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Лабораторне заняття 1 

Предмет та задачі фізіології. Методи фізіологічних досліджень. Функції 

клітинної мембрани. Види транспорту речовин через клітинні мембрани 

 

I. Актуальність теми 

 

Знання структури клітинної мембрани та її функцій, способів 

комунікації клітин між собою, механізмів транспортування речовин через 

клітинні мембрани є основою для розуміння патогенезу багатьох захворювань, 

механізмів дії лікарських засобів, а також закладає основи для розуміння 

нових шляхів лікування різних патологій на клітинному рівні. 

 

II. Контрольні питання 

 

1. Фізіологія як теоретична основа медицини. 

2. Поняття про гомеостаз та гомеокінез. 

3. Методи фізіологічних досліджень. Прилади, які використовуються у 

фізіологічних дослідженнях. Класифікація подразників. Електричний струм як 

подразник. 

4. Сучасні уявлення про будову та функції клітинних мембран. 

5. Функціональна класифікація мембранних білків: рецептори, пори, канали, 

насоси. 

6. Види пасивного транспортування речовин через клітинні мембрани. 

7. Види активного транспортування речовин через клітинні мембрани. 

Механізм роботи натрій-калієвого насоса. 

8. Екзоцитоз та ендоцитоз, їх роль у житттєдіяльності клітини. 

 

ІІІ. Завдання   

 

1. Намалюйте схему клітинної мембрани та підпишіть кожний структурний 

елемент 
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2. Перерахуйте функції клітинної мембрани 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. Зобразіть види транспортування речовин через клітинні мембрани 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. Наведіть класифікацію іонних каналів 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5. Зобразіть схематично цикл роботи натрій-калієвого насоса 
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 ІV. Лабораторна робота  
Посібник з нормальної фізіології / за ред. В.Г.Шевчука,  Д.Г.Наливайка. - К.: Здоров’я, 

1995.- С.5-13 

 

Приготування ізольованого нервово-м'язового препарату жаби 

Мета роботи: освоїти методику приготування ізольованого нервово-

м'язового препарату жаби - “сідничий нерв - камбалоподібний м'яз”. 

Для роботи потрібні:  препарувальний набір інструментів, 

препарувальна дощечка, розчин Рінгера, піпетка, жаба, гумові рукавички, 

ефір. 

Хід роботи. Жабу беруть у ліву руку так, щоб передні кінцівки її були 

притиснуті до тулуба, а задні - випростані. Гостру браншу ножиць вводять у 

ротову порожнину і відрізають жабі голову, роблячи надріз на рівні кутів 

ротової порожнини та залишаючи нижню щелепу (декапітація). Препарат 

називається спінальним. У спинномозковий канал вводять зонд до упору і, 

повертаючи його, руйнують спинний мозок. У момент руйнування 

підвищується тонус м'язів-розгиначів. Якщо процедура виконана правильно, 

через деякий час цей тонус зникне. 

Треба пам'ятати, що в момент руйнування спинного мозку може 

спостерігатись випорожнення клоаки жаби, тому її слід тримати вертикально 

над лотком. 

Після руйнування спинного мозку тонус м'язів зникає і якщо підняти 

жабу за задні кінцівки, черевце її відвисне, а на дорсальній частині тулуба 

з'являться два вигини (у ділянках тазостегнового суглоба та куприка). 

Перерізують хребетний стовп вище від куприково-поперекового зчленування 

приблизно посередині. Підрізують шкіру і м'язи черевця справа і зліва вздовж 

тазових кісток. Потім обережно, щоб не пошкодити рухові нерви, підрізують 

очеревину і судини, на яких утримується частина органів черевної порожнини. 
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Виділяють верхню частину тулуба з внутрішніми органами. Залишаються дві 

задні лапки, тазові кістки і частина хребетного стовпа.  

Після операції треба вимити руки й інструменти, оскільки на шкірі жаби 

відкриваються протоки залоз, які виділяють їдкий слиз. Слиз, потрапивши на 

м'язи і нерви, зумовлює місцеві зміни збудливості, що позначається на 

результатах дослідження. 

Лівою рукою беруть препарат за частину хребта, що залишилася, а 

правою за допомогою марлі захоплюють шкіру і ривком знімають її. При 

цьому жабу треба тримати далі від обличчя, щоб краплі слизу з шкіри не 

потрапили в очі. 

Щоб видалити куприкову кістку, тушку перегинають і, ввівши ножиці 

під куприк паралельно до нього, зрізують його. Кладуть тушку вентральним 

боком угору на препарувальну дощечку і, підтримуючи пінцетом за хребет, 

розділяють її на дві половини. Після цього приступають до виділення 

сідничого нерва. Тримаючи пінцетом залишки хребта, припіднімають його і 

відрізують суміжні тканини, звільняючи нерв. Під час препарування не можна 

натягувати сідничий нерв і брати його пінцетом. 

Повертають тушку дорсальним боком і розсувають двоголовий 

напівперетинчастий м'яз стегна. Між ними видно стовбур сідничого нерва. 

М'язи підрізують біля таза і відводять убік. Припіднімають сідничий нерв за 

залишки хребта і підрізують бокові гілочки. Нерв виділяють до колінного 

суглоба. Після цього нерв розміщують на гомілці препарату і ножицями 

вилущують головку стегнової кістки із кульшового суглоба, а м'язи стегна 

видаляють. 

Приготований препарат має назву “реоскопічна лапка”. Він може бути 

використаний у деяких фізіологічних дослідженнях. Для приготування з нього 

препарату “сідничий нерв – камбалоподібний м'яз” треба перерізати п'яткове 

(ахілове) сухожилля в дистальній його ділянці і видалити частину гомілки, що 

залишилася. 

Приготований препарат рясно змочують розчином Рінгера. 

Висновок:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

VI. Рекомендована література 

 

1. Фізіологія / В.Г. Шевчук, В.М. Мороз та ін. // Вінниця:Нова Книга. – 2017, 

С. 26-28 

2. Фізіологія людини в запитаннях та відповідях / В.І. Філімонов // Вінниця: 

Нова Книга. – 2017, С. 13-21 

3. Textbook of Medical Physiology / A. C. Guyton, J.E. Hall // Elsevier. – 13th 

edition, P. 3-4, 11-14, 19-20, 47-59 
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Лабораторне заняття 2 

Реєстрація потенціалу спокою та потенціалу дії збудливих тканин 

 

I. Актуальність теми 

 

Дана тема знайомить із існуванням та механізмами походження 

електричних явищ у людському організмі. Значення природи цих процесів 

важливе для розуміння функціонування всіх збудливих структур нашого 

організму. Для лікаря тема має значення, оскільки створює підгрунття для 

розуміння механізмів корекції роботи внутрішніх органів, зокрема серця та 

скелетних м'язів, за умов їхньої патології, основи діагностики та методів 

лікування значної низки захворювань, де можливе прикладне значення 

електричного струму. 

 

II. Контрольні питання 

 

1. Іонні градієнти клітини – іонна асиметрія по обива боки клітинної 

мембрани. 

2. Потенціал спокою (ПС), механізм пошкодження, фізична характеристика. 

3. Потенціал дії (ПД), характеристика та фізіологічне значення. 

4. Фази потенціалу дії та їх характеристика. 

5. Поняття про локальну відповідь. 

6. Зміни збудливості клітини під час потенціалу дії (періоди абсолютної та 

відносної рефрактерності). 

7. Методи реєстрації потенціалу спокою та потенціалу дії. 

 

ІІІ. Завдання 

 

1. За допомогою рівняння Нернста  розрахуйте дифузійний потенціал для 

іонів натрію, калію, кальцію та хлору 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

2. Намалюйте можливі графіки локального потенціалу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Зобразіть графік потенціалу дії 
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4. Намалюйте два графіки, які б зображали взаємозв’язок між збудливістю та 

рефрактерністю  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV. Лабораторні роботи  
Посібник з нормальної фізіології / за ред. В.Г.Шевчука, Д.Г.Наливайка. - К.: Здоров’я, 

1995. - С. 14-23  

 

Реєстрація скорочень м'яза ізольованого нервово-м'язового 

препарату жаби 

Мета роботи: оволодіти методикою подразнення і реєстрації скорочень 

м'яза ізольованого нервово-м'язового препарату жаби. 

Для роботи потрібні: препарувальний набір, препарувальна дощечка, 

розчин Рінгера, піпетка, міограф, тягар масою 15-20 г, кімограф, 

електростимулятор ІЕС-ІМ, жаба. 

Хід роботи. Приготувати ізольований нервово-м'язовий препарат жаби 

“сідничий нерв - камбалоподібний м'яз”. Приєднати м'яз до міографа за 

допомогою нитки і гачка, яким попередньо проколюють п'яткове сухожилля. 

З'єднуючи м'яз із міографом треба стежити, щоб нитка займала вертикальне 

положення, а важельок міографа був встановлений горизонтально.  

До довгого плеча важелька міографа недалеко від вісі обертання 

підвісити тягар, який під час реєстрації м'язового скорочення повинен сприяти 

поверненню важелька міографа у горизонтальне положення. Електроди при 

прямому подразненні приєднати до м'яза препарату. 

 Для непрямого подразнення м'яза електроди накладаються на 

нерв. Увімкнути електростимулятор і одночасно запустити барабан кімографа. 
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 Поступово збільшувати напругу, яка подається на нерв, або м'яз, 

починаючи від нульового значення. Знайти мінімальну напругу, при якій 

починає скорочуватися м'яз. Продовжуючи збільшувати напругу, записати 

м'язові скорочення. 

Висновок: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Визначення порогу збудливості м’яза при прямому та непрямому 

подразненні.  

Мета роботи: визначити поріг збудливості м’яза. 

Для роботи потрібні: електростимулятор ІЄС- 1М, подразнювальні 

електроди, препарувальний набір, препарувальна дощечка, р-н Рінгера, гумові 

рукавички, жаба. 

Хід роботи: роботу виконують на ізольованому препараті “сідничний 

нерв - м’язи лапки жаби”. Для подразнення використовують навчальний 

електростимулятор ІЄС- 1М, який повинен працювати в режимі “поодинокі 

імпульси”. Для визначення порогу при непрямому подразненні сідничний нерв 

розміщують на подразнювальних електродах, знаходять найменшу силу 

струму, при якій подразнення нерва призводить до мінімального скорочення 

м’яза. Знайдена сила струму є порогом збудливості при непрямому 

подразненні м’яза. 

Для визначення порогу збуливості м’яза при прямому його подразненні 

електроди накладають безпосередньо на м’яз і знаходять найменшу силу 

подразника, яка викликає мінімальне скорочення.  

