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IV ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ 
ШКОЛЯРІВ З БІОЛОГІЇ 

 
ОДЕСА – 2004 

 
Практичний тур (10 клас) 

 
Âèçíà÷åííÿ òèï³â òêàíèí 

 
Матеріали та обладнання: мікроскоп, препарати тканин, марлеві серветки, спирт. 
 
Хід роботи: 
 
I. Розгляньте під мікроскопом запропонований препарат. 
II. Дайте відповіді на наступні запитання: 

 
1. Які типи епітеліальних можна побачити на препараті? 
2. Які функції вони виконують? 
3. Як пов’язана будова цих типів епітеліальних тканин з функціями, що вони 

виконують 
4. На яких фотографіях, із запропонованих Вам, представлені епітелії того ж типу, 

що і на препараті 
 
III. Замалюйте препарат окремо. 
IV. Позначте на ньому тканини відомих Вам типів. 
 

http://www.biology.org.ua


Український біологічний сайт – http://www.biology.org.ua 

 

 

IV ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ 
ШКОЛЯРІВ З БІОЛОГІЇ 

 
ОДЕСА – 2004 

 
Практичний тур (8 клас) 

 
Ìîðôîëîã³÷íèé ðîçá³ð ñêëàäíèõ ñóöâ³òü çëàêîâèõ  

 
Матеріали та обладнання: показова таблиця “Морфологічний розбір колоса ячменю”, дві 
препарувальні голки, пінцет, клей ПВА, цупкий темний картон розміром 20х20 см, колоски 
пшениці, склянка з гарячою водою, піпетка, чашка Петрі, лупа 7х, ножиці, аркуш з 
друкованими знаками (цифри та літери, для позначок і підписів), чисті аркуші формату А4, 
лінійка. 
 
Мета роботи: використовуючи зразок, створити експонат „Морфологічний розбір суцвіття 
пшениці” 
 
Хід роботи:  
Роботу слід провести таким чином, щоб кожен елемент представленого органу злакових 
знайшов своє місце на поновленому експонаті і отримав точну ботанічну назву. Зверніть 
увагу на те, що на експонаті-зразку виділено всього 20 елементів суцвіття.  
До експонату окремо підготуйте легенду, у якій розшифруйте позначки і складіть 
морфологічний опис усіх виявлених і представлених на експонаті структур. Усі позначки на 
таблиці-експонаті робіть лише цифрами та літерами. 
Розбір колоса повинен бути послідовним і логічним, а усі елементи розібрані і прикріплені 
так, щоб не виникало сумнівів у їхній цілісності, формі чи походженні. 
Висновок з практичної роботи обов’язково повинен містити наступні відомості, отримані 
вами в ході морфологічного аналізу: 

1) яке елементарне суцвіття є складовою частиною наданого вам колоса; 
2) скількома квітками складене елементарне суцвіття; 
3) скільки елементарних суцвіть знаходиться на одному виступі осі (стрижня); 
4) наскільки висока фенотипічна мінливість окремих ознак у представленому колосі? 
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IV ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ 
ШКОЛЯРІВ З БІОЛОГІЇ 

 
ОДЕСА – 2004 

 
Практичний тур (9 клас) 

 
Ìîðôîëîã³÷íèé ðîçá³ð ñêëàäíèõ ñóöâ³òü çëàêîâèõ  

 
Матеріали та обладнання: показова таблиця “Морфологічний розбір колоса пшениці”, дві 
препарувальні голки, пінцет, клей ПВА, цупкий темний картон розміром 20х20 см, колоски 
пшениці, склянка з гарячою водою, піпетка, чашка Петрі, лупа 7х, ножиці, аркуш з 
друкованими знаками (цифри та літери, для позначок і підписів), чисті аркуші формату А4, 
лінійка. 
 
