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ВСТУП 

             

         Ці методичні розробки можуть бути використані студентами денної  

форми навчання в процесі  практичної  підготовки до занять під час вивчення 

нового курсу «Основи нормальної та патологічної фізіології».  

 Головною метою викладання навчального курсу «Основи нормальної та 

патологічної фізіології» є формування у студентів денної форми  навчання зі 

спеціальності  171 – «Електроніка» сучасних теоретичних знань і практичних 

навичок їх використання під час проведення робіт з медичною апаратурою. 

   Основною метою практичних  занять є закріплення теоретичних знань на 

практиці з метою використання їх під час впровадження в практику, уміння 

проводити порівняльну характеристику між нормальними фізіологічними 

процесами та патологією,  втілювати    знання  в прилад або апарат, 

призначений для діагностичних або лікувальних цілей. 

   Студенти повинні уміти  застосовувати  знання фізіологічних процесів для 

розуміння суті хвороб, охорони  здоров’я людей, науково-обґрунтованого 

відношення до природи та її охорони,   втілювати  фізіологічні  знання  в 

прилад або апарат, призначений для діагностичних або лікувальних цілей. 

Тому виконання запропонованих практичних робіт і виконання звіту, до 

яких належить інтерпретація експериментальних результатів, дає змогу 

студентові навчатися наукової аргументації, а також розвиває вміння 

послідовно та логічно мислити. Слід зазначити, що розв’язання запропонованих 

завдань потребує відповідних знань студентів, уміння працювати з довідковою 

технічною літературою.  

Після кожної практичної роботи є контрольні питання та відповідна 

література із зазначеними сторінками. 
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ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 

Практична робота № 1 

    Тема.  Значення ЦНС. Структура і функції нейронів. Синапси в ЦНС. 

Рефлекторна дуга 

    Мета роботи: вивчити  будову та функції центральної нервової системи, 

нейронів, рефлекторної дуги.  

Короткі теоретичні відомості 

     Значення нервової системи дуже велике і полягає в тому, що вона 

поєднує, узгоджує і регулює діяльність органів і систем, зумовлює оптимум 

функціонування. Нервова система забезпечує  зв’язок організму з навколишнім 

середовищем.  

Структурною одиницею нервової системи є нервова клітина з її 

відростками – нейрон. Нейрон (нервова клітина) має тіло (з мітохондріями, 

ядром, мембраною зі специфічними фосфоліпідами та гліколіпідами) та 

відростки:  довгим аксоном імпульси проходять з тіла до периферії, 

численними короткими дендритами імпульс проходить від периферії до тіла 

нейрона. Сіра речовина мозку – це тіла нейронів, біла речовина та нерви – це 

відростки. Контакт аксона та дендритів – синапс, тут імпульс переходить з 

аксона одного нейрона на дендрит іншого, при цьому з аксона виходить 

нейромедіатор та діє на рецептори дендриту  (нейронів більше 10
13

, кожен може 

з`єднуватися з 10000 нейронами). Головний мозок займає 2,5 % маси тіла, але 

поглинає до 25 % кисню від того, що надходить до організму. Для мозку дуже 

небезпечною є нестача кисню – гіпоксія, оскільки не буде утворюватися АТФ 

для позамембранного розподілу йонів. 

     Біологічно активні речовини як ліганди комплементарно діють або на 

ядерні, або сиротські рецептори (виключають або включають  у різному ступені 

вираженість  експресії  генів),  або зв`язуються з мембранними рецепторами 

(які впливають на мембранний транспорт речовин, включення поділу або 

апоптозу клітин та діють за нижче вказанними механізмами). Нейромедіатори 
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діють через мембранні рецептори, які:  а) активують аденілатциклазну 

месенджерну систему; б) активують кальцієву месенджерну систему, в) 

відкривають мембранні канали для іонів. Внутрішній бік  мембрани нейрона 

має заряд – 0,5 мВ, збудливі нейромедіатори відкривають мембранні канали для 

входу до клітини Na+, що знижує заряд до -0,2 мВ, тобто дають 

гіпополяризацію, далі по всій довжині мембрани тіла та відростків проходить 

реполяризація – видалення Na+  та відновлення заряду, тобто проведення 

нервого імпульсу збудження. Гальмівні нейромедіатори відкривають мембранні 

канали для входу до  нейрона  Cl-, це дає заряд – 0,9 мВ, тобто 

гіперполяризацію. 