Висновок:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

V. Рекомендована література 

 

1. Фізіологія / В.Г. Шевчук, В.М. Мороз та ін. // Вінниця:Нова Книга. – 2017, 

С. 29-36 

2. Фізіологія людини в запитаннях та відповідях / В.І. Філімонов // Вінниця: 

Нова Книга. – 2017, С. 21-29 

3. Textbook of Medical Physiology / A. C. Guyton, J.E. Hall // Elsevier. – 13th 

edition, P. 61-68, 73 
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Лабораторне заняття 3 

Дослідження механізмів проведення збудження по нервових волокнах та 

передачі нервового імпульса через нервово-м'язовий синапс 

 

I. Актуальність теми 

 

Значення даної теми для лікаря полягає у важливості володіння 

знаннями про функціональні особливості нервів та нервових волокон, як 

виконавчої ланки нервової регуляції організму, розумінні основ місцевої 

анестезії. Знання про будову та механізм передачі нервових імпульсів через 

нервово-м'язовий синапс створюють основи для розуміння патогенезу 

захворювань, пов'язаних з втратою функцій скелетних м'язів, шляхи 

фармакологічної корекції таких станів, а також фармакологічні механізми 

міорелаксації, яка необхідна для проведення деяких хірургічних операцій.  

 

II. Контрольні питання 

 

1. Фізіологічні характеристики нервових волокон та нервів та відмінності між 

ними. 

2. Будова немієлінових та мієлінових нервових волокон. 

3. Механізм передачі збудження по немієлінових та мієлінових нервових 

волокнах. 

4. Функціональна класифікація нервових волокон. 

5. Закони проведення збудження по нервах: «фізіологічної цілісності», 

«двостороннього проведення», «ізольованого проведення». 

6. Аксонний транспорт, його види та функції. 

7. Будова нервово-м'язового синапса. 

8. Механізм передачі збудження у нервово-мя'зовому синапсі.  

9. Фізіологічні основи блокади передачі нервового імпульса у нервово-

м'язовому синапсі. 

 

   

IІІ. Завдання 

 

1. Наведіть класифікацію нервових волокон 
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2. Зобразіть схематично механізм сальтаторного проведення  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Намалюйте схематично нервово-м’язовий синапс та підпишіть усі 

структурні елементи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV. Лабораторна робота  
Посібник з нормальної фізіології / За ред. проф. В.Г.Шевчука, проф. Д.Г.Наливайка. - 

Київ: “Здоров’я”, 1995, с. 40-41 
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Дослідити вплив міорелаксантів на передачу збудження в нервово-

м’язовому синапсі 

Мета роботи: впевнитися, що міорелаксанти викликають розслаблення 

скелетних м'язів. 

Для роботи потрібні: жаба, електростимулятор, препарувальний набір, 

0,1% р-н міорелаксину, р-н Рінгера, таблиці. 

Хід роботи. Знерухомлюють жабу, руйнуючи головний та спинний 

мозок. Знімають шкіру зі стегна та гомілки однієї з лапок жаби, 

відпрепаровують литковий м’яз , виділяють ахіловий сухожилок, не 

відрізаючи м’яз біля колінного суглобу.  Жабу фіксують на парафіновій 

пластинці спинкою догори. Знаходять сідничний нерв, підводять під нього 

лігатуру. Знаходять поріг подразнення для сідничного нерва і безпосередньо 

для литкового м’яза. У лімфатичний мішок жаби вводять 0,3 мл 0,1% р-ну 

міорелаксину. Зразу ж починають подразнення сідничного нерва з частотою 

1Гц; при силі струму, втричі більшою порогової. Спостерігають поступове 

зменшення амплітуди скорочення аж до його зникнення навіть на 

зверхпорогові подразники будь-якої величини. Після цього проводять пряме 

подразнення м’яза, починаючи з раніше визначеного порогового подразника і 

поступово збільшуючи силу подразнення. Переконуються в тому, що, не 

дивлячись на введення міорелаксину, при прямому подразненні м’яза 

порогова величина стимулу збільшилася незначно. Збільшують силу 

подразнення і спостерігають збільшення амплітуди скорочення. Потім знову 

подразнюють сідничний нерв і переконуються, що скорочення відсутнє. 

Висновок: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

V. Рекомендована література 

 

1. Фізіологія / В.Г. Шевчук, В.М. Мороз та ін. // Вінниця:Нова Книга. – 2017, 

С. 37-41 

2. Фізіологія людини в запитаннях та відповідях / В.І. Філімонов // 

Вінниця:Нова Книга. – 2017, С. 32-34 

3. Textbook of Medical Physiology / A. C. Guyton, J.E. Hall // Elsevier. – 13th 

edition, P. 68-73, 89-92 
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Лабораторне заняття 4 

Вивчення механізмів м'язового скорочення. Визначення сили м’язового 

скорочення  

 

I. Актуальність теми 

 

Дана тема присвячена механізмам м'язового скорочення, дає можливість 

зрозуміти залежність цього процесу від наявності певних речовин та, 

відповідно, розвиток певних фізіологічних чи патологічних станів, які 

виникають за їх відсутності чи надлишку. Дана тема також важлива для 

розуміння вкладу та участі м'язів у механізми терморегуляції організму. Також 

тема містить інформацію, яка важлива для профілактичної медицини, 

спрямованої на усвідомлення необхідності фізичної активності для здоров'я 

організму. Знання про види та режими м'язових скорочень, механізми 

розвитку втоми допомагають розрахувати оптимальність фізичних 

навантажень. Для лікаря також зрозумілими стають механізми розвитку 

гіпертрофії та атрофії м'язів та шляхи попередження останньої.  

 

II. Контрольні питання  

 

1. Саркомер, як структурно-функціональна одиниця скелетних м'язів. 

2. Механізм м'язового скорочення та розслаблення скелетних м'язів. 

3. Процеси спряження збудження та скорочення у скелетних м'язах. 

4. Види та режими м'язових скорочень. 

5. Крива поодинокого та тетанічного м'язового скорочення, види тетанусу. 

6. Різниця між швидкими та повільними м'язами. 

7. Поняття про моторну одиницю. 

8. Фізіологічні основи гіпертрофії та атрофії м'язів. 

 

ІІІ. Завдання 

 

1. Зобразіть схематично будову саркомера 
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2. Зобразіть схематично етапи м’язового скорочення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Намалюйте графік поодинокого м’язового скорочення, відмітьте усі 

періоди 
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ІV. Лабораторна робота  
Посібник з нормальної фізіології / За ред. проф. В.Г.Шевчука, проф. Д.Г.Наливайка. - 

Київ: “Здоров’я”, 1995, с. 42-45. 
 

  Записати, замалювати в протоколи та проаналізувати криву 

поодинокого м’язового скорочення. 

Мета роботи: дослідити скорочення м'яза під впливом поодинокого 

подразнення. 

Для роботи потрібні: препарувальний набір, р-н Рінгера для 

холоднокровних, міограф, кімограф, електростимулятор, жаба, таблиці. 

Хід роботи. Для виконання роботи необхідно приготувати нервово-

м’язовий препарат. За допомогою нитки з’єднують ахіловий сухожилок з 

міографом. Важіль міографа потрібно встановити в горизонтальне положення. 

Підбирають таку силу подразника, яка призводить до максимального 

скорочення м’яза. Барабан кімографа рукою приводять у вільне обертання. 

При подразненні м’яза поодинокими імпульсами на барабані кімографа будуть 

записані криві поодинокого м’язового скорочення. Отриману криву 

замалювати в протоколи і проаналізувати. 

Висновок: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Записати, замалювати в протоколи криву зубчастого і гладкого 

тетанусу. 

Мета роботи:дослідити скорочення м'яза при його ритмічному 

подразненні. 

Для роботи потрібні: жаба, препарувальний набір, р-н Рінгера для 

холоднокровних, міограф, кімограф, електростимулятор, таблиці. 

Хід роботи Користуються тією ж установкою, яку застосували для 

запису поодинокого м’язового скорочення. Записують спочатку криву 

поодинокого м’язового сорочення. Потім знову запускають кімограф і 

збільшують частоту імпульсів до такої величини, при якій кожний наступний 

стимул буде  потрапляти в фазу розслаблення м’яза. При цьому отримаєм 

запис неповного або зубчастого тетанусу. Потім збільшують частоту 

подразнень так, щоб кожний наступний імпульс надходив у фазу скорочення 

м’яза, внаслідок чого отримують тривале безперервне скорочення – гладкий 

тетанус. Заміряють висоту кривих поодиночних скорочень, зубчастого та 

гладкого тетанусу, отриманих при однаковій силі подразнень. Роблять 

висновок про значення частоти подразнень для сумації скорочень. 

Замальовують отримані криві в протоколи. 

Висновок: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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V. Рекомендована література 

 

1. Фізіологія / В.Г. Шевчук, В.М. Мороз та ін. // Вінниця:Нова Книга. – 2017, 

С. 42-49 

2. Фізіологія людини в запитаннях та відповідях / В.І. Філімонов // 

Вінниця:Нова Книга. – 2017, С. 30-31, 34-47 

3. Textbook of Medical Physiology / A. C. Guyton, J.E. Hall // Elsevier. – 13th 

edition, P. 75-82, 83-88, 93-95, 97-104 
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Лабораторне заняття 5 

Дослідження властивостей центральних синапсів. Дослідження процесів 

гальмування у центральній нервовій системі 

 

 

 

I. Актуальність теми 

Нервові клітини, які утворюють центральну нервову систему, 

забезпечують її функціонування шляхом складних взаємодій між собою. Дана 

тема розкриває відомі на сьогодні принципи міжнейрональних комунікацій, 

процеси та механізми, які лежать в основі забезпечення фізичної та психічної 

діяльності організму людини. Також розглянуто види гальмування та 

особливості функціонування гальмівних медіаторів та їх рецепторів. Зазначені 

знання необхідні для розуміння принципів функціональних зв'язків різних 

структур нервової системи між собою та механізмів дії фармакологічних 

речовин, які використовуються для корекції станів, що характеризуються 

надмірною її збудливістю. 

 

 

 

II. Контрольні питання 

1. Класифікація центральних синапсів. Різниця між хімічними та 

електричними синапсами. 

2. Поняття про ЗПСП та ГПСП. 

3. Види сумації збудження та гальмування, її значення. 

4. Властивості центральних синапсів: дивергенція, конвергенція, оклюзія, 

іррадіація збудження, синаптична затримка, односторонність проведення. 

5. Класифікація нейромедіаторів. 

6. Гальмування у ЦНС, його значення. Відкриття І.М. Сєчєновим 

центрального гальмування. 

7. Види центрального гальмування: пресинаптичне; первиннє постсинаптичне 

(пряме, латеральне, реципрокне, зворотне), вторинне постсинаптичне 

(гальмування слідом за збудженням, песимальне). 

8. Втома нервових центрів, відмінність гальмування від втомлення. 

9. Принцип домінанти О.О. Ухтомського. 

