. 

Типи ВНД. Сон та його гігієнічне значення. 

 
Тема 8. Анатомія і фізіологія аналізаторів. 
Значення аналізаторів. Основні властивості рецепторів. Будова і функції зорового, 

слухового, нюхового, смакового і дотикового аналізаторів. Рецептори шкіри. Нюховий і 

смаковий аналізатори. Взаємодія і взаємний вплив аналізаторів. 

Основні поняття теми: інтерорецептори, пропріорецептори, екстерорецептори; 
аналізатори — зоровий, слуховий, дотиковий, нюховий, смаковий — їх органи (око, вухо, шкіра, 

ніс, рот); оболонки очного яблука (білкова, судинна, сітківка), оптична система ока, кришталик, 

допоміжні органи, акомодація, аномалії рефракції, зіничний рефлекс, адаптація, астигматизм, 
гострота зору, бінокулярний зір, порушення колірного зору; вухо – зовнішнє (вушна раковина, 

зовнішній слуховий прохід), середнє (барабанна порожнина, слухові кісточки; молоточок, 

коваделко, стремінце), внутрішнє (кістковий лабіринт, перетинчастий лабіринт); механізм 

сприйняття звуку, вестибулярний апарат; смаковий аналізатор, смакові цибулини, смакові соски; 
нюховий аналізатор; органи шкірного чуття (тактильні, температурні, больові). 

 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви тем 

змістових модулів 

Кількість годин 

денна форма 

усього 
у тому числі 

л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Змістовий модуль І. Загальні основи анатомії та фізіології людини. Анатомія і фізіологія 

опорно-рухового апарату, серцево-судинної системи, органів дихання 

1. Вступ. Значення анатомії і фізіології для 
педагогіки, психології. Організм людини – єдине 

ціле. Будова і функції клітини. Особливості 

будови тканин, їх функції та локалізація в 
організмі. 

13 4 3 − − 6 

2. Анатомо-фізіологічні особливості опорно-

рухового апарату. 
13 3 3 − − 7 

3. Морфофункціональні особливості системи 
крові і кровообігу. 

12 3 3 − − 6 

4. Особливості будови і функції органів дихання. 14 4 3 − − 7 

Разом за змістовим модулем 1 52 14 12 − − 26 

Змістовий модуль ІІ.. 

5. Анатомо-фізіологічні особливості органів 

травної системи. Обмін речовин і енергії. Енергія 

харчування. Особливості видільної системи 
людини. Анатомо-фізіологічні особливості шкіри. 

14 4 3 − − 7 

6. Залози внутрішньої секреції. Вплив гормонів на 

ріст і розвиток організму 
13 3 3 − − 7 

7. Нервова система. Особливості будови і функцій 

нервової системи. ВНД 
12 3 3 − − 6 



  

8. Анатомія і фізіологія аналізаторів. 14 4 3 − − 7 

Разом за змістовим модулем 2 53 14 12 − − 27 

Усього 105 28 24 − - 53 

 

 

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

п/з 

№ 

теми 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 2 3  

1 1 
Значення анатомії і фізіології для педагогіки, психології. Організм 

людини – єдине ціле. Будова і функції клітини. Особливості будови 

тканин, їх функції та локалізація в організмі. 
3 

2 2 
Анатомо-фізіологічні особливості опорно-рухового апарату. 

Оцінка фізичного розвитку дітей. Визначення постави у дітей. 
3 

3 3 
Морфофункціональні особливості системи крові і кровообігу. 

Оцінка функціонального стану серцево-судинної системи. 
3 

4 4 
Особливості будови і функції органів дихання. 

Оцінка функціонального стану дихальної системи. 
3 

5 5 

Анатомо-фізіологічні особливості органів травної системи. Обмін 

речовин і енергії. Енергія харчування. Особливості видільної системи 

людини. Анатомо-фізіологічні особливості шкіри. 

Гігієнічні основи харчування. 

3 

6 6 
Залози внутрішньої секреції. Вплив гормонів на ріст і розвиток 

організму 
3 

7 7 

Нервова система. Особливості будови і функцій нервової системи. ВНД 

Методика визначення властивостей уваги. Методика 

дослідження різних видів пам`яті. Методика визначення рис 

характеру й темпераменту. 