Мета роботи: використовуючи зразок, створити експонат „Морфологічний розбір суцвіття 
тонконогу лучного” 
 
Хід роботи:  
Роботу слід провести таким чином, щоб кожен елемент представленого органу злакових 
знайшов своє місце на вашому експонаті і отримав точну ботанічну назву. 
Зверніть увагу на те, що на експонаті-зразку виділено всього 20 елементів суцвіття складний 
колос. Надане Вам суцвіття суттєво відрізняється за морфологією, але елементарні суцвіття 
схожі.  
До експонату окремо підготуйте легенду, у якій розшифруйте позначки і складіть 
морфологічний опис усіх виявлених і представлених на експонаті структур. Усі позначки на 
таблиці-експонаті робіть лише цифрами та літерами. 
Розбір суцвіття повинен бути послідовним і логічним, а усі елементи розібрані і прикріплені 
так, щоб не виникало сумнівів у їхній цілісності, формі чи походженні. 

 
Висновок з практичної роботи обов’язково повинен містити наступні відомості, отримані 
вами в ході морфологічного аналізу: 
1) яке елементарне суцвіття є складовою частиною наданого вам складного суцвіття; 
2) як розташовані елементарні суцвіття; 
3) скількома квітками складене елементарне суцвіття; 
4) скільки елементарних суцвіть знаходиться на одній осі суцвіття (дані необхідно отримати 
зі статистично достовірної вибірки!!!); 
5) наскільки висока фенотипічна мінливість окремих ознак у представленому суцвітті; чи 
можна побудувати принаймні за однією з ознак суцвіття морфологічний варіаційний ряд? 
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IV ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ 
ШКОЛЯРІВ З БІОЛОГІЇ 

 
ОДЕСА – 2004 

 
Практичний тур (10 клас) 

 
Áîòàí³êà âèùèõ ðîñëèí 

 
Матеріали та обладнання: натурні зразки рослин, гербарій, МБС, дві чашки Петрі, склянка 
з гарячою водою, піпетка, лупа 7х, скальпель (або набір лез для бритв), препарувальні голки 
(2 шт.), предметні стекла, освітлювачі до МБС. 
 
Мета роботи: за зразками окремих органів ідентифікувати чотири види одного з відділів 
вищих архегоніальних рослин 
 
Хід роботи:  
В ході цієї практичної роботи вам необхідно продемонструвати знання основ органографії 
вищих рослин, необхідні для того, щоб розпізнавати і систематизувати рослини, а також 
вміння здійснювати морфологічний аналіз та опис на рівні, достатньому для розпізнавання 
дикорослих рослин до виду, інакше кажучи, вміння встановлювати комплекс ознак, що 
складають фенотип особин певного виду. 
Роботу організуйте за чітко витриманим алгоритмом: спочатку ви ознайомитесь із виданими 
вам гербарними аркушами та натурними зразками даних видів. При цьому: 

1) користуючись оптичними приладами, необхідно якомога детальніше розглянути усі 
морфологічні та доступні для опису анатомічні ознаки рослин і віднайти серед них якомога 
більше відмінних рис у кожного з видів;  

2) занести усі встановлені в ознаках відмінності у подану нижче таблицю 1;  
3) за результатами таблиці скласти дихотомічний ключ (визначальну картку) для 

визначення цих видів. 
Таблиця 1 

Опис ознак для кожного виду Морфологічні 
чи анатомічні 

ознаки 
Вид №1 Вид №2 Вид №3 Вид №4 

     
 
Після складання ключа гербарні аркуші збираються, а натомість вам видають зразки для 

визначення. Ваше завдання – розпізнати надані зразки частин та органів кожного з чотирьох 
видів рослин, користуючись лише результатами ваших досліджень, тобто вашого ключа для 
визначення. 

 
Насамкінець, зробіть висновки з проведеної практичної роботи: 
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IV ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ 
ШКОЛЯРІВ З БІОЛОГІЇ 

 
ОДЕСА – 2004 

 
Практичний тур (11 клас) 

 
Áîòàí³êà òà åêîëîã³ÿ: Õòî çàáðóäíþº ð³÷êó? 

 
Вихідні дані. Відомо, що грам-негативні прокаріоти є однією з найбільш витривалих до 

різних типів антропогенного забруднення груп організмів, проте надзвичайно чутливі до 

підвищення концентрації іонів важких металів, зокрема алюмінію. Крім того, 

експериментальні дані свідчать, що при раптовому надходженні у середовище поверхнево-

активних сполук, в першу чергу, ушкоджуються оболонки пластид, а не тилакоїди. Відомо 

також, що серед фотоавтотрофних евкаріот найстійкішими до будь-яких типів 

антропогенного забруднення є зелені водорості, а найчутливішими - жовтозелені.     