10. Вплив стрихніну на ЦНС. 

 

    

 

 

IІІ. Завдання 

 

1. Зобразіть схематично електричний синапс та напишіть його коротку 

характеристику 
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2. Зобразіть схематично електричний синапс та напишіть його коротку 

характеристику 
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3. Намалюйте схематично збуджувальний потенціал постсинаптичної 

пластинки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Намалюйте схематично гальмівний потенціал постсинаптичної пластинки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

5. Зобразіть схематично та коротко охарактеризуйте види гальмування  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV. Лабораторні роботи  
Посібник з нормальної фізіології / За ред. проф. В.Г.Шевчука, проф. Д.Г.Наливайка. - 

Київ: “Здоров’я”, 1995, с. 61-67 

 

Дослідження сумації збудження нейронами ЦНС 

Мета роботи: визначити здатність нейронів рефлекторного центру до 

послідовної і одночасної сумації збудження. 

Для роботи потрібні: штатив з гачком, банка з водою, 0,3 % розчин 

сірчаної кислоти в чашечці, метроном або секундомір, електростимулятор, 

електроди для подразнення, препарувальний набір, жаба. 

Хід роботи: А. Дослідження послідовної сумації збудження. 

Приготувати спінальну жабу і підвісити її на гачок штатива. Приєднати 

електроди до електростимулятора і помістити на них ступню задньої лапки 

жаби. Наносячи поодинокі подразнення знайти порогову силу подразнення, за 

якої виникає рефлекторна реакція. Звернути увагу на силу цієї реакції. 

Не змінюючи сили подразнення, нанести на шкіру ступні жаби серію 

подразнень, що надходять одне за одним з більшою частотою. Звернути увагу 

на силу згинального рефлексу, що виникає. 

Рекомендації щодо оформлення результатів роботи: 

описати, як змінюється сила рефлексу, коли на його рефлексогенну зону 

починають діяти не поодинокі, а часті подразнення. 

У висновках відповісти на такі запитання: про що свідчать виявлені 

зміни в характері досліджуваного рефлексу; який їхній механізм? 

Хід роботи  Б. Дослідження одночасної сумації збудження. 
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Опустити кінчик пальця ступні задньої лапки жаби у 0,3-% розчин 

сірчаної кислоти. Звернути увагу на силу згинального рефлексу. 

Відмивши водою лапку, повторити дослід. Опустити в 0,3 % розчин 

кислоти всю ступню і звернути увагу на силу згинального рефлексу. 

Висновок: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Спостерігати за реакціями жаби на подразнення після введення їй 

стрихніну. 

Мета роботи:Вивчити вплив стрихніну на процеси центрального 

гальмування. 

Для роботи потрібні: лоток, марлеві серветки, вата, 0,1% р-н стрихніну, 

шприц, голки ін’єкційні, жаба. 

Хід роботи:Вводять жабі в спинний лімфатичний міхур 0,05 мл 

стрихніну та спостерігають за твариною. Відмічають, через деякий час, різке 

збільшення тонусу м’язів та неадекватні некоординовані рухові реакції на дію 

будь-якого зовнішнього подразника. 

Висновок: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

V. Рекомендована література 

 

1. Фізіологія / В.Г. Шевчук, В.М. Мороз та ін. // Вінниця:Нова Книга. – 2017, 

С. 55-68 

2. Фізіологія людини в запитаннях та відповідях / В.І. Філімонов // 

Вінниця:Нова Книга. – 2017, С. 48-57 

3. Textbook of Medical Physiology / A. C. Guyton, J.E. Hall // Elsevier. – 13th 

edition, P. 580-588, 590-592, 600-606 
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Лабораторне заняття 6 

Біологічна регуляція функцій організму. Аналіз рефлекторної дуги 

 

I. Актуальність теми 

Дана тема необхідна для розуміння цілісної картини регуляції 

фізіологічних функцій організму, причинно-наслідкових зв'язків, які 

забезпечують реалізацію функцій у кожному конкретному випадку, впливу 

зовнішніх та внутрішніх чинників на внутрішні механізми регуляції – нервову 

та гуморальну та принципів роботи останніх у забезпеченні підтримання 

гомеостатичних параметрів у межах норми.  

 

II. Контрольні питання 

 

1. Види біологічної регуляції її значення.  

2. Контур біологічної регуляції. Регуляція “за збуренням” та “за відхиленням”. 

3. Роль зворотного зв'язку у біологічній регуляції (позитивний та негативний 

зворотній зв'язок). 

4. Поняття про рефлекс. Класифікація рефлексів.  

5. Будова рефлекторної дуги та функції її ланок. 

6. Поняття про локальний та інтегральний нервові центри. 

7. Час рефлексу, його складові частини. 

 

 ІІІ. Завдання 

 

1. Наведіть класифікацію рефлексів з прикладами 
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2. Зобразіть рефлекторну дугу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Зобразіть контур біологічної регуляції “за відхиленням” 
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4. Зобразіть контур біологічної регуляції “за збуренням” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV. Лабораторна робота  
Посібник з нормальної фізіології / За ред. проф. В.Г.Шевчука, проф. Д.Г.Наливайка. - 

Київ: “Здоров’я”, 1995, с. 49-53 

 

Аналіз будови рефлекторної дуги 

Мета роботи: довести необхідність наявності всіх ланок рефлекторної 

дуги для здійснення рефлексу. 

Для роботи потрібні: штатив із гачком, банка з водою, 0,5 % розчин 

сірчаної кислоти в чашечці, препарувальний набір, жаба. 

Хід роботи. Готують спінальну жабу і за нижню щелепу підвішують на 

гачок, заправлений у штатив. 

Щоб шкіра жаби не висихала, її періодично опускають у банку з водою, 

стежачи за тим, щоб вода не попала на зріз мозку. 

Унаслідок декапітації у жаби тимчасово зникають рефлекси - явище 

спінального шоку. Тому дослід на спінальному препараті жаби можна 

починати через 3-5 хв після декапітації, коли всі рефлекси відновлюються. 

Визначають наявність захисних рухових рефлексів на подразнення 

шкіри лапок. Для цього дистальний відділ стопи одної із задніх лапок жаби 

треба опустити в чашечку з 0,5 % розчином сірчаної кислоти. Після 

виникнення захисного рефлексу жабу опускають у банку з водою, щоб змити 

кислоту із шкіри. Повторюють дослід, опускаючи в кислоту стопу другої 

задньої лапки, а потім пальці передніх лапок. При наявності рефлекторних 

реакцій приступають до основної частини досліду. 
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Виключають рецепторну ланку рефлекторної дуги захисного рефлексу 

однієї з лапок жаби (рецептори шкіри цієї лапки). Для цього роблять круговий 

розтин шкіри на одній із задніх лапок нижче від колінного суглоба і знімають 

шкіру. Опускають стопу лапки у розчин кислоти. Спостерігають, чи з'явився 

захисний рефлекс. Перевіряють, чи зберігся рефлекс на подразнення кислотою 

інших лапок жаби. 

Виключають провідникові ланки рефлекторної дуги захисного рефлексу 

- аферентні і еферентні нервові волокна. Для цього треба відпрепарувати 

сідничний нерв на другій задній лапці із збереженою шкірою, підвести під 

нього нитку (лігатуру) та, піднявши за її допомогою нерв, перерізати його 

ножицями. Потім опустити стопу цієї лапки у розчин кислоти. Зауважити, чи 

виникає захисна реакція. 

Виключають центральну ланку рефлекторної дуги - рефлекторний 

центр. Для цього треба зруйнувати спинний мозок жаби за допомогою 

стального зонда. Опускаючи у розчин кислоти пальці передніх лапок жаби, 

перевірити, чи виникають захисні рефлекси на подразнення шкіри цих лапок. 

Висновок: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Рекомендована література 

 

1. Фізіологія / В.Г. Шевчук, В.М. Мороз та ін. // Вінниця: Нова Книга. – 2017, 

С. 52-55 

2. Клінічна фізіологія / В.І. Філімонов // Київ ВСВ «Медицина». – 2013, С. 19-

21 

3. Textbook of Medical Physiology / A. C. Guyton, J.E. Hall // Elsevier. – 13th 

edition, P. 6-9, 577-579 
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Лабораторне заняття 7 

Дослідження ролі спинного мозку у регуляції рухових функцій організму 

 

I. Актуальність теми 

 

Спинний мозок є надзвичайно важливою частиною людського 

організму. Він забезпечує реалізацію усіх моторних функцій та значної 

частини вісцеральних функцій. У темі висвітлено структурні та функціональні 

особливості рефлекторних дуг спинномозкових рефлексів та, не менш 

важливу, провідникову функцію спинного мозку. Переважна частина рухових 

та певна частина сенсорних розладів є наслідком порушення спинномозкових 

функцій. Знання подані у даній темі дозволяють зрозуміти лікарю структурно-

функціональне підгрунтя неврологічних захворювань. 

 

 

II. Контрольні питання 

 

1. Морфо-функціональна характеристика спинного мозку, функції спинно-

мозкових корінців. 

2. Класифікація спинно-мозкових рефлексів.  

3. Типи спинно-мозкових нейронів: мотонейрони (Aα, Aγ), інтернейрони, їх 

функції. 

4. Характеристика та функцій спинно-мозкових провідних шляхів: 

- висхідні провідні шляхи; 

- низхідні провідні шляхи. 

5. Роль медіальної та латеральної низхідних спинномозкових систем у 

регуляції рухових функцій організму. 

6. Фазні та тонічні спинно-мозкові рефлекси. Функціональна характеристика 

м'язових веретен та сухожилкових органів Гольджі.  

7. Спінальний шок, його фази. 

 

ІІІ. Завдання 

 

1. Наведіть класифікацію спинно-мозкових рефлексів 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



28 
 

2. Назвіть усі низхідні та висхідні провідні шляхи та їх функції 

 

Висхідні провідні шляхи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Низхідні провідні шляхи 
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3. Зобразіть схему колінного рефлексу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV. Лабораторні роботи  
Посібник з нормальної фізіології / За ред. проф. В.Г.Шевчука, проф. Д.Г.Наливайка. - 

Київ: “Здоров’я”, 1995, с. 71-80 
 

Дослідження спінального шоку у жаби. 

Мета роботи: виявити у спінальної жаби явище спінального шоку і 

визначити його приблизну тривалість. 

Для роботи потрібні: штатив з гачком, препарувальний набір, 

секундомір, жаба. 

Хід роботи: Приготувати спінальну жабу. В момент декапітації 

увімкнути секундомір. Якомога швидше підвісити спінальну жабу на гачок 

штатива і, не втрачаючи часу на обмивання її тіла водою, за допомогою 

пінцета ущипнути за пальчик однієї з кінцівок. З проміжками в 10 с наносити 

повторні подразнення до того моменту, коли у відповідь на подразнення 

виникне рухова реакція жаби. В цей момент вимкнути секундомір. 