3 

8 8 
Анатомія і фізіологія аналізаторів. 

Методика визначення порогу слухової чутливості. 
3 

  Усього 24 

 

6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

№ 

з/п 

№ 

теми 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 2 3 4 

1 1 
Значення анатомії і фізіології для педагогіки, психології. Організм 
людини – єдине ціле. Будова і функції клітини. Особливості будови 

тканин, їх функції та локалізація в організмі. 
6 

2 2 Анатомо-фізіологічні особливості опорно-рухового апарату. 7 

3 3 Морфофункціональні особливості системи крові і кровообігу. 6 

4 4 Особливості будови і функції органів дихання. 7 

5 5 

Анатомо-фізіологічні особливості органів травної системи. Обмін 
речовин і енергії. Енергія харчування. Особливості видільної системи 

людини. Анатомо-фізіологічні особливості шкіри. 

Гігієнічні основи харчування. 

7 

6 6 
Залози внутрішньої секреції. Вплив гормонів на ріст і розвиток 

організму 
7 

7 7 
Нервова система. Особливості будови і функцій нервової системи. 

ВНД 
6 



  

8 8 Анатомія і фізіологія аналізаторів. 7 

  Усього 53 

 

7. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
Фронтальна контролююча бесіда, індивідуальне усне опитування, модульна 

контрольна робота, екзамен. 

 

8. СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 

(орієнтовний варіант розподілу балів) 

 
Кількість балів ЗМ 1 ЗМ 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

Лекції  
(8 б ) 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Практичні заняття (30б) 2 4 4 4 4 4 4 4 

Самостійна робота  

(12 б) 

 2 2 2 2 2 

 

2  

Поточний модульний 

контроль 

(20 б) 

10 10 

Екзамен 30 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКTС 

 

За шкалою 

ЄКТС 

За шкалою 

академії 

За національною шкалою 

Екзамен Залік 

A 
90 – 100 

(відмінно) 
5 (відмінно) 

Зараховано 

B 
82 – 89 

(дуже добре) 
4 (добре) 

C 
75 – 81 

(добре) 

D 
64 – 74 

(задовільно)  
3 (задовільно) 

E 
60 – 63 

(достатньо) 

FX 

35 – 59 

(незадовільно – з можливістю 

повторного складання) 
2 (незадовільно) Не зараховано 

F 

1 – 34 

(незадовільно – з обов’язковим 

повторним курсом) 

 



  

9. Питання до екзамену: 
1. Рівні організації організму людини. 

2. Будова і функції клітини. 
3. Каріотип людини. Хромосомні хвороби. 

4. Значення, будова і функції тканин. 

5. Значення опорно-рухового апарату. загальні відомості про скелет. 

6. Форма, будова, хімічний склад кісток. 
7. Ріст, розвиток і сполучення кісток. 

8. Частини скелета: хребетний і грудна клітка, будова і функції. 

9. Будова і функції верхніх і нижніх кінцівок. 
10. Будова і функції черепа. 

11. Значення і загальна будова скелетних м’язів. 

12. Скоротність як основна властивість м’язів. 
13. Будова, форма, прикріплення м’язів. 

14. Будова і функції м’язів голови і тулуба. 

15. Будова і функції верхніх і нижніх кінцівок м’язів. 

16. Динамічна і статична робота м’язів. 
17. Захворювання опорно-рухової системи. 

18. Значення і функції крові. Кров як компонент внутрішнього середовища організму. 

19. Плазма крові, склад, осмотичний тиск, гемоліз. 
20. Будова і функції еритроцитів. 

21. Будова і функції лейкоцитів. 

22. Захисні властивості крові. (Фагоцитоз. Імунітет. Формування імунних властивостей в 

процесі розвитку дитини). 
23. Будова і функції тромбоцитів. 

24. Зсідання крові. 

25. Значення переливання крові. Групи крові. 
26. Утворення і склад лімфи. Лімфатична система. 

27. Органи серцево-судинної системи. 

28. Форма, положення, будова і функції серця. 
29. Будова і функції судинної системи. 

30. Велике і мале коло кровообігу. 

31. Робота серця. Цикл серцевої діяльності. 