 

Загальні відомості. Контроль за якістю води у річці здійснюється методом біотестування 

загальної токсичності води за швидкістю загибелі рибця у пробах води з річки. Вода для 

біотестів відбирається щоденно, на контрольній станції, розташованій у 3 км вище від 

населеного пункту у невеличкій затоці річки. При раптовому зростанні токсичності води, на 

контрольній станції відбирається об'єднана альгологічна проба, і методами біодіагностики за 

видовим складом водоростей з'ясовують причину погіршення якості води та джерело 

забруднення. 

 

Відомо, що у бентосі затоки на контрольній станції за звичайних умов домінує синьозелена 

нитчаста водорость осцилаторія, у зоні заплеску – зелена нитчаста водорость клебсормідій, у 

перифітоні - жовтозелена нитчаста водорость трибонема.  

Найбільш ймовірними джерелами забрудення можуть бути: розміщені у 7-10 км вище за 

течію від населеного пункту тваринницький комплекс (ТК), мале електротехнічного 

підприємство (МЕТП), пральний комбінат (ПК), а також очисні споруди (ОС), на які 

надходять стічні води тваринницького комплексу, електротехнічного підприємства та 

прального комбінату. Відомо, що основним забруднюючим компонентом тваринницького 

комплексу є розчинна органічна речовина, електротехнічного підприємства – технічні кислі 

стоки з підвищеним вмістом важких металів, прального комбінату - поверхнево-активні 
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речовини. Відомо також, що очистка стічних вод розпочинається у первинних відстойниках, 

основна очистка - в аеротенках та на біоплівках, а доочистка від надлишкової органічної 

речовини – у біологічних ставках. В останніх основним агентом доочистки є евгленофітові 

водорості, зокрема евглена. Очищена вода повертається у річку через колекторний канал 

куди вона надходить після фільтрації через систему дамб. При виникненні аварійних 

ситуацій на очисних спорудах можливі несанкціоновані скиди води як з первинних 

відстійників, так і з біологічних ставків.  

 

Ситуація. У контрольних зразках води методом біотесту зареєстровано раптове зростання 

загальної токсичності води. Для з'ясування причин зростання токсичності та джерела 

забруднення на конторльному створі відібрано об'єднану пробу бентосу та перифітону.   

 

Завдання. Методом біодіагностики за видовим складом та відносною чисельністю 

водоростей в об'єднаній пробі з контрольної станції виявити організацію, що здійснила 

несанкціонований скид стічних вод, який обумовив зростання загальної токсичності води. 

Надати мотивоване експертне заключення щодо причин зростання токсичності та установи, 

що має нести відповідальність. Результати задокументувати технічними рисунками 

організмів, за наявністю яких зроблено експертне заключення.   

 

Матеріали та обладнання. Мікроскоп з об'єктивами малого (7-10*) та середнього (40*) 

збільшення, предметні та покривні скельця, дві препарувальні голки, серветка, розчин 

Люголю, розчин 40% формальдегіду, фільтрувальний папір, чотири піпетки, олівець, проба з 

контрольної станції.  

 

Хід роботи.  

1. Сформулюйте "нульову" гіпотезу щодо можливих змін видового складу при різних 

варіантах забруднення у вигляді наступної таблиці: 

 

Таблиця 1. Очікуваний склад домінінтів у пробі на контрольній станції  

при різних варіантах забруднення 

Джерело надходження 

полютантів 

Очікуваний склад домінінтів у пробі на контрольній 

станції 

Стічні води 

електрохімічного 

підприємства 
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Стічні води тваринницького 

комплексу 

 

Стічні води прального 

комбінату 

 

 

Первинні відстійники 

очисних споруд 

 

Біологічні ставки очисних 

споруд 

 

 

Несанкціонований скид 

відсутній, факт забруднення 

методом біодіагностики не 

підтверджений  

 

 

 

2. Викоритовуючи наявне обладнання, приготуйте препарат з матеріалу об'єданої проби 

контрольної станції 

3. Використовуючи методи мікроскопії, визначте склад водоростей у пробі.  