Рекомендації щодо оформлення результатів роботи. Вказати 

тривалість спінального шоку у піддослідної жаби. Порівняти отримані 

результати з даними, одержаними іншими студентами в аналогічних дослідах. 

У висновках відповісти на такі запитання: про що свідчить явище 

спінального шоку, що спостерігається в початковий період переходу спинного 

мозку на режим автономної діяльності, про що свідчить мала тривалість 

спінального шоку у жаби порівняно з його тривалістю у більш високо 

організованих тварин? 
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Висновок: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Дослідження часу рефлексу по Тюрку. 

Мета роботи: Визначити у спінальної жаби час рефлексу по Тюрку і 

його залежність від сили подразника.  

Для роботи потрібні: штатив з гачком, препарувальний набір, 

секундомір, жаба, р-ни 

сірчаної к-ти-0,1, 0,3 та 0,5%. 

Хід роботи: Спінальну жабу підвішують на гачок в штативі і занурюють 

одну з задніх  

лапок до рівня колінного суглоба в склянку з 0,1% р-ном H2SO4 та 

одномоментно включають секундомір. Визначають час від моменту занурення 

лапки в кислоту до моменту рефлексу згинання подразнюємої кінцівки. Після 

чого лапку ретельно промивають водою. Повторюють дослід 2-3 рази з 

інтервалами 3 хв. і визначають середній час рефлексу для подразника даної 

сили. Потім роблять досліди з 0,3% і 0,5% розчинами кислоти. 

Висновок: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

V. Рекомендована література 

 

1. Фізіологія / В.Г. Шевчук, В.М. Мороз та ін. // Вінниця:Нова Книга. – 2017, 

С. 72-86 

2. Фізіологія людини в запитаннях та відповідях / В.І. Філімонов // 

Вінниця:Нова Книга. – 2017, С. 99-104 

3. Textbook of Medical Physiology / A. C. Guyton, J.E. Hall // Elsevier. – 13th 

edition, P. 695-706 
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Лабораторне заняття 8 

Дослідження ролі стовбура мозку у регуляції рухових функцій організму 

 

 

 

I. Актуальність теми 

Дана тема знайомить студентів з рефлексами, які забезпечують 

підтримання пози тіла та рівноваги, функціями ретикулярної формації, 

рефлексами середнього мозку. Оскільки, наведені явища регулюються 

підкірковими структурами, розташованими в глибині мозку, їхнє ураження 

має вкрай важкі наслідки, часто свідчить про необоротні зміни, які призводять 

до смерті. Дана тема становить інтерес для майбутніх невропатологів, 

неонатологів, анестезіологів, лікарів відділення інтенсивної терапії. 

 

 

 

II. Контрольні питання 

 

1. Види сенсорної інформації, які надходять у задній та середній мозок. 

2. Будова та функції вестибулярного апарату. 

3. Ретикулярна формація стовбура мозку, функції висхідних та низхідних 

шляхів ретикулярної формації. 

4. Роль заднього мозку у забезпеченні підтримання пози тіла. 

5. Шийні та вестибулярні тонічні рефлекси, їх механізм та значення. Поняття 

про ністагм. 

6. Явище децеребраційної та декортикаційної ригідності. 

7. Рефлекси середнього мозку. Роль середнього мозку у забезпеченні 

підтримання пози тіла. Орієнтовний рефлекс. 

 

    

IІІ. Завдання 

 

1. Наведіть класифікацію тонічних рефлексів 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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2. Назвіть та охарактеризуйте висхідні та нисхідні шляхи ретикулярної 

формації 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. Намалюйте схему орієнтовного рефлексу 
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4. Намалюйте схему виникнення децеребраційної ригідності 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV. Лабораторні роботи  
Посібник з нормальної фізіології / За ред. проф. В.Г.Шевчука, проф. Д.Г.Наливайка. - 

Київ: “Здоров’я”, 1995, с. 80-87 

 

Визначення ролі вестибулярного апарату в забезпеченні рухових 

функцій організму.  

Мета роботи: підтвердити роль вестибулярних рецепторів у 

забезпеченні рівноваги. Дослідити характер рухових уражень, що 

спостерігаються при одно- і двобічному виключенні лабіринтів. 

Для роботи потрібні: препарувальний набір, тонкий зонд, дощечка, 

акваріум з водою, хлороформ, піпетка, жаба, 3 морські свинки. 

Хід роботи. 1. Дослідження на жабі. Жабу загорнути в марлю, пінцетом 

відтягнути її нижню щелепу і тримати в такому положенні. Показником 

розташування лабіринту може бути маленький горбик нижче і назовні від 

очної орбіти, розташований на внутрішній поверхні верхньої щелепи. Зробити 

укол зондом у ділянку цього горбика і обертальними рухами зруйнувати 

лабіринт з одного боку. 

 Після однобічного руйнування лабіринту посадити жабу на стіл і 

звернути увагу на її позу і рухи. Щоб зумовити рухову реакцію жаби, треба 

нанести подразнення на ступню її задньої кінцівки. Помістити жабу із 

зруйнованим лабіринтом у акваріум з водою і звернути увагу на її позу і рухи. 

2. Дослідження на морській свинці. У зовнішній слуховий прохід одного 

вуха тварини закапати кілька крапель хлороформу. Другій морській свинці 

закапати хлороформ у обидва вуха. Через кілька хвилин звернути увагу на позу 

тіла і рухи. Порівняти з позою і рухами третьої - інтактної - тварини. 



34 
 

Висновок: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

 Дослідження стовбурних установчих позних рефлексів у морської 

свинки. 

Мета роботи: виявити у морської свинки притаманні їй стовбурні 

установчі вестибулярні позні рефлекси, проаналізувати їх роль у забезпеченні 

рівноваги. 

Для роботи потрібні: дощечка, обертовий круг, морська свинка. 

Хід роботи. 1. Помістити морську свинку на дощечку і звернути увагу 

на позу тварини. Нахиляти дощечку, спочатку піднімаючи, а потім опускаючи 

ту частину її, де голова свинки. Внаслідок цього змінюватиметься положення 

голови свинки стосовно горизонтальної площини, а отже, й напрямку сили 

тяжіння (при цьому положення голови відносно тулуба залишається 

незмінним). Звернути увагу на те, яка поза буде у морської свинки при під-

німанні і при опусканні її голови стосовно горизонтальної площини. 

2. Покласти морську свинку на бік. Звернути увагу, які рухові реакції і в 

якій послідовності виникатимуть у тварини при спробі відновити позу 

сидіння. 

3. Швидко опустити дощечку з морською свинкою, а потім піднятії. 

Простежити, як змінювалася поза тварини (ліфтні реакції). 

4. Помістити морську свинку на обертовий круг (голова тварини 

повинна знаходитись з краю його). Повільно зробити 3-5 обертів круга. 

Відзначити, як змінюється поза свинки на початку обертання і після того, як 

круг зупиниться. 

Висновок: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

V. Рекомендована література 

 

1. Фізіологія / В.Г. Шевчук, В.М. Мороз та ін. // Вінниця:Нова Книга. – 2017, 

С. 87-96 

2. Фізіологія людини в запитаннях та відповідях / В.І. Філімонов // 

Вінниця:Нова Книга. – 2017, С. 104-106 

3. Textbook of Medical Physiology / A. C. Guyton, J.E. Hall // Elsevier. – 13th 

edition, P. 707-719 
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Лабораторне заняття 9 

Дослідження функцій мозочка та ролі переднього мозку у регуляції 

рухових функцій організму та забезпечення гомеостазу 

 

I. Актуальність теми 

Тема розглядає участь мозочка у регуляції рухових функцій організму, 

його численні як аферентні (в тому числі орган рівноваги, пропріоцептори, 

зоровий аналізатор) так еферентні зв'язки та основні симптоми, які 

спостерігаються при ураженні мозочка. Також тема присвячена структурам 

переднього мозку, які відіграють важливу роль у регуляції моторних функцій, 

вісцеральних та поведінкових процесів. Порушення функціонування цих 

структур призводить до неврологічних розладів та психіатричних 

захворювань. Складність організації, розташування у глибині мозку та 

численні зв'язки роблять структури переднього мозку важкодоступними для 

дослідження, відповідно, питання терапії даних захворювань сьогодні 

продовжує активно вивчатись. 

 

II. Контрольні питання 

1. Структурно-функціональна характеристика відділів мозочка, функції 

мозочка.  

2. Зв'язки відділів мозочка з іншими структурами центральної нервової 

системи.  

3. Аферентні, міжнейрональні та еферентні зв'язки кори мозочка. 

Нейромедіатори кори мозочка. 

4. Симптоми ушкодження мозочка. 

5. Морфо-функціональна характеристика стріо-палідарної системи. 

6. Роль базальних гангліїв у регуляції рухових функцій: цикл хвостатого ядра, 

цикл шкаралупи. 

7. Нейромедіатори базальних гангліїв. 

8. Симптоми ушкодження базальних гангліїв. 

9. Функціональний розподіл ядер таламуса, функції таламуса. 

10. Функції гіпоталамуса. 

11. Функції лімбічної системи. 

 

 

IІІ. Завдання 

 

1. Охарактеризуйте функціональні відділи мозочка 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



36 
 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. Охарактеризуйте симптоми ураження мозочка 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. Охарактеризуйте цикл шкаралупи 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. Охарактеризуйте цикл хвостатого ядра 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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ІV. Лабораторна робота  
Посібник з нормальної фізіології / За ред. проф. В.Г.Шевчука, проф. Д.Г.Наливайка. - 

Київ: “Здоров’я”, 1995, с. 91-92 

 

Дослідження рухових функцій організму при видаленні мозочка 

Мета роботи: виявити рухові розлади, що виникають у жаби після 

видалення мозочка; проаналізувати можливі механізми цих порушень. 

Для роботи потрібні: жаба, єфір, вата, хірургічні інструменти. 

Хід роботи.   Дослідження рухових функцій у жаби з частковим 

видаленням мозочком. Спочатку визначають здатність жаби здійснювати 

тонічні рефлекси і складні локомоторні акти. Потім оголюють мозок, 

відділяють зорові долі та мозочок від довгастого мозку і видяляють їх разом з 

проміжним мозком, в результаті чого у жаби залишається тільки довгастий та 

спинний мозок (бульбарна жаба). Зупиняють кровотечу ватним тампоном. 

Через 20-30 хв. досліджують тонічні рефлекси та здатність жаби до складних 

локомоторних актів. Звертають увагу на те, що у бульбарної жаби поза 

невірна, голова опущена донизу, тулуб притиснуто до площини опори. Жаба 

втрачає здатність здійснювати майже всі складні локомоторні акти, всі 

статокінетичні і майже всі статичні рефлекси. Вона не відповідає стрибком на 

больові подразники, не здійснює відповідних рухових актів в воді, втрачає 

здатність зберігати рівновагу. У бульбарної жаби відсутні "ліфтні" рефлекси. 