       Найбільш важливі рецептори в нервовій системі - M- і N-холінергічні 

(для нормальної роботи організму), (нор)адренергічні (для роботи організму в 

екстремальних умовах, а1-, а2-, в1,2,3-типи), серотонінергічні (16 типів), 

пуринергічні, ГАМК-ергічні, опіатергічні, гістамінергічні (п’ять типів), 

дофамінергічні, бензодіазепінергічні, гліцинергічні, глутаматергічні (кожні 

зазвичай представлені декількома типами). У центральній нервовій системі 

(ЦНС) нейромедіаторами є ацетилхолін, дофамін (його блокатори 

використовують для лікування шизофренії), норадреналін, серотонін 

(антидепресант, галюціноген), мелатонін, аденозин (або АТФ, АДФ), глутамат, 

метиласпартат, гістамін (усі – збудливі), ацетилхолін, гама-аміномасляна 

кислота (ГАМК), гліцин, в-аланін, таурин, цистеїн, бензодіазепінподібні білки, 

барбітуратоподібні білки (гальмівні), вазопресин (підсилює запам'ятовування, 

бере участь у стресовій реакції), окситоцин (сприяє забуванню), холецистокінін 

(анальгетик), ангіотензин ll, тіроліберин, гонадоліберин, соматостатин, мет-

енкефалін, лей-енкефалін, в-ендорфин, динорфін (анальгетики, снодійні), 

речовина Р, нейрокініни А та В, гастрин (довготривала пам’ять), глюкагон,  

нейропептид Y, нейромедин К, нейротензин, вазоактивний інтестинальний 

пептид (ВІП), гастрин, бомбезин, мотилін (голод, просипання) та інші. У 

медицині використовують агоністи (міметики, стимулятори) та антагоністи 
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(літики, блокатори) нейромедіаторів. 

      Певні ділянки мозку характеризуються певними нейромедіаторними 

системами. Дофамінергічні нейрони локалізовані у субстанції нігра, стіарній 

системі, гіпоталамічної  ділянки, дають іннервацію у гіпофіз, смугасті тіла, 

кору півкуль, гіпокамп, лімбічну систему. Серотонінергічні нейрони 

знаходяться у дорсальному та медіальному ядрах шва, мості, іннервують кору 

півкуль, гіпокамп, блідий шар, мигдалину. Глутаматергічні нейрони 

локалізуються у кінцевому мозку та інших підкоркових структурах. ГАМК-

ергічні нейрони є в субстанції нігра, нюховій цибулині, гіпокампі. Холінергічні 

та адренергічні нейрони є не тільки у підкоркових шарах, а й у півкулях мозку.  

Завдання до теми 

1. Намалювати нервову клітину. На малюнку відмітить тіло клітини, 

дендріти і аксони. 

2. Намалювати синапс, відмітити частини, з яких складається синапс. 

3. Намалювати рефлекторну дугу. На малюнку визначити відділи 

рефлекторної дуги. 

Контрольні питання 

1. Розкрити значення ЦНС. Визначити головні функції. 

2. Дати характеристику структурній одиниці нервової системи – нейрону. 

3. Проаналізувати роль синапсів в ЦНС. 

4. Охарактеризувати рефлекс. 

5. Проаналізувати будову і функції рефлекторної дуги. 

Література: [3, с. 28–32; 4, с. 12–20]. 

Практична робота № 2 

     Тема. Фізіологія спинного мозку. Фізіологія довгастого, середнього і 

заднього мозку 

     Мета роботи: вивчити будову та функції спинного, довгастого, середнього і 

заднього мозку.   
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Короткі теоретичні відомості 

      Можна виділити три статичні структури мозку: перша містить верхній 

стовбур (середній та проміжний мозок, лімбічні структури) та забезпечує тонус 

кори й підтримує неспання;  друга містить кору задніх відділів великих півкуль 

та забезпечує прийом, зберігання, переробку інформації, яка через органи зору 

та слуху надходить до мозку ззовні, що є базою пізнання; третя містить кору 

передніх відділів півкуль  та забезпечує  програмування регуляції та контролю 

дій людини, впливає на підкірку, сприяє неспанню нейронів. Тобто  кінцевий 

мозок необхідний для будови програм адаптивної відповіді. 