4. За трибальною шкалою відносної чисельності виділіть домінуючий комплекс водоростей 

(критерії трибальної шкали: "багато" - більше 1000 індивідів у препараті, "достатньо" 

- 10-1000 індивідів у препараті; "мало" - 1-10 індивідів у препараті). За результатами 

заповніть таблицю: 

 

Таблиця 2. Склад водоростей у дослідженому зразку 

Виявлені роди Відносна чисельність 

  

  

  

5. Зарисуйте домінантів та зазначте критерії, за якими Ви відрізнили даного представника від 

інших ймовірних у даній пробі водоростей. 

6. За результатами визначень та їх відповідності певній "нульвій" гіпотезі, наведеній у 

таблиці, зробіть мотивований висновок щодо типу забруднення та установи, що здійснила 

несанкціонований скид стоків у річку. 
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IV ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ 
ШКОЛЯРІВ З БІОЛОГІЇ 

 
ОДЕСА – 2004 

 
Практичний тур (11 клас) 

Ì³êðîá³îëîã³ÿ 
 
Матеріали та обладнання: предметні скельця, шматочки мила, марлеві серветки, 
фільтрувальний папір (3х3 см), пробірки зі стерильною дистильованою водою, вода для 
промивання препаратів, розчин А (1 % водний розчин кристалічного фіолетового), розчин Б 
(1 % розчин Na2CO3 ), йодна протрава Бурке, суміш етилового ефіру і ацетону (1:3), 2 % 
водний розчин сафраніну, імерсійне масло, спиртівки, спирт, бактеріологічні петлі, 
кристалізатори з містками, мікроскопи. 
Культури мікроорганізмів: Escherichia coli (добова), Staphylococcus aureus (добова). 
 
Хід роботи: 
Для проведення фарбування клітин за Грамом у модифікації Бьорка слід виконати такі 
процедури: 
1- На знежирене предметне скло нанести три краплі стерильної води. 
2- У краплі води, що знаходяться зліва на склі та в центрі, внести культуру  Escherichia coli  

й суспендувати її. 
3- У краплі води, що знаходяться справа на склі та в центрі, внести культуру  Staphylococcus 

aureus  й суспендувати її. 
4- Суспендовані культури, тобто Staphylococcus aureus у правій краплі, Escherichia coli в 

лівій краплі та їх суміш у центральній, слід розподілити на склі так, як це потрібно для 
приготування фіксованих препаратів бактерій. 

5- Препарати висушити на повітрі та зафіксувати жаром. 
6- На кожний з трьох мазків нанести по 2-3 краплі розчину А, по 1 краплі розчину В і 

витримати протягом 2 хв. 
7- Відмити препарат йодною протравою Бурке ( тримаючи предметне скло під нахилом для 

рівномірного стікання барвника ), після чого нанести свіжу протраву і витримати 
протягом 2 хв. 

8- Препарат промити слабким струменем води, тримаючи предметне скло під нахилом. 
9- Предметне скло навколо препарату підсушити фільтрувальним папером, але мазок 

залишити вологим. 
10- Препарат знебарвити розчинником ( суміш ефіру та ацетону), наносячи його краплями на 

нахилений препарат, поки в розчиннику, який стікає не зникне фарба. 
11- Препарат підсушити на повітрі . 
12- Додатково зафарбувати всі 3 мазки 2 % водним розчином сафраніну протягом 30-40с. 
13- Препарат промити водою, висушити на повітрі та промікроскопіювати з імерсією. 
 
Дайте відповідь на наступні запитання: 
Які структури бактеріальної клітини відповідальні за фарбування за методом Грама? 
З якою метою використовують суміш ефіру та ацетону після застосування першого барвника 
для фарбування за Грамом? 
Які бактерії не можливо диференціювати шляхом фарбування за Грамом? 
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IV ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ 
ШКОЛЯРІВ З БІОЛОГІЇ 

 
ОДЕСА – 2004 

 
Практичний тур (11 клас) 

 
Îñîáëèâîñò³ çîâí³øíüî¿ òà âíóòð³øíüî¿ áóäîâè 

äâîñòóëêîâîãî ìîëþñêà 
 
Матеріали та обладнання: зафіксовані у формаліні двостулкові молюски, препарувальні 
голки, скальпелі, булавки.  
 