У неї збережено один з усіх тонічних рефлексів випрямлення - рефлекс 

перевертання: покладена на спину жаба перевертається на черевце. 

Висновок: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

V. Рекомендована література 

 

1. Фізіологія / В.Г. Шевчук, В.М. Мороз та ін. // Вінниця:Нова Книга. – 2017, 

С. 96-108 

2. Фізіологія людини в запитаннях та відповідях / В.І. Філімонов // 

Вінниця:Нова Книга. – 2017, С. 106-111 

4. Textbook of Medical Physiology / A. C. Guyton, J.E. Hall // Elsevier. – 13th 

edition, P. 721-734, 754-761 
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Лабораторне заняття 10 

Вивчення функцій кори великих півкуль. Фізіологія сну. Дослідження 

електроенцефалограми у людини.  

 

I. Актуальність теми 

Кора великих півкуль головного мозку відповідає за найвищий контроль 

функцій організму. Хоча, в першу чергу, функції кори це вищі ментальні стани 

та процеси, її роль у моторній регуляції та обробці сенсорної інформації є не 

менш важливою. Виключно із цією структурою пов'язана можливість людини 

говорити. Ураження кори внаслідок інсультів, травм чи інших патологій 

суттєво впливає на подальше життя, робить людину залежною від оточуючих. 

Також, у даній темі розглядаються питання сну як важливого фізіологічного 

стану організму та електроенцефалографія як метод дослідження електричної 

активності головного мозку.  

 

II. Контрольні питання 

 

1. Поняття про колонку як функціональну одиницю кори великих півкуль 

головного мозку.  

2. Функціональна класифікація зон кори. Класифікація Брордмана.  

3. Топографічна організація сенсорних та моторних зон кори великих півкуль. 

Гомункулюс Пенфілда. 

4. Функціональна асиметрія півкуль головного мозку, поняття про домінантну 

півкулю.  

5. Кіркові центри мови. Типи афазії. 

6. Функції черепно-мозкових нервів. 

7. Сон, фізіологічне значення сну для організму. 

8. Сучасні теорії сну.  

9. Фази сну та їх характеристика. 

10. Електроенцефалографія (ЕЕГ), як метод функціональної діагностики 

активності головного мозку. Клінічне значення ЕЕГ. 

11. Характеристика ритмів ЕЕГ. 

 

IІІ. Завдання 

 

1. Назвіть зони кори великих півкуль головного мозку та опишіть їх функції 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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2. Охарактеризуйте стадії повільного сну 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. Охарактеризуйте фізіологічний стан організму під час швидкого сну 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. Зобразіть та охарактеризуйте ритми ЕЕГ 
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ІV. Лабораторна робота  
Посібник з нормальної фізіології / За ред. проф. В.Г.Шевчука, проф. Д.Г.Наливайка. - 

Київ: “Здоров’я”, 1995, с. 80-87 

 

Запис електроенцефалограми у людини.  

Мета роботи: підтвердити роль вестибулярних рецепторів у 

забезпеченні рівноваги. Дослідити характер рухових уражень, що 

спостерігаються при одно- і двобічному виключенні лабіринтів. 

Для роботи потрібні: електроенцефалограф, тварини з вживленими 

електродами, спирт. 

Реєстрацію проводять в спеціальній екранованій камері, яка екранує 

об’єкт від дії зовнішніх електричних і магнітичних полей. Електричну 

активність мозку відводять за допомогою пристрою, який складається з 

відповідних електродів і тримача електродів, виконаного звичайно у вигляді 

шлема. Електроди повинні мати надійний контакт із шкірою. Схема 

розмішення електродів на голові досліджуваного може бути різною, існує 

кілька варіантів стандартних відведень, що використовуються в клініці і в 

експерименті. Після того як електроди закріплені на голові досліджуваного і 

підготовка апаратури закінчена, встановлюють діапазон реєструємих частот в 

межах 2-75 Гц. Включають пишучі гальванометри і спостерігають за 

амплітудою відхилення пера, встановлюючи необхідне підсилення. Потім 

включають стрічкопротяжний механізм, встановивши швидкість руху стрічки 

1,5 см/с. Записують калібровочний сигнал. Після цього переключають на 

реєстрацію біострумів, а стрічкопротяжний механізм послідовно переводять 

на різні швидкості і записують фонову ЕЕГ. 

Висновок: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Рекомендована література 

 

1. Фізіологія / В.Г. Шевчук, В.М. Мороз та ін. // Вінниця:Нова Книга. – 2017, 

С. 241-242, 243-249 

2. Фізіологія людини в запитаннях та відповідях / В.І. Філімонов // 

Вінниця:Нова Книга. – 2017, С. 374-377, 386-392 

3. Textbook of Medical Physiology / A. C. Guyton, J.E. Hall // Elsevier. – 13th 

edition, P. 610-613, 707-708, 737-744, 763-767, 787-794 
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Лабораторне заняття 11 

Дослідження механізмів нервової регуляції вісцеральних функцій 

організму  

 

I. Актуальність теми 

Нервова регуляція внутрішніх органів значно відрізняється від 

соматичної. Знання функціональних особливостей та закономірностей впливів 

автономної нервової системи дозволяють отримати чітке уявлення не тільки 

про роботу кожного органу, але й про взаємозв'язок систем органів між собою. 

Фармакологічні механізми дії значної групи лікарських засобів базуються на 

можливості моделювати впливи АНС та змінювати роботу органу з 

терапевтичної метою. Не менш важливими для лікаря є знання про 

рефлекторні взаємозв'язки внутрішніх органів. 

 

II. Контрольні питання 

1. Загальна морфо-функціональна характеристика автономної нервової 

системи та її відділів 

2. Структурні відмінності рефлекторних дуг соматичної та вегетативної 

нервової систем 

3. Особливості еферентних ланок рефлекторних дуг симпатичної нервової 

системи 

4. Особливості еферентної ланки рефлекторної дуги парасимпатичної нервової 

системи 

5. Ефекти симпатичної нервової системи на внутрішні органи 

6. Ефекти парасимпатичної нервової системи на внутрішні органи 

7. Нейромедіатори та рецептори у синапсах симпатичної нервової системи  

8. Нейромедіатори та рецептори у синапсах парасимпатичної нервової системи 

9. Роль проміжного мозку, лімбічної системи та кори великих півкуль мозку у 

регуляції роботи внутрішніх органів 

10. Рефлекси автономної нервової системи 

 

IІІ. Завдання 

 

1. Охарактеризуйте вплив симпатичної нервової системи на внутрішні органи 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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2. Охарактеризуйте вплив парасимпатичної нервової системи на внутрішні 

органи 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. Назвіть медіатори та рецептори до них у синапсах автономної нервової 

системи, відповідно до їх локалізації 

  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. Намалюйте схему розширення зіниці 
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ІV. Лабораторна робота  
Посібник з нормальної фізіології / За ред. проф. В.Г.Шевчука, проф. Д.Г.Наливайка. - 

Київ: “Здоров’я”, 1995, с. 94-99 

 

Дослідження рефлексів автономної нервової системи 

Ортостатична реакція - прискорення серцебиття і підвищення 

артеріального тиску під час переходу з положення сидячи в положення стоячи. 

Кліностатична реакція - сповільнення серцебиття і зниження 

артеріального тиску при переході з положення стоячи у положення лежачи. 

Окосерцевий рефлекс - при плавному натисканні на очні яблука 

сповільнюється серцебиття. 

Дермографізм (білий і червоний), який дозволяє судити про судинні 

реакції. 

Дихально-серцевий рефлекс - зменшення частоти серцевих скорочень в 

кінці видиху, перед початком вдиху). 

Висновок: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Рекомендована література 

1. Фізіологія / В.Г. Шевчук, В.М. Мороз та ін. // Вінниця:Нова Книга. – 2017, 

С. 116-127 

2. Фізіологія людини в запитаннях та відповідях / В.І. Філімонов // 

Вінниця:Нова Книга. – 2017, С. 112-129 

3. Textbook of Medical Physiology / A. C. Guyton, J.E. Hall // Elsevier. – 13th 

edition, P. 6-9, 773-785 
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Лабораторне заняття 12 

Дослідження механізмів дії гормонів 

 

 

I. Актуальність теми 

 

Гармонія гормонів важлива запорука здоров'я. Гормони забезпечують не 

тільки перебіг значної кількості фізіологічних процесів, але й визначають ріст 

та розвиток людини від перших тижнів ембріогенезу. Різні гормони мають 

різний механізм дії на клітини, від чого залежать і ефекти самих гормонів. 

Знання цих механізмів дозволяє корегувати ендокринні патології, 

покращуючи якість життя пацієнтів та, у випадках коли це можливо, 

виліковувати їх. 

 

 

 

 

II. Контрольні питання 

 

1. Загальна характеристика гуморальної регуляції, різниця між нервовою та 

гуморальною регуляцією. 

2. Види залоз організму людини, їх характеристика. 

3. Класифікація гормонів. 

4. Властивості гормонів, різниця між гормонами та іншими біологічно 

активними речовинами. 

5. Механізми дії гормонів на клітини-мішені. 

6. Контур біологічної регуляції з наявністю гуморальної ланки. 

 

 

 

IІІ. Завдання 

 

1. Наведіть класифікацію гормонів 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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2. Зобразіть аденілат-циклазний механізм дії гормонів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Зобразіть фосфоінозитидний механізм дії гормонів 
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4. Зобразіть ядерний механізм дії гормонів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV. Лабораторна робота  
Посібник з нормальної фізіології / За ред. проф. В.Г.Шевчука, проф. Д.Г.Наливайка. - 

Київ: “Здоров’я”, 1995, с. 102-103 

 

Дія гормонів на ізольовані органи  

Мета роботи: дослідити дію адреналіну на розмір зіниці. 

Для роботи потрібні: Жаба, препарувальний набір, 2 скляні або 

фарфорові чашечки, смужка міліметрового паперу, р-н адреналіну 1:1000 та р-

н Рінгера, очна піпетка. 

Хід роботи. Обезголовлюють жабу відрізанням верхньої щелепи 

розрізом за очним яблуками. Зруйновують зондом спинний мозок. Вирізають 

обидва ока. В дві невеликі чашечки наливають по 5 мл р-ну Рінгера. Кожне 

око поміщають в окрему чашечку і ставлять їх на яскарве світло. Вимірюють 

діаметр зіниці кожного ока з допомогою міліметрового паперу. В одну з 

чашечок добавляють 3 краплі р-ну адреналіну 1: 1000. Через 25-30 хв. 