      Ретикулярна формація є активуючим фільтром для сигналів, що 

надходять до кори (одні життєво важливі імпульси посилює, інші виключає, 

сприяє неспанню); локалізована як дифузне скупчення нейронів у мозковому 

стовбурі, Варолієвому мості, проміжному мозку, корі; містить ядра та волокна  

аферентних зв’язків з: а) корою великих півкуль, смугастими тілами, 

проміжним мозком та лімбічною системою, б) спинним мозком, в) мозковим 

стовбуром та мозочком. Ретикулярна формація з лімбічною системою формує 

інстинкти та реакції поведінки; за З. Фрейдом, підсвідомі акти, що мотивують 

поведінку, аналізуються у ретикулярній формації. Вона дуже чутлива до 

аміназіну (знижує агресивність та оборонний рефлекс) та до наркотиків. 

     Лімбічна система (межа стовбура мозку та кори півкуль) містить 

гіпокамп (амонів ріг та зубчаста звивина, пам`ять), грушоподібну частину, 

нюхові цибулини та горби, мигдалеподібний комплекс, кору великих півкуль на 

медіальній поверхні біля поясної звивини, гіпоталамус, передні ядра таламусу, 

сіру речовину центра середнього мозку. Лімбічна система бере участь у 

мотиваційно-емоційних реакціях (як і гіпоталамус) та визначає агресію (кайма 

або лімб, мигдалеподібний комплекс). Частково тут є центри апетиту (ядра 

мигдалини), сексуальності (поясної звивини), пам’яті (гіпокамп). 

     Кінцевий мозок складається зі  стовбура, двох півкуль великого мозку, 
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між ними є глибока щілина; у товщі білої речовини півкуль лежить смугасте 

тіло, що містить сіру речовину, а під ним базальні ядра; півкулі з’єднані 

волокнами, які містяться у мозолистому тілі. Древня кора (археокортекс) – це 

нюхові цибулини, стара кора (палеокортекс) – це гіпокамп, поясна та 

мигдалеподібна звивини (відповідають за харчові, дихальні, статеві рефлекси). 

На півкулях знаходиться плащ-мантія (неокортекс) із шаром сірої речовини з 

борознами та звивинами – кора великих півкуль. Борозни центральна, 

роландова, тім’яно-потилична поділяють кожну півкулю на чотири частини – 

лобну, тім’яну, потиличну, скроневу; у сільвієвій борозні міститься часточка 

острівець. Кожна часточка має такі ділянки: проекційну (приймає аферентний 

сигнал, що проходить через зорові та слухові ядра таламусу) та асоціативну 

(відповідає за реакції поведінки, вихід через пірамідальні тракти).  

Завдання до теми 

1. Схематично зобразити сегмент спинного мозку і відмітити рухові і 

чутливі волокна. 

2. Намалювати стовбур головного мозку і відмітити: ретикулярну 

формацію, міст, мозочок, пластинку чотиригорбикового тіла, ніжки мозку 

(Препарат №1). 

3. На препараті №2 знайти і відмітити, в якому відділі головного мозку 

знаходяться підкіркові центри зору, слуху. 

Препарат №1 Препарат №2 

1. Ретикулярна формація. 

2. Міст. 

3. Мозочок. 

4. Пластинки 

чотиригорбикового тіла. 

5. Ніжки мозку. 

1. Центр зору. 

2. Центр слуху. 

 

Контрольні питання 
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1. Проаналізувати функції спинного мозку. Провідні шляхи. 

2. Проаналізувати функції довгастого мозку. 

3. Проаналізувати функції заднього мозку. 

4. Проаналізувати функції середнього мозку. 

Література: [1, с. 9–15; 2, с. 15–26]. 

 

Практична робота № 3 

        Тема. Фізіологія проміжного мозку 

        Мета роботи: вивчити будову та функції гіпоталамусу, епіталамусу . 