Хід роботи:  
Розгляньте особливості зовнішньої та внутрішньої будови двостулкового молюска. 
Розкрийте черепашку молюска. Замалюйте та підпишіть органи мантійного комплексу. Як 
живиться ця тварина? Покажіть, за допомогою яких структур їжа потрапляє до ротового 
отвору.  
Проведіть розтин. Замалюйте та підпишіть ті внутрішні органи, які Ви побачили. 
В кінці роботи покажіть ваш препарат та малюнок члену журі. 
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IV ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ 
ШКОЛЯРІВ З БІОЛОГІЇ 

 
ОДЕСА – 2004 

 
Практичний тур (9 клас) 

 
Àíàë³ç åëåêòðîåíöåôàëîãðàìè ëþäèíè 

 
Електрофізіологія – наука, яка займається вивченням електричної активності різних 
структур живих організмів. Вона має свій початок у ХІХ столітті. Вперше було виявлено, що 
електрична активність притаманна нервам та м’язам. Дещо згодом було показано, що 
головний мозок також здатний генерувати струми.  
Електрична активність головного мозку називається електроенцефалограмою (ЕЕГ), а сам 
метод – електроенцефалографією. Він широко використовується в сучасній медицині для 
виявлення патологій у функціонуванні мозку, а також у фізіології для з’ясування 
особливостей функціонування мозку у нормі. За своєю природою ЕЕГ – це сума 
постсинаптичних потенціалів нервових клітин кори головного мозку. 
 

Процедура запису ЕЕГ 

Для запису електричної активності головного 
мозку на поверхню шкіри голови 
встановлюються електроди, які 
приєднуються до спеціального приладу –
електроенцефалографа.  
 
Після обробки струмів фільтрами та 
підсилювачами електроенцефалографа, вони 
можуть або передаватися для подальшого 
аналізу до комп’ютера, або ж записуватися 
на папір для “ручного аналізу” науковцем чи 
лікарем. 

 
 
Відомо, що ЕЕГ більшості людей в стані спокою характеризується наявністю вираженого 
“ритму спокою”, який має назву α-ритму. До цього виду електричної активності відносять 
коливання з частотою від 8 до 13 Гц з амплітудою 50-100 мкВ. Спостерігається у 85-90% 
людей і найкраще виражений в потилично-тім’яних відведеннях, хоча існують і винятки з 
цього правила. Хвилі α-ритму правильної, майже синусоїдальної форми, що дає можливість 
точно визначити його просторово-часові характеристики. α - ритм є характерним для ЕЕГ 
дорослої людини  в стані пасивного неспання, тобто в положенні спокою і при закритих 
очах. Активація, посилення уваги, наркотизація і природній сон пригнічують α-ритм. 
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Домінуюча частота його лишається сталою на протязі всього життя людини, що доведено 
дослідженнями на протязі 5 років.  
Вважається, що α-ритм має тісний зв’язок з зоровим аналізатором, що підтверджується 
вираженістю його в зоровій корі і фактом відсутності у сліпих і, особливо, в 
сліпонароджених.  
Для α-ритму характерний так званий “лобно-потиличний градієнт” – зростання його 
амплітуди при переміщенні електрода з лобних до потиличних ділянок.  
Генератором α-ритму кори півкуль (структурою, яка задає його частоту та амплітуду) 
вважається таламус. 
 
Рисунок 1. 
Перед Вами три криві, які зображують ЕЕГ людини, яка знаходиться в стані спокою: 
розслаблено сидить в темній кімнаті із закритими очима. Запис цих ЕЕГ проводили від 
лобної, потиличної та тім’яної ділянок голови.  
Завдання 1. Визначте, які саме коливання на наведених кривих є альфа-ритмом. 
Порахувавши середню амплітуду та частоту альфа-ритму в трьох відведеннях, Вам 
необхідно дати відповідь на запитання: 
1) яка з кривих А, Б, В зображує енцефалограми якої ділянки кори? 
2) яка частота α-ритму у потиличному відведенні? чи співпадають частоти α-ритму у 
трьох відведеннях? 
 