досліджують величину зіниці кожного ока.  

Висновок: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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V. Рекомендована література 

 

1. Фізіологія / В.Г. Шевчук, В.М. Мороз та ін. // Вінниця: Нова Книга. – 2017, 

С. 130-138 

2. Фізіологія людини в запитаннях та відповідях / В.І. Філімонов // Вінниця: 

Нова Книга. – 2017, С. 130-133 

3. Textbook of Medical Physiology / A. C. Guyton, J.E. Hall // Elsevier. – 13th 

edition, P. 925-937 
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Лабораторне заняття 13 

Дослідження ролі контролю гіпоталамо-гіпофізарної системи над роботою 

ендокринних залоз. Дослідження ролі гормонів у регуляції процесів росту 

та розвитку організму 

 

I. Актуальність теми 

Гормони гіпофіза та щитоподібної залози відповідають за 

диференціацію клітин та тканин, процеси росту та розвитку організму. 

Активність цих залоз, в свою чергу, регулюється гормонами гіпоталамуса. 

Дана тема розкриває механізми вказаних гіпоталамічних осей регуляції, що 

важливо для розуміння патогенезу ендокринних порушень, а також знайомить 

із основними симптомами гіпер- та гіпофункції зазначених залоз. 

 

II. Контрольні питання 

 

1. Роль гіпоталамо-гіпофізарної системи у регуляції функціонування 

ендокринних залоз. 

2. Гормони аденогіпофіза та їх функції. 

3. Роль соматотропіна у забезпеченні процесів фізичного розвитку та лінійного 

росту тіла людини, основні симптоми гіпо- та гіперпродукування гормону 

росту. 

4. Характеристика гормонів нейрогіпофіза. Основні симптоми нецукрового 

діабету. 

5. Гормони щитоподібної залози, їх функції, механізм синтезу та секреції. 

6. Основні симптоми гіпо- та гіперпродукування гормонів щитоподібної 

залози. 

 

III. Завдання 

 

1. Назвіть гормони гіпофіза та охарактеризуйте їх функції 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. Охарактеризуйте функції гормонів щитовидної залози 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. Намалюйте схему контуру регуляції секреції гормонів щитоподібної залози 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Намалюйте схему контуру регуляції секреції гормону росту 
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ІV. Лабораторна робота (відеофільм) 

 

Спостереження ролі тиреоїдних гормонів на ріст та метаболізм 

Мета роботи: встановити вплив тиреоїдних гормонів на ріст та 

метаболізм 

Хід роботи. Відеофільм знайомить із проведеними дослідженнями зміни 

поведінки, росту, вентиляції легень у тварини після видалення щитовидної 

залози у порівнянні із інтактною твариною. У експериментальної тварини 

наявне відставання у рості, невелика рухливість, зменшення споживання 

кисню через зменшення вентиляції легень. 

Висновок: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Рекомендована література 

1. Фізіологія / В.Г. Шевчук, В.М. Мороз та ін. // Вінниця: Нова Книга. – 2017, 

С. 138-144 

2. Фізіологія людини в запитаннях та відповідях / В.І. Філімонов // Вінниця: 

Нова Книга. – 2017, С. 133-140, 143-144 

3. Textbook of Medical Physiology / A. C. Guyton, J.E. Hall // Elsevier. – 13th 

edition, P. 939-963 
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Лабораторне заняття 14 

Дослідження ролі гормонів у регуляції метаболізму глюкози та кальцію 

 

I. Актуальність теми 

 

Підшлункова залоза є важливим органом ендокринної системи. 

Цукровий діабет, який виникає у випадку її дисфункції, разом із 

захворюваннями серцево-судинної системи займає перше місце у світі серед 

інших захворювань. На сьогодні ця хвороба продовжує залишатись 

невиліковною. Незважаючи на активні пошуки її подолання можна лише 

пролонгувати її перебіг у легких та середніх формах важкості, стримуючи 

розвиток ускладнень та перехід у декомпенсовану стадію. Також у темі 

розглянуто механізми регуляції обміну кальцію, який є важливим 

макроелементом, задіяним у регуляції значної кількості фізіологічних 

процесів. 

 

 

 

II. Контрольні питання 

 

1. Гормони підшлункової залози, їх функції. 

2. Механізм дії інсуліну на клітини-мішені.  

3. Гуморальна та нервова регуляція рівня глюкози у плазмі крові.  

4. Основні симптоми цукрового діабету.  

5. Метаболізм кальцію та фосфатів в організмі людини.  

6. Механізми регуляції концентрацій кальцію та фосфатів в плазмі крові, 

роль паратгормону, кальцитоніну та кальцитріолу. 

7. Основні симптоми рахіту, його профілактика. 

 

 

 

III. Завдання 

 

1. Назвіть гормони, які впливають на концентрацію кальцію та фосфатів у 

плазмі крові, охарактеризуйте їх ефекти 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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2. Зобразіть схему регуляції рівня глюкози у плазмі крові 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Зобразіть схему регуляції рівня кальцію у плазмі крові 
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ІV. Лабораторна робота  
Посібник з нормальної фізіології / За ред. проф. В.Г.Шевчука, проф. Д.Г.Наливайка. - 

Київ: “Здоров’я”, 1995, с. 180-181 

 

Дослідження впливу інсуліну на білих мишей. 

Мета роботи: дослідити вплив різних доз інсуліну на загальний стан 

мишей. 

Для роботи потрібні: 20% розчин глюкози, інсулін, ізотонічний розчин 

NaCl, розчин пікринової кислоти для мітки мишей, шприц місткістю 2 мл, 

скляні лійки, лоток, 4 дорослі миші. 

Хід роботи. Перед початком досліду тварин зважують і мітять 

пікриновою кислотою. Потім підшкірно вводять їм інсулін у таких дозах: 1-й 

миші - 0,1 ОД на10г маса тіла; 2-й - 0,5 ОД на10г маси тіла; 3-й - 1 ОД на 10г 

маси тіла; 4-й, контрольній миші - 0,5 мл ізотонічного розчину NaCl. Після 

ін’єкції мишей поміщають під скляні лійки та спостерігають за їх поведінкою. 

Через 20 хв інсулін спричиняє зміни загального стану. Мишей виймають з-під 

лійки і вводять кожній з них (крім контрольної) у черевну порожнину по 0,5 

мл 20% розчину глюкози. Спостерігають за тваринами ще протягом 10 хв, 

відзначаючи зміну їхнього стану. 

Висновок: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

V. Рекомендована література 

 

1. Фізіологія / В.Г. Шевчук, В.М. Мороз та ін. // Вінниця: Нова Книга. – 2017, 

С. 138-144 

2. Фізіологія людини в запитаннях та відповідях / В.І. Філімонов // Вінниця: 

Нова Книга. – 2017, С. 133-140, 143-144 

3. Textbook of Medical Physiology / A. C. Guyton, J.E. Hall // Elsevier. – 13th 

edition, P. 983-1018 
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Лабораторне заняття 15 

Дослідження ролі гормонів у регуляції гомеостазу, адаптації до стресових 

чинників, статевого розвитку та функцій  

 

I. Актуальність теми  

Дана тема присвячена розгляду гормонів, які необхідні для підтримання 

життя – мінералокортикоїди, без яких загибель організму настає через 2-3 дні; 

протидії стресовим чинникам та адаптації до їх впливу – глюкокортикоїди; а 

також для безпосереднього продовження існування людини – статеві гормони. 

Знання про фізіологічні ефекти зазначених гормонів та механізми їх регуляції 

є важливими для лікаря, оскільки ці речовини та їх синтетичні аналоги, 

широко використовуються у медицині не лише для корекції ендокринних 

порушень, але й для лікування значної низки захворювань, в тому числі у 

терапії невідкладних станів. 

 

 

 

II. Контрольні питання 

 

1. Гормони кори наднирників: 

- мінералокортикоїди: фізіологічні ефекти, механізми регуляції їх секреції;  

- глюкокортикоїди: фізіологічні ефекти, механізми регуляції їх секреції. 

2. Статеві гормони кори надниркових залоз, їх фізіологічна роль. 

3. Роль симпато-адреналової системи у неспецифічній адаптації організму. 

Ефекти катехоламінів на метаболічні процеси. 

4. Чоловічі статеві гормони, ефекти тестостерону на організм, механізми 

регуляції секреції чоловічих статевих гормонів.  

5. Жіночі статеві гормони, фізіологічні ефекти естрогенів та прогестерону, 

механізми регуляції секреції жіночих статевих гормонів. 

6. Фази жіночого статевого циклу, гуморальні механізми його регуляції. 

 

 

 

III. Завдання 

 

1. Охарактеризуйте фізіологічні ефекти кортизолу 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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2. Зобразіть схему регуляції секреції альдостерону 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Зобразіть схему регуляції секреції глюкокортикоїдів 
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4. Зобразіть схему контуру регуляції секреції жіночих статевих гормонів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Зобразіть схему контуру регуляції секреції чоловічих статевих гормонів 
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ІV. Лабораторна робота  
Посібник з нормальної фізіології / За ред. проф. В.Г.Шевчука, проф. Д.Г.Наливайка. - 

Київ: “Здоров’я”, 1995, с. 193-194 
 

  Викликати у самця жаби сперматозоїдну реакцію шляхом уведення 

йому гонадотропінів. 

Мета роботи: упевнитися в тому, що введення гонадотропінів гіпофіза 

викликає сперматозоїдну реакцію (викид сперми із сім’яників у клоаку) самця 

жаби. 

Для роботи потрібні: мікроскоп, колби, склянні лійки, шприц на 5 мл, 

очні піпетки, предметні та покровні скельця, фільтрувальний папір, ефір, 

досліджувана сеча, самці жаб. 

Хід роботи: сперматозоїдна реакція Галлі-Майніні. Досліджувану сечу, 

попередньо профільтровану і знешкоджену ефіром, в кількості 4 мл вводять 

одноразово в спинний лімфатичний мішок самцю ставкової або зеленої жаби, 

які відрізняються від самок наявністю резонаторів (голосових мішків) та 

великих мозолів на початку першого пальця передніх лапок. Рекомендується 

проколювати не шкіру спини над лімфатичним мішком, а вводити голку 

шприца через стегно, щоб введена сеча не могла вилитися назовні через 

зроблений голкою отвір. Реакцію ставлять не менш ніж на двох жабах. 

Через  30 хв., 1, 2, 3 години після ін’єкції сечі в клоаку жаби обережно 

на глибину декількох мм уводять кінець очної  піпетки, насмоктують невелику 

кількість вмісту клоаки, наносять його на предметне скло і, накривши 

покровним склом, розглядають під мікроскопом при сильному збільшені в 

злегка затемненому полі зору. Сперматозоїди жаби мають характерну форму 

завдяки дуже довгій і  порівняно    вузькій головці і довгому тонкому хвостику. 