Короткі теоретичні відомості 

         Центр покарань локалізований у перивентрикулярних ядрах 

гіпоталамусу, його подразнення викликає страх, що призводить до стресів та 

хвороб, адаптацій. Цей центр пов`язаний  із центром гніву, а останній – із 

центрами харчового насичення, голоду, спраги  та статевого потягу. Центр 

гніву має норадренергічні синапси, у поведінці переважають імпульси 

незадоволення. Усі ці центри мають розвинені серотонінергічні рецепторні 

системи. Гіпоталамус виконує емоційне забарвлення подразнень, виділяючи 

несприятливі для існування негативні емоції та сприятливі для життєдіяльності 

позитивні;  лімбічна система дає імпульси, що посилюються в ретикулярній 

формації. Помірна стимуляція центрів гніву може супроводжуватися 

позитивним компонентом, що потрібно для емоційного роздрядження проти 

дистресу. Вентромедіальний префронтальний кортекс сполучає ці функції 

(мислення, настрій). Стріарна система містить парний стріатум біля таламусу та 

гіпоталамусу (отримує аферентні відростки нейронів від кори великих півкуль, 

таламусу та ядер шову  збуджувальний медіатор у синапсах – глутамат), парні 

субталамічні, червоні та чорні ядра (оліву та чорну субстанцію), хвостате ядро, 

шкаралупу, бліду кулю (від оліви та блідої кулі проходять еферентні волокна до 

таламусу та середнього мозку, подаючи гальмівної дії, синаптичний гальмівний 
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медіатор – ГАМК). 

Завдання до теми 

1. На таблицях, препаратах або моделях сагітального розрізу головного 

мозку розбирають місцезнаходження проміжного мозку, частин даного 

відділу, основні ядра провідникової системи і шлуночки. 

2. Знайти і відобразити частини проміжного мозку і ІІІ шлуночок. (Препарат 

№1). 

3. Визначити первинні рефлекторні центри зору і слуху, вищі вегетативні 

центри і в який частині замикаються складні рухові рефлекси. (Препарат 

№2). 

Препарат №1 Препарат №2 

1. Таламус. 

2. Гіпоталамус. 

3. Метаталамус. 

4. Епіталамус. 

5. ІІІлуночок. 

1. Рефлекторний центр 

зору. 

2. Рефлекторний центр 

слуху. 

3. Рухові рефлекси. 

4. Вегетативні центри. 

 

Контрольні питання 

1. Проаналізувати функції кожної частини проміжного мозку. 

2. Визначити топографічний зв'язок проміжного мозку з іншими відділами 

головного мозку. 

3. Розкрити значення гіпоталамусу. 

Література: [4, с. 60–100]. 

 

Практична робота № 4 

        Тема.  Кора великих півкуль 
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         Мета роботи: вивчити будову та функції кори великих півкуль. 

Короткі теоретичні відомості 

        Кора великих півкуль має шість шарів нейронів у сірій речовині (без 

мієліну); а біла речовина (має мієлінову оболонку) містить волокна: асоціативні 

(сполучають ділянки кори в одній півкулі), комісуральні (сполучають крізь 

мозолисте тіло обидві півкулі), проекційні (аферентні та еферентні, сполучають 

кору з нижчими ділянками головного та спинного мозку). 

   У лобній частині дифузно розсіяні перетворювачі для другої сигнальної 

системи (та пам’яті), особливо 44 і 45 поля Бродмана – центри відтворення 

мови. Нижньотім’яна ділянка необхідна для другої сигнальної системи та 

звукової мови. Потилична часточка – це вищий корковий центр зору та 

зорового аналізатора. Скронева ділянка пов’язана зі звуковим аналізатором. 

    У нервових центрах кори можливі процеси змін; так, поряд або після 

осередка  збудження (або гальмування) виникає або посилюється протилежний 

процес – гальмування (або збудження), що називається індукцією. 

Розповсюдження збудження або гальмування з місця виникнення по корі 

півкуль називається ірадіацією; зворотний хід процесу називається 

концентрацією. Первинне гальмування діє на рівні до чи після синапсу, у 

клітинах Реншоу; вторинне гальмування є парабіотичним, песимальним, 

внаслідок збудження.      Асиметрія головного мозку у людини відіграє важливу 

роль у формуванні свідомості. Ліва півкуля у праворуких класифікаційно-

дискримінантним методом виконує просторово-однотермінові процеси аналізу 

та індукції; переважання активності лівої півкулі дає розумовий тип 

особистості. Права півкуля методом фіксації ієрархічних структур енграм 

виконує послідовно-термінові процеси синтезу та дедукції; переважання 

активності правої півкулі  дає емоційний тип особистості. Зауважимо, що в 

людській популяції  8,3 % – це лівші. У праворуких центр мови, письма, 

малювання асиметричний та знаходиться у лівій півкулі. Енграма – це  

закодовані у мозку відомості у формі нейронної інформації, образу, це 
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внутрішньє відображення. 

      Нервовий центр – це сукупність нейронів у ЦНС, які регулюють певні 

функції. До нервового центру проходять нервові шляхи від екстрарецепторів, 

інтерорецепторів, органів чуття, а від нього – шляхи проведення імпульсів  

нервами до гладенької (вегетатика) та скелетної (соматика) мускулатури. 