Для виявлення особливостей α-ритму людини застосовують так пробу з фотостимуляцією – 
коли обстежуваному пред’являються світлові спалахи різної частоти. При цьому 
відбувається ніби “засвоєння ритму” – зростання долі коливань частоти, яка співпадає із 
частотою стимуляції. 
На рисунку 2 представлені спектрограми сигналів ЕЕГ потиличного відведення у стані 
спокою та при фотостимуляції певної частоти. По вісі абсцис даних графіків відкладена 
частота коливань, які зустрічаються в ЕЕГ. По вісі ординат – спектральна потужність – 
показник, який відображає внесок коливань даної частоти у загальний сигнал. Чим більше 
часу займають коливання певної частоти, та чим більшу амплітуду вони мають, тим 
показник спектральної потужності для даної частоти більший.  
 
Завдання 2. Дайте відповідь на запитання:  
1) яким чином змінилася електроенцефалограма обстежуваного при фотостимуляції? 
2) якої частоти спалахи пред’являлися обстежуваному? 
 
На основі проведеного аналізу змін електричної активності головного мозку людини 
при ритмічній світловій стимуляції та враховуючи наведені теоретичні дані, зробіть 
припущення про можливі механізми таких змін. 
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Рисунок 1: ЕЕГ обстежуваного №1     Рисунок 2      
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IV ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ 
ШКОЛЯРІВ З БІОЛОГІЇ 

 
ОДЕСА – 2004 

 
Практичний тур (8 клас) 

Âèçíà÷åííÿ òèï³â òêàíèí 
 
Матеріали та обладнання: мікроскоп, препарати тканин 
 
Хід роботи:  

 
 
1. Розгляньте під мікроскопом запропоновані препарати (№ 1, 2, 3). 
2. Назвіть, які типи тканин представлені на препаратах. Поясніть, на основі яких ознак Ви визначили ці 

тканини. 
3. Замалюйте препарати і зробіть позначення відомих вам структур та тканин. 
4. Напишіть відповіді на наступні запитання: 

• На якому (на яких) з препаратів можна знайти тканину, всі клітини якої контактують з 
базальною мембраною? Як ця тканина називається? 

• Як називаються відростки клітин, які модна побачити на препараті №3? Яку функцію вони 
виконують?  

• З якою з тканин, представлених на препаратах, пов’язують процес активного депонування 
Са2+ в організмі? 

• На якому препараті зображена тканина, що містить у позаклітинному матриксі численні 
фібрілярні структури? З чого вони складаються? 
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IV ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ ШКОЛЯРІВ 
З БІОЛОГІЇ 

 

ОДЕСА – 2004 
 

Практичний тур (9 клас) 

 
Ã³ëêè äåðåâíèõ ðîñëèí 

 
Визначити гілки деревних рослин, вказати їхні діагностичні ознаки. 
 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  
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IV ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ 
ШКОЛЯРІВ З БІОЛОГІЇ 

 
ОДЕСА – 2004 

 
Практичний тур (8 клас) 

 
Âèçíà÷åííÿ êîåô³ö³ºíòó ôóíêö³îíàëüíî¿ àñèìåòð³¿ ìîçêó 

Функціональна асиметрія мозку виявляється в діяльності різних систем організму. Рухова активність 

м'язів правої та лівої частин тіла різна, що чітко помітно в діяльності мімічних м'язів обличчя. У 

людини можна  виявити ведуче око, вухо, ведучі частини носа і язика (у більшості людей на лівій 

половині язика більше смакових рецепторів і вона більш чутлива до смакових подразників, ніж права). 

Відповідно до ведучої руки всіх людей можна розподілити на право- і ліворуких. Люди, які однаково 

добре володіють обома руками, називаються амбідекстрами. Проте такий розподіл досить умовний. Так, 

за домінуванням правої або лівої руки, ока і вуха виділяють шість - вісім типів функціональної 

асиметрії (профілів латеральності). Тому рівень функціональної асиметрії мозку у людей з достатнім 

ступенем вірогідності можна виразити кількісно (у %) у вигляді коефіцієнту асиметрії на підставі таких 

простих поведінкових реакцій.  

Хід роботи: 

Виконайте наступні завдання.  

