
Органске основе и
социјални чиниоци
психичког живота



p Наслеђе: разликујемо наследне особине које су
заједничке за све људе (опажање, говор..) и
специфичне за појединца: хромозоми и гени; 
САЗРЕВАЊЕ (матурација) физиолошки процес
развоја наследне основе, урођене диспозиције) ,

p Средина:
n утиче на развој наслеђене диспозиције, 
n али и на њихову организацију у нову целину. 
n Већи је значај социјалне средине него природне за
развој психичког живота човека.

p Активност (Хелен Келер)

Чиниоци развоја
психичких особина човека:



Психичке функције су специфични одговори
организма на подстицаје из средине.

Формиране током ФИЛОГЕНЕЗЕ.

Обликују се током ОНТОГЕНЕЗЕ.

Психичке функције



Органску основу психичког живота
чини организам у целини

(целокупна анатомско физиолошка
организација).



Нервни систем човека:

ПЕРИФЕРНИ
p повезује ЦНС са мишићима, жлездама и
рецепторима. 

p Преноси импулсе до и од ЦНС-а.
p Сензорни неурони (аферентни) полазе од
нервних завршетака у чулима и преносе нервне
импулсе у ЦНС.

p Моторни (еферентни) полазе из ЦНС-а и
активирају мишиће и жлезде. 



ЦЕНТРАЛНИ (ЦНС) 
p чине мозак
p продужена мождина
p кичмена мождина. 

Добијене информације из периферног НС:
p реорганизује, 
p мења, 
p повезује са другим информацијама.



КОЈИ СУ ДЕЛОВИ МОЗГА
НОСИОЦИ ПСИХИЧКИХ ФУНКЦИЈА?

Примарне сензорне зоне су делови мождане
коре у којима се завршавају нервни импулси
који полазе од појединих чулних органа.
Разликујемо:  

p аудитивну (у слепоочном делу мождане
коре,)

p визуелну (у потиљачном делу; визуелна
зона у левој хемисфери прима надражаје из
делова очију на левој страни и ообрнуто). 



Примарна моторна зона је место у можданој
кори где се налазе центри за обављање
намерних покрета и налази се у делу где се
чеони режањ граничи са теменим; моторна
зона једне хемисфере контролише покрете
супротне стране тела.

Асоцијационе зоне + чеона зона мождане
коре

Свесна контрола понашања и планирање
поступака



ЕНДОКРИНИ СИСТЕМ

ПИТУИТАРНА ЖЛЕЗДА (ХИПОФИЗА)
p Хормон: соматотропин. 
p Утиче на рад других жлезда; 
p Подстиче раст костију: 
n гигантизам-појачан рад жлезде, 
n патуљасти раст–смањено/недовољно лучење



НАДБУБРЕЖНЕ ЖЛЕЗДЕ
p Хормон (срж) адреналин
p Повезан са симпатичким делом аутономног
нервног система који је одговоран за наше
емоционално реаговање;  

p Појачано лучење А. повећава крвни притисак, 
убрзава рад срца, повећава мишићну напетост.

p Хормон (кора): кортин. 
p Недостатак кортина узрокује несаницу, слабљење
сексуалног нагона, општи замор.



ШТИТНА (ТИРОИДНА)
p Хормон: тироксин (Т) 
p Недостатак доводи до смањене активности, 
спорости и успореног метаболизма;  

p Појачана активност доводи до претране
активности и повећане нервне напетости и
узбуђења;  

p Ако штитна жлезда не функционише од раног
детињства долази до успореног раста, 
менталне заосталости.



ПОЛНЕ ЖЛЕЗДЕ (ГОНАДЕ)
p Хормон: естроген, тестостерон
p Утичу на : развој секундарних полних
карактеристика (висина, тежина, маљавост...); 

p производе полне ћелије, а самим тим утичу на
формирање мушких и женских карактеристика.



Улога невног система:

p Регулише рад појединих органа и
организма у целини

p Усклађује рад органа међусобно и у
односу на околину у којој организми
живе

pОснова психичог живота човека.