Унаслідок цього можна видокремити сенсорно-аферентний та ефекторно-

моторний блоки нервової системи. 

 

Завдання до теми 

1. Зарисувати півкулі великого мозку і виділити борозни. Відмітити 

шлуночки. (Препарат №1). 

2. Побудувати карту функцій кори головного мозку. (Препарат №2). 

Препарат №1 Препарат №2 

1. Бічна борозна. 

2. Центральна борозна. 

3. Потилично-тім'яна 

борозна. 

4. Шлуночки. 

1. Рухова зона. 

2. Смакова зона. 

3. Зорова зона. 

4. Нюхова зона. 

5. Зона шкірної 

чутливості. 

 

Контрольні питання 

1. Проаналізувати функції кори великих півкуль. 

2. Розкрити значення кори великих півкуль. 

     Література: [1, 35 с.; 2, с. 12–46]. 

 

Практична робота № 5 

        Тема.  Механізм утворення умовних рефлексів. Гальмування умовних 
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рефлексів. 

Мета роботи: вивчити  види рефлексів, їх класифікацію. 

Короткі теоретичні відомості 

       Рефлекс – це реакція  організму на дію зовнішних та внутрішних 

подразників, причому ця реакція здійснюється нервової системою. Зворотна 

аферентація – це перенесення інформації про результати та ступені виконання 

дії, контролює рефлекс за зворотним зв’язком. Безумовний рефлекс – це 

видоспецифічний, відносно постійний за шляхом імпульсів, генетично 

закріплений рефлекс. Дуга безумовного рефлексу включає аферентний та 

еферентний нейрони, які часто сполучаються вставним нейроном, але зазвичай 

дуга перетворюється на кільце за рахунок зворотної аферентації. Локалізуються 

видоспецифічні безумовні рефлекси у підкоркових зонах. Інстинкт – це 

сукупність (ланцюг) безумовних рефлексів, спрямованих на реалізацію життєво 

необхідних цілей та програмують поведінку (згідно з мотивацією пошуку, 

самозбереження, харчування, статевої). Умовний рефлекс – це індивідуально 

набута пристосувальна реакція на основі утворення тимчасового зв’язку між 

центром збудження умовного сигнального подразника та центром збудження 

безумовно рефлекторного подразника. Умовні рефлекси індивідуальні, не 

містять певного шляху імпульсів, локалізуються тільки в корі півкуль 

головного мозку. Умовні рефлекси послідовно у часі синтезуються 

(об’єднуються) у ланцюг динамічного стереотипу. Розрізняють такі типи 

гальмування умовних рефлексів: безумовне (зовнішнє та надлімітуюче, близьке 

до парабіозу та шоку) та внутрішнє (умовне, згасаюче, запізнене, 

диференційоване). 

    Домінанта (за О. Ухтомським) у ЦНС поглинає інші збудження (або 

гальмування), посилюючи своє; це тимчасово переважаюча система пов`язаних 

між собою нервових центрів, що дає відповідь організму на певний подразник. 

Гіперзбудження переходить у парабіоз як форму гальмування; неадекватні 

рефлекси виникають при взаємодії двох протилежних імпульсів від 
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подразників; ультрапародоксальний стан дає протилежну реакцію, наприклад, 

гальмівний подразник викликає збудження нервового центру. 

Завдання до теми 

1. Схематично зобразити дугу безумовного рефлексу. 

2. Намалювати утворення умовного рефлексу. 

 

Дуга безумовного рефлексу Утворення умовного рефлексу 

 

 

 

 

  

Контрольні питання 

1. Порівняти умовні та безумовні рефлекси. 

2. Проаналізувати утворення умовних рефлексів. 

3. Порівняти зовнішнє і внутрішнє гальмування. 

4. Розкрити значення умовних рефлексів. 

Література: [2, 86 с]. 

 

Практична робота № 6 

          Тема.  Свідомість. Пам'ять. Фізіологія сну 

         Мета роботи: вивчити механізми пам’яті та сну. 

 

Короткі теоретичні відомості 

       За І. Павловим, сон є охоронним гальмуванням; сон може бути 
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активним (внутрішнє гальмування нейронів) та пасивним (припинення 

аферентної імпульсації). Тимчасові відношення зовнішньої та внутрішної 

аферентації (надходження інформації) потребують урівноваження для 

утворення нових програм регуляції, що і робиться уві сні для біоритмів. 