1. Переплетіть пальці кисті - ведучою (домінантною) вважається рука, великий палець якої 

виявляється зверху.  

2. Перехрещення рук - ( поза Наполеона) - ведучою вважається рука, кисть якої виявляється на 

передпліччі другої руки зверху, тоді як кисть другої руки знаходиться під передпліччям ведучої руки. 

3. Аплодування - при аплодуванні ведуча рука здійснює ударні рухи об долоню субдомінантної руки. 

4. Заведення годинника - ведуча рука виконує активні , точно дозовані рухи , за допомогою яких і 

відбувається заведення годинника, субдомінантна рука фіксує годинник. 

5. Закидання ноги за ногу - вважається, що зверху найчастіше знаходиться ведуча нога. 

6. Підморгування одним оком - ведуче ока залишається відкритим . Субдомінантне закривається. 

7. Уявіть, що Ви розглядаєте щось у підзорну трубу. Розглядання предметів у підзорну трубу - 

здійснюється, як правило , ведучим оком. 

8. Прислухайтесь до якого-небудь віддаленого звуку, яким вухом Ви повернулись до об’єкту. Згадайте 

до якого вуха Ви звичайно підносите телефонну трубку. Звичайно люди прислуховуються ведучим 

вухом. 

9. Спочатку без контролю зору намалюйте одночасно правою рукою коло, а лівою квадрат, потім 

навпаки. При оцінюванні малюнків враховується якість ліній, повнота зображення кола чи квадрата. 
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Ведучою вважається та рука, якою намальовані найбільш чіткі фігури. 

10. Напишіть власне прізвище одночасно обома руками спочатку з відкритими, а потім з закритими 

очима. Праворукі в обох випадках пишуть зліва направо і значно краще правою рукою. Ліворукі часто 

пишуть обома руками від периферії до центру аркуша. При закритих очах ліворукі можуть написати 

своє прізвище правою рукою як звичайно, лівою - у дзеркальному зображенні.  

11. Обома руками почергово намалюйте коло на папері - праворукі здебільшого здійснюють рухи 

проти годинникової стрілки, а ліворукі - за годинниковою стрілкою. 

12. Виберіть будь-яку точку на чистому аркуші паперу, закрийте очі, Вам треба 20 разів підряд якомога 

точніше влучити в цю точку олівцем. У праворуких при дії правою рукою влучення знаходяться 

неподалік від цілі і розподіляються від неї рівномірно, причому площа розкиду за формою 

наближається до овалу; влучення лівої руки розміщуються, як правило, в лівій частині аркушу і далі від 

цілі, ніж влучення правої руки; у ліворуких - навпаки. 

Розрахунок коефіцієнту асиметрії провадиться за формулою: 

 КА = [ ( ЕП - ЕЛ ) / ( ЕП + ЕЛ + ЕО )] х 100 , де  

ЕП - кількість тестів, де переважає виконання завдання правою половиною тіла; 

ЕЛ - кількість тестів, де переважає ліва половина ; 

ЕО - відсутність переваги. 

За коефіцієнтом асиметрії відділюють такі групи: 

амбідекстри - 0 - 9 %; 

низький КА - 10 - 20 %; 

КА нижче середнього - 21 -41 %; 

середній КА - 41 - 50 % ; 

КА вище середнього - 51 - 70 %; 

високий КА - 71 - 80 % ; 

дуже високий КА - 81 - 90 %. 

Від’ємні значення коефіцієнту асиметрії говорять про домінування правої півкулі мозку. Значення КА > 

90 % може свідчіть про наявність патології. 

Результати і розрахунки запишіть.  

З отриманих результатів зробіть висновки.  

Дайте відповідь на наступні запитання: 

1. На які групи можна розділити запропоновані Вам завдання? 

2. Які ще прояви функціональної асиметрії мозку Вам відомі? 