32. Нервова і гуморальна регуляція серцевої діяльності. 
33. Рух крові по судинам. Регуляція руху крові по судинам. 

34. Захворювання серця і судин. 

35. Значення органів дихання. 
36. Будова органів дихання. 

37. Життєва ємність легень. Механізм дихання. 

38. Газообмін у легенях і тканинах. 
39. Рефлекторна і гуморальна регуляція дихання. 

40. Захворювання органів дихання. 

41. Значення і суть процесів травлення. 

42. Травлення в ротовій порожнині. Гігієна порожнини рота і зубів. 
43. Механізм слиновиділення. Ковтання. 

44. Травлення в порожнині шлунка. 

45. Травлення в тонкій кишці. 
46. Травлення в дванадцятипалій кишці. 

47. Жовч, роль жовчі в травленні. 

48. Механізм всмоктування. 

49. Зміна харчових решток у товстій кишці. 
50. Обмін білків. 

51. Обмін жирів. 

52. Обмін вуглеводів. 
53. Обмін води і мінеральних солей. 

54. Вітаміни їх значення для організму. 

55. Основний і загальний обмін речовин і енергії. 



  

56. Захворювання органів травлення. 

57. Будова і функції шкіри. 
58. Теплорегуляція. 

59. Будова і функції нирок. 

60. Сеча, її склад та виведення з організму. 
61. Захворювання органів виділення. 

62. Значення залоз внутрішньої секреції. 

63. Поняття про гормони. Механізм дії гормонів. 

64. Будова і функції щитоподібної залози. 
65. Будова і функції прищитоподібних залоз. 

66. Будова і функції гіпофіза. 

67. Будова і функції надниркових залоз. 
68. Будова і функції вилочкової залози. 

69. Будова і функції епіфіза. 

70. Будова і функції підшлункової залози. 

71. Будова і функції статевих залоз. 
72. Значення і загальний план будови нервової системи. 

73. Взаємодія процесів збудження і гальмування та їх єдність. 

74. Поняття про рефлекс. Рефлекторна дуга. 
75. Будова і функції спинного мозку. 

76. Будова і функції довгастого мозку. 

77. Будова і функції мозочка. 
78. Будова і функції середнього мозку. 

79. Будова і функції проміжного мозку. 

80. Будова і функції автономної нервової системи. 

81. Будова і функції соматичної нервової системи. 
82. Будова і функції лімбічної системи. 

83. Будова і функції великих півкуль головного мозку. 

84. Характеристика безумовних рефлексів. 
85. Характеристика умовних рефлексів. 

86. Механізм дії умовних рефлексів. 

87. Гальмування умовних рефлексів. 
88. Взаємодія збудження і гальмування. 

89. Перша і друга сигнальні системи. 

90. Тип ВНД. 

91. Пізнавальна діяльність людини. 
92. Сон і його фізіологічне значення. 

93. Фізіологічний механізм емоцій. 

94. Мислення: види, операції, характеристика, процес. 
95. Сприйняття. Властивості сприйняття. 

96. Увага. Механізм формування уваги. 

97. Розвиток та функції мови. 

98. Пам’ять: види, процеси. 
99. Система пам’яті. 

100. Емоції. Види емоцій. 

101. Навчання. Види навчання. 
102. Загальні закономірності функцій аналізаторів. 

103. Зоровий аналізатор. Акомодація. Рефракція ока. 

104. Бінокулярний зір. Трикомпонентна теорія колірного зору. 
105. Слуховий аналізатор. Механізм сприйняття звуку. 

106. Будова і функції вестибулярного апарата. 

107. Будова і функції рецепторів шкіри. 

108. Будова і функції нюхового і смакового аналізаторів. 
109. Асиметрія півкуль. 

110. Асиметрія півкуль і мовлення. 

111. Вербальний і невербальний інтелект. 
112. Темперамент. 

113. Системи пам’яті. 



  

114. Функції емоцій. 

115. Нейроанатомічна і функціональна організація центральних механізмів емоцій. 
116. Процеси мислення. 

117. Функціональна асиметрія півкуль головного мозку і особливості мислення. 

118. Свідомість як функція мозку. 
119. Захворювання сенсорних систем. 

120. Захворювання нервової системи. 
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