Виділяють види сну: а) примітивний сон утоми (залежить від ретикулярної 

формації стовбура мозку), б) гомеостатичний запобігаючий сон (залежить від 

лімбічної системи), в) сон генералізації внутрішнього гальмування (залежить 

від кортико-таламічної системи). Нейромедіатори сну (сомногенні) поділяють 

на три групи: 1–ша  група представлена серотоніном у ядрах шву, мелатоніном, 

пептидом дельта-сну, мураміл-дипептидом; 2–га група – ендорфінами, 

енкефалінами, динорфінами – опіоїдними пептидами, які знімають біль, на 

відміну від речовини Р; 3–тя  група – гальмівними нейромедіаторами,  

гліцином, ГАМК та іншими. Неспання залежить від норадренергічних та 

холінергічних збудливих імпульсів ретикулярної та лімбічної систем. 

Виділяють повільний (неглибокий, 75–80 %) та швидкий (пародоксальний, 

глибокий зі сновидіннями та рухами очей, 20–25 %) сни, які по черзі 4–6 разів 

змінюють один одного. Сновидіння – це переробка інформації уві сні, сфера 

надсвідомого, за І. Сеченовим, небувала комбінація бувалих відчуттів. 

     Пам`ять – це зберігання та використання доступної інформації шляхом 

відтворення попереднього індивідуального досвіду. В основі пам`яті та 

навчання лежать формування асоціативних (умовний та інструментальний 

рефлекси) та неасоціативних зв`язків (звикання, орієнтовний рефлекс, імітація, 

імпритинг). Короткочасна пам`ять працює декілька годин та легко зтирається 

розбіжністю функціонування нейронів, це утворення тимчасових зв`язків за 

допомогою нейромедіаторів. Довготривала пам`ять зберігає інформацію 

відповідно до термінів співставних з життям організму та стійких до впливів, це 

функція з`єднань нейронів.  Запис довготривалої пам`яті проходить у гіпокампі 

(блок порівняння та детектор новацій), можливо з апоптозом нейронів. Перехід 

від короткочасної до довготривалої пам`яті (консолідація) пов`язаний з 
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утворенням нових типів інформаційної РНК, шляxом транспозиції. Нове у 

дорослих запам`ятовується на базі старих функціональних зв`язків між 

нейронами, котрі практично не діляться, за рахунок уже існуючих старих 

тимчасових зв`язків, тобто до 25 років генетично утворюються нові тимчасові 

зв`язки, чим більше їх утвориться, тим більша з віком розумова робота. 

Знайдений ген креб,  що включає каскадний механізм, призводить до синтезу 

нових білків та нейромедіаторів, а головне, сприяє утворенню нових синапсів 

між нейронами, що раніше не були у контакті один з одним, функціонує до 25 

років. Нейрохімічні пептидні фактори пам`яті: кортикотропін, в-ліпотропін, 

меланотропін, ендогенні опіати, глюкагон, вазопресин (посилює 

запам`ятовування), окситоцин (навпаки), а також скотофобін (уникнення 

темряви), амелетин (звикання до шуму), додека- та тридекапептиди (уникання 

червоного та зеленого кольорів). 

    Знакові системи кодуються у мозку нейронним кодом, даючи енграму 

на основі сенсорної голограми; можна провести певну аналогію головного 

мозку та найкращої кібернетичної електронної обчислювальної машини. 

Імпульси, що повторюються (довготривале потенціювання), роблять нейрони 

більш чутливими, це дає базу для запам`ятовування та навчання. 

Завдання до теми 

1. По рисункам перевірити пам’ять студентів. 

2. Дати відповідь на тест: 

Пам’ять, мова, мислення, свідомість пов’язані з діяльністю: 

А. середнього мозку; 

В. стовбура мозку; 

С. кори великих півкуль; 

D. спинного мозку; 

Е. мозочка. 

 

Контрольні питання 
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1. Проаналізувати свідомість як функцію вищих відділів головного мозку. 

2. Пам’ять та її механізми. Види пам’яті. 

3. Основні види і форми сну. 

4. Характеристика сновидінь. 

Література: [4, с. 100–128]. 
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2  КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

Вид контролю Максимальний бал 

Відвідування практичних 

занять 

5 

Контрольні тести 5 

(детальний розподіл балів 

здійснюється в робочій навчальній 

програмі) 

Захист практичного заняття 4 

(детальний розподіл балів 

здійснюється в робочій навчальній 

програмі) 

Усього 30 
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