Результат рахується позитивним, якщо виявляються рухливі і звичайно 

в великій кількості сперматозоїди. Якщо на протязі 3 годин сперматозоїди не 

з’являються, то результат реакції рахується негативним. Реакція Галлі-

Майніні дає від 85 до 99% правильних відповідей. 

Висновок: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

V. Рекомендована література 

 

1. Фізіологія / В.Г. Шевчук, В.М. Мороз та ін. // Вінниця: Нова Книга. – 2017, 

С. 145-155, 168-184 

2. Фізіологія людини в запитаннях та відповідях / В.І. Філімонов // Вінниця: 

Нова Книга. – 2017, С. 135-136, 140-143 

3. Textbook of Medical Physiology / A. C. Guyton, J.E. Hall // Elsevier. – 13th 

edition, P. 965-981, 1021-1053 
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Лабораторне заняття 16 

Дослідження сомато-сенсорної, нюхової та смакової сенсорних систем 

 

I. Актуальність теми 

Лікарі зустрічаються з біллю частіше, ніж люди інших спеціальностей. 

Загалом, уся професійна діяльність лікаря спрямована на усунення та 

попередження цього явища. Відповідно, знання фізіологічних механізмів 

болю є необхідним для правильної інтерпретації характеру болю, розуміння 

виникнення певних клінічних симптомів, а також  механізмів дії знеболюючих 

фармакологічних засобів. У темі розглянуто фізіологічні механізми 

тактильного відчуття та відчуття температури та смаку. Варто зазначити, що 

теорія відчуття смаку базується на даних нових досліджень, які сьогодні все 

ще продовжують активно вивчатись. У темі також розглядається нюховий 

аналізатор та сучасна теорія сприйняття запахів. 

 

II. Контрольні питання 

 

1. Класифікація рецепторів.  

2. Закон Вебера-Фехнера. Адаптація рецепторів.  

3. Сомато-сенсорна система, характеристика тактильних рецепторів, їх 

функції. Нервові шляхи дотикової чутливості. 

4. Характеристика терморецепторів. Нервові шляхи температурної чутливості. 

5. Ноціцепція. Теорії сприйняття болю. Види болю, повільний та швидкий 

біль. Нервові шляхи проведення больових імпульсів. 

6. Антиноціцептивні системи організму людини. 

7. Характеристика нюхових рецепторів, сучасна теорія сприйняття запахів. 

8. Нервовий шлях нюхового аналізатора. 

9. Порушення сприйняття запахів. 

10. Будова смакової цибулини, сучасна теорія сприйняття смаку. 

11. Нервовий шлях проведення смакової чутливості. 

12. Аномалії сприйняття смаку.  

 

III. Завдання 

 

1. Напишіть сучасні теорії сприйняття запахів 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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2. Напишіть та охарактеризуйте сучасні теорії болю 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. Намалюйте схеми гострого болю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. Намалюйте схеми хронічного болю 
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5. Намалюйте схему нервового шляху нюхового аналізатора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Намалюйте схему нервового шляху смакового аналізатора 
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ІV. Лабораторна робота  
Посібник з нормальної фізіології / За ред. проф. В.Г.Шевчука, проф. Д.Г.Наливайка. - 

Київ: “Здоров’я”, 1995, с. 268-274 
 

Загальний аналіз шкірної чутливості (дослід Горовиця) 

Мета роботи: з'ясувати, які відчуття і в якій послідовності виникають 

під час дотику до невідомого предмета. 

Для роботи потрібні: скляна, керамічна та металева посудини, 

заповнені водою температури 50-60 °С. 

Хід роботи: студент із заплющеними очима сидить за столом, руки 

випростані вперед. Дослідник підносить до кінчиків його пальців нагріті 

водою температури 50-60 оС посудини з різною структурою поверхні (скляна, 

керамічна та металева). При доторкуванні до них студент відчуває гаряче і 

відсмикує руку.  

Висновок: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Дослідження дотикової чутливості шкіри людини 

Мета роботи: переконатися в тому, що шкіра має дотикову чутливість, 

з'ясувати особливості її в різних ділянках шкіри. 

Для роботи потрібні: циркуль Вебера, вата, ефір. 

Хід роботи. Досліджують чутливысть поверхонь шкіри кінчика пальця, 

волярної та дорсальної поверхонь передпліччя. Обстежуваний кладе руку на 

стіл і дивиться в інший бік. Дослідження проводять естезіометром Вебера до і 

після протирання шкіри ефіром. За допомогою штанген-циркуля дотикаються 

до шкіри досліджуваного однією або двома ніжками циркуля. Досліджуваний 

кожен раз відповідає, відчуває він один дотик чи два. Відмічають правильність 

відповідей або їх помилковість. Зближують ніжки циркуля до припинення 

правильних відповідей. Мінімальна відстань між двома точками, при якій 

відчувається їх роздільне подразнення, називається просторовим порогом 

чутливості. 

Висновок: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Дослідження больової чутливості шкіри людини 

Мета роботи: з'ясувати, чи всі ділянки шкіри мають однакову больову 

чутливість. 

Для роботи потрібні: стерильні шпильки або ін'єкційні голки, що не 

були в користуванні. 

Хід роботи. На внутрішню поверхню шкіри передпліччя періодично 

наносять легкі уколи голкою чи шпилькою в різних місцях. Досліджуваний 
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при цьому дивиться в інший бік. При кожному доторкуванні голкою студент 

повідомляє, що він відчуває —укол чи доторкування. Підраховують, у 

скількох випадках із 30 піддослідний відчув біль, а в скількох — доторкування. 

Потім повторюють дослід на зовнішній поверхні шкіри передпліччя. 

Висновок: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Визначення гостроти нюхової чутливості в людини. 

Мета роботи: визначити гостроту нюхової чутливості в людини. 

Для роботи потрібні: ольфактометр, шприц, пахучі речовини (скипідар, 

ефір, тощо), таблиці. 

Хід роботи: Для визначення гостроти нюхової чутливості в ніздрю 

досліджуваного вставляють канюлю ольфактометра. Через трубку за 

допомогою шприца повільно уводиться повітря насичене парами пахучої 

речовини, яке надходить через трубочку в ніздрю. Об’єм повітря, яке 

вводиться, починають з 1 мл і потім збільшують, до тих пір поки 

досліджуваний не відчує запах. Поріг нюхової чутливості виражається 

мінімальним об’ємом повітря, який необхідно пропустити через ніс 

досліджуваного для одержання відчуття запаху. 

Висновок: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Лабораторне заняття 17 

Дослідження зорової та слухової сенсорних систем  

 

 

I. Актуальність теми 

Зниження гостроти слуху є досить частою патологією, яка негативно 

впливає на якість життя людей. Розуміння причин, які це викликають лежить 

в основі лікування та профілактики порушення слуху. Знання, які 

пропонуються у даній темі розкривають фізіологічні механізми роботи 

слухового аналізатора, що з точки зору профілактичної медицини є 

необхідними для лікаря будь-якої спеціальності.  

Серед усіх органів чуття, саме завдяки зору людина отримує 90% 

інформації про зовнішній світ. В той же час, порушення зору зустрічаються у 

кожного сьомого жителя Землі, а у розвинутих країнах – у кожного четвертого. 

Дана тема розглядає функції зорового аналізатора та знайомить із патологіями 

зору. Таким чином, студентам пропонується не тільки засвоїти основні 

положення фізіології цієї сенсорної системи, але й зрозуміти їх важливість. 

 

 

 

II. Контрольні питання 

 

1. Будова та функції ока. 

2. Будова сітківки та функції її клітин. 

3. Механізм формування рецепторних потенціалів у фоторецепторах: 

фотохімічні процеси в сітківці при дії світла, механізми фототрансдукції, 

поняття про  on- та off- біполярні клітини. 

4. Акомодація ока та її механізм. 

5. Рефракція ока та її аномалії. 

6. Очне дно: жовта та сліпа плями; поняття про центральний та периферичний 

зір; ідентичні точки сітківки. 

7. Поле зору та методи його визначення. 

8. Сучасна теорія сприйняття кольорів. 

9. Нервовий шлях зорового аналізатора. 

10. Будова та функції зовнішнього та середнього вуха. Будова та функції 

завитки внутрішнього вуха. 

11. Механізм сприйняття звуків, сприйняття звуків низької та високої частоти, 

роль рецепторів органа Корті. 

12. Нервовий шлях слухового аналізатора. 

 

 

III. Завдання 

 

1. Зобразіть фотохімічні процеси в сітківці при дії світла 
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2. Охарактеризуйте сучасну теорію сприйняття кольорів 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. Зобразіть схему нервового шляху зорового аналізатора 
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4. Зобразіть схему нервового шляху слухового аналізатора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV. Лабораторні роботи  
Посібник з нормальної фізіології / За ред. проф. В.Г.Шевчука, проф. Д.Г.Наливайка. - 

Київ: “Здоров’я”, 1995, с. 282-301 

 

Дослідження зіничного рефлексу ока людини. 

Мета роботи: дослідити зіничний рефлекс ока людини. 

Для роботи потрібн: ручка, олівець, схема інервації райдужної 

оболонки і війковому м’язу. 

Хід роботи: досліджуваного садять обличчям до світла. Через 1-2 

хвилини відмічають ширину його зіниць. Після проводять такі спостереження: 

а) прикривають одне око досліджуваного рукою і спостерігають за 

виникаючим вслід за цим розширенням зіниці відкритого ока (співдружня 

реакція зіниць); б) знімають руку, яка прикривала око і спостерігають за 

зміною ширини обох зіниць очей (пряма співдружня реакція); в) 

досліджуваногопросять закрити обидва ока. Через 1 хв. просять відкрити, 

відмічають, що зіниці після відкриття очей розширені, але відразу швидко 

звужуються. Порівнюють ступінь розширення зіниць очей з тією, яка 

спостерігається при закритті одного ока; г) пропонують досліджуваному 

зафіксувати поглядом далеко розташований предмет (ручка, олівець тощо) і на 

відстані 15-20 см від ока пропонують його розглянути, спостерігають за 

зміною положень обох очей і за зменшенням  ширини зіниць.  

Висновок: 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Дослідження периферичного зору за допомогою периметра 

Мета роботи: ознайомитися з методом очної периметрії; переконатися 

у тому, що кожне око має своє поле зору. 

Для роботи потрібні: настільний очний периметр, набір стандартних 

тест-об'єктів, наочник, реєстраційний бланк-схема поля'зору. 

Хід роботи. Ставлять периметр на столі у добре освітленому місці. 

Периметричну дугу ставлять під кутом 20—30° до горизонтальної площини. 

Вставляють бланк-схему поля зору під накладку так, щоб риски бланк-схеми 

та накладки збігалися. Зафіксувати гайкою прилад у такому положенні. 

Периметричну дугу поставити горизонтально. 

Обстежуваного садять перед периметром спиною до джерела світла. 

Висоту підборідника треба виставити таку, щоб пацієнт сидів зручно, а нижній 

край очної ямки досліджуваного ока спирався на упор. Необстежуване око 

закривають наочником. Обстежуваному пропонують дивитися на фіксаційну 

цятку в центрі дуги. Взяти білий тест-об'єкт діаметром 3 мм і почати 

переміщувати його по периметричній дузі від периферії до центра. У той 

момент, коли пацієнт побачив тест-об'єкт, провести облік градусів по пе-

риметричній дузі, реєструючий прилад перемістити по планці, встановити 

його на величину відрахованих градусів і зробити вкол у бланк-схему. 

Одержана величина означає межу поля зору за даним матеріалом. Виміри 

повторюють, щоразу повертаючи дугу периметра на 30°. Унаслідок цього 

одержують на бланк-схемі відмітки меж поля зору за 12 меридіанами. Вийняти 

бланк з реєструючого пристрою. З'єднати відмітки лініями. Одержаний багато-

кутник показує межі поля зору чорно-білого бачення. Таким же способом 

визначають межі поля зору, застосовуючи при цьому кольорові тест-об'єкти 

(жовтий, синій, червоний та зелений). 

Висновок: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Дослідження бінокулярного зору за допомогою кольоротесту 

Мета роботи: ознайомитися з методом дослідження бінокулярного 

зору; переконатися у тому, що штучне короткочасне відхилення ока 

призводить до зміни характеру зору. 

Для роботи потрібен кольоротест ЦТ-1 з червоно-зеленими окулярами 

(світлофільтрами). 

Хід роботи. Пацієнта садять на стілець на відстані 5 м від приладу. Для 

ознайомлення з 'кольоротестом йому пропонують заплющувати то одне, то 

друге око. При цьому треба називати кольори предметів та вказувати їх 
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розташування. Надягають окуляри-світлофільтри та, перекриваючи кожне 

око, переконуються у тому, що пацієнт розрізняє кольори кожним оком: два 

— через червоне і три — через зелене скло. 

Приступають до дослідження характеру зору. Пацієнту пропонують 

визначити та назвати розташування і колір предметів, які він бачить через 

окуляри. Відповіді можуть бути різними—залежно від характеру зору у 

пацієнта. Так, у разі нормального бінокулярного зору він розрізняє чотири 

кольори. При цьому, якщо одне око провідне, то середній безколірний тест 

набуває кольору того скла, яке міститься перед провідним оком. Якщо немає 

певного провідного ока, то періодично змінюється колір безбарвного тесту. 

Він здається то червоним,' то зеленим, а іноді білуватим. 

При одночасному зорі злиття кольорів не відбувається. Пацієнт 

розрізняє п'ять кольорів: три зелених і два червоних. При цьому залежно від 

виду косоокості співвідношення тестів буде різним. При східній косоокості 

тести червоного кольору будуть праворуч, а зеленого — ліворуч. При 

розхідній косоокості червоний колір буде ліворуч, а зелений — праворуч. 

При монокулярному зорі пацієнт розрізняє кольори одним оком: 

лівим—три зелених по вертикалі або правим—два червоних по горизонталі. 

Людям, у яких виявлено бінокулярний зір, пропонують імітувати розлад 

його шляхом незначного натискування пучкою на очне яблуко через повіки. 

Висновок: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Дослідження центрального зору за допомогою таблиць Сівцева—

Головіна 

Мета роботи: ознайомитися з методом дослідження центрального зору 

шляхом визначення гостроти зору; переконатися у тому, що більшість 

обстежуваних мають нормальний центральний зір. 

Для роботи потрібні: стандартні таблиці Сівцева— Головіна, указка. 

Хід роботи. Вішають на стіну таблицю Сівцева—Головіна так, щоб 

нижній рядок її був на рівні очей обстежуваного. Пацієнт сідає на відстані 5 м 

від таблиці. Закривають одне 'око щитком, і просять його називати указані 

літери (знаки). Починають дослідження з верхнього рядка, де знаки найбільші, 

поступово переходячи до нижніх. Знаходять той рядок, у якому пацієнт не 

може правильно назвати всі літери (знаки). Записують показник гостроти зору. 

Аналогічно досліджують друге око. 

Якщо дослідження проводяться на відстані, що більша або менша ніж 5 

м, то роблять розрахунок показника гостроти зору за формулою Снеллена: 

V=d/D 

де V — гострота зору; d — відстань, з якої. пацієнт бачить даний рядок; 

D — відстань, з якої він мусить бачити даний рядок за нормальної гостроти 
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зору (1,0). Наприклад, пацієнт бачить другий рядок з відстані 2 м, а мусить 

бачити з 25 м, отже 

V=d/D =2/ 25 = 0,08  

Висновок: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Дослідження колірного зору за допомогою поліхроматичних 

таблиць та аномалоскопа 

Мета роботи: ознайомитися з принципом дослідження колірного зору. 

Для роботи потрібні поліхроматичні таблиці для дослідження відчуття 

кольору Є. Б. Рабкіна. 

Хід роботи. Дослідження проводять бінокулярне при певному 

освітленні. Допускається люмінесцентне освітлення. Таблиці експонують з 

відстані 1 м від пацієнта. Останній сидить спиною до джерела світла так, щоб 

таблиці були рівномірно освітлені. Спостереження починають з розглядання 

кольорових репродукцій картини. Вони подані попарно у вигляді умовного 

оригіналу і його копії, що виконана художником з аномалією колірного зору. 

Звернути увагу на невідповідність деяких тонів копії оригіналу. 

Переглянути підряд усі таблиці першої серії, називаючи розпізнані 

знаки. На кожну таблицю дивитися не довше 5 с. Обстежуваний повинен за 

цей час упевнено назвати той знак чи цифру, що йому показують. Якщо він 

називає їх правильно, то вважають, що він бачить дану таблицю. Якщо ж він 

назвав знак неправильно, прочитав «прихований» знак або ж не зміг нічого 

прочитати, то вважають, що він цієї таблиці не бачить і у нього є аномалія 

колірного зору. 

Інколи пацієнт правильно називає те, що зображене на таблиці, але 

робить це після ретельного її розгляду (понад 5 с). Тоді вважають, що у нього 

послаблений колірний зір. 

Висновок: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Лабораторне заняття 18 

Дослідження фізіологічних основ поведінки, пам’яті та емоцій. 

Дослідження механізмів формування та гальмування умовних рефлексів. 

Дослідження типів вищої нервової діяльності людини   

 

 

I. Актуальність теми 

Порушення пам'яті супроводжують низку нейродегенеративних 

захворювань, можуть бути наслідком травм та інших ушкоджень нервової 

системи. Хоча пам'ять сьогодні продовжує залишатися не до кінця вивченим 

феноменом, знання її механізмів потрібні лікарю, оскільки дають розуміння 

фізіологічних основ когнітивних процесів. Вищезазначене стосується також і 

емоцій. Порушення в емоційній сфері можуть бути не тільки наслідком 

органічного ушкодження. Дистрес, який супроводжує кожну хворобу завжди 

захоплює емоційну сферу. 

Дана тема розглядає також питання набутих форм поведінки людини, які 

забезпечують її розвиток, соціалізацію, самовдосконалення, в тому числі 

здатність навчатися. Також, у темі подано вчення про першу та другу 

сигнальні системи та типи темпераменту. Отримані знання допоможуть 

лікарю у формування власної самоорганізації та професійних навичок 

спілкування з пацієнтами. 

 

 

 

II. Контрольні питання 

 

1. Фізіологічна роль та механізми потреб та мотивацій, роль лімбічної системи. 

2. Функціональна модель цілеспрямованого поведінкового акту за 

П.К. Анохіним. 

3. Фізіологічне значення емоцій. Фізіологічні механізми емоцій. Коло 

Пейпеца. 

4. Види пам'яті: короткотривала, проміжна, довготривала та їх механізми. 

5. Види амнезії. 

6. Вчення про умовні рефлекси, нейрофізіологічні основи їх утворення: 

умови, які необхідні для вироблення умовних рефлексів, стадії формування 

умовного рефлексу (генералізація, спеціалізація). 

7. Класифікація умовних рефлексів. 

8. Види гальмування умовних рефлексів. 

9. Значення умовних рефлексів. Динамічний стереотип. 

10. Увага та її нейрофізіологічні механізми. 

11. Класифікація типів вищої нервової діяльності людини за І.П. Павловим, її 

відповідність чотирьом типам темпераменту. 

12. Поняття про першу та другу сигнальні системи. Функції мови. 
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III. Завдання 

 

1. Наведіть класифікацію умовних рефлексів 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. Назвіть та охарактеризуйте типи темпераменту 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. Наведіть класифікацію пам’яті, дайте характеристику кожному виду 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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4. Намалюйте схему умовного слиновидільного рефлексу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Назвіть та охарактеризуйте види гальмування умовних рефлексів 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

ІV. Лабораторна робота  
Посібник з нормальної фізіології / За ред. проф. В.Г.Шевчука, проф. Д.Г.Наливайка. - 

Київ: “Здоров’я”, 1995, с. 304-306 

 

Вироблення у людини диференцiйованого гальмування на 

переривчастий та безперевний сигнал дзвоника. 

Мета заняття: виробити у людини диференцiйоване гальмування на 

переривчастий та безперевний сигнал дзвоника. 

Для роботи потрібно: установка для вироблення умовних захисних 

рефлексiв у людини.  
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Хід роботи: Використовують  установку  з набором умовних (дзвоник, 

рiзнокольоровi лампочки)  i безумовного подразникiв (електроди, на які 

подається індукційний струм). Панель управлiння подразниками знаходиться 

поза полем зору дослiджуваного. Дослiджуваний кладе вказiвний  та середнiй 

пальцi на електроди. Декiлька разів подають умовний подразник 

(переривчастий сигнал дзвоника) пiдкрiплюючи його дiю електричним 

струмом. Пiсля декiлькох поєднань умовного подразника з безумовним 

виробляється захисний умовний рефлекс на переривчастий сигнал дзвоника. 

Потiм замiсть переривчастого сигналу подають безперервний сигнал 

дзвоника. Пiсля перших 2-3 умикань цього дзоника спостерiгають вiдповiдну 

умовно-рефлекторну захисну реакцiю, таку ж саму, як i на переривчастий звук 

дзвоника. 

У тому випадку, коли  умовний сигнал дзвоника не пiдкрiплюють дiєю 

електричного струму,  то пiсля декiлькох  таких поєднань  спостерiгають  

вiдсутнiсть умовної реакцiї на безперервний сигнал дзвоника i появу її на 

переривчастий (диференцiйоване гальмування). 

Висновок: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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