3. Що розуміють під поняттям функціональна асиметрія мозку? 
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Âèçíà÷åííÿ ôóíêö³îíàëüíîãî ð³âíÿ ñèñòåìè òà ð³âíÿ ôóíêö³î-
íàëüíèõ ìîæëèâîñòåé  çà ïàðàìåòðàìè ïðîñòî¿ ñåíñîìîòîðíî¿ 
ðåàêö³¿ 

Функціональний стан ЦНС  -  інтегральне  поняття,  яке виявляється через конкретні властивості 

окремих систем і  всього  організму. Латентний період (ЛП) простої сенсомоторної реакції, або, інакше 

кажучи,  час  реакції   людини  на сенсорні подразники відбиває поточний стан функціональної системи,   

оскільки швидкість  цієї  реакції  (при рівності інших умов) є мірою збудливості ЦНС. 

Рівень загальної збудливості можна оцінити за параметрами простих сенсомоторних реакцій (зорових 

чи  слухових). Час сенсомоторної реакції людини  складається з власне ЛП і додаткового часу, який 

залежить від індивідуальних особливостей перебігу  психічних процесів у різних піддослідних. Цей час 

звичайно коливається в межах 180-200 мс для світлового і 150-180 мс для звукового сигналів. 

Показники швидкості реагування (величина ЛП) використовуються  для оцінки індивідуально-

типологічних властивостей нервової системи людини,  зокрема сили нервової системи і в різних 

асоціативних експериментах. 

Хід роботи. 

1. Спершу Вам потрібно за допомогою комп’ютерної програми отримати величини трьохста латентних 

періодів сенсомоторних реакцій. Для цього уважно прочитайте завдання на екрані монітора та слідуйте 

вказівкам програми.  

2. Після отримання масиву даних часу трьохста латентних періодів зорових сенсомоторних реакції. Вам 

необхідно побудувати гістограму ймовірностей розподілу ЛП сенсомоторних реакцій 

Для побудови гістограмі із загальної вибірки вибираються показники, які вкладаються в інтервал 20 мс 

(крок гістограми). 

У табл.1 наведено приклад розподілу ймовірностей величин ЛП ста сенсомоторних реакцій 

Згідно з одержаними даними треба побудувати графік розподілу ймовірностей появи різних величин ЛП 

і обчислити основні параметри цієї кривої (рис.1).  За методикою, показниками функціонального стану 

ЦНС є функціональний рівень системи (ФРС) та рівень функціональних можливостей (РФМ). 

Знаючи основні показники, можна кількісно оцінити ФРС або РФМ індивіду: 

ФРС=ln1/(Тмод*ΔТ0,5); 

РФМ=ln Рmax/(ΔТ0,5+Т0,5), 

де Т мод - значення середини модального класу; 
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Р мах - максимальна ймовірність, що відповідає межам модального комплексу; 

0,5 Р мах - Рівень ймовірності, рівний половині Р мах; 

ΔТ 0,5 - діапазон величин ЛП. що відповідає рівню ймовірності 0,5 Р мах; 

Т 0,5 - значення ЛП яке відповідає середині діапазону ΔТ 0,5 

(лічити від 0 мс).  

УВАГА! Числові значення ЛП (часу реакції) беруться у секундах! 
Таблиця 1. Розподіл величин ЛП сеносомоторної реакції на класи з кроком 20 мс 

Класи Середня величина 
інтервалу, мс 

Частота Ймовірність 

2 
2 
17 
34 
31 
9 
3 
2 

0,02 
0,02 
0,17 
0,34 
0,31 
0,09 
0,03 
0,02 

141-160 
161-180 
181-200 
201-220 
221-240 
241-260 
261-280 
281-300 

150 
170 
190 
210 
230 
250 
270 
290 

100 1,00 

 
 
Рис.1. Гістограма ймовірностей розподілу ЛП сенсомоторних реакцій 

Тмод = 0,2 
Рмах = 0,35 
ΔТ0,5 = 0,05 с 

Т0,5 = 0,22 с 
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У табл.. 2 наведені градації основних показників функціонального стану молодої людини. 

Таблиця 2. Градації основних показників функціонального стану ЦНС .людини 

Рівні норми 

 

Критерії 

функціонального 

стану 

 

дуже високий 

 

високий 

 

середній 

 

нижче 

середнього 

низький 

ФРС 

 

> 5,01 

 

5,0-4,61 

 

4,6-4,2 

 

4,19-3.8 

————і—— 

< 3,79  

 РФМ 

 

> 4.01 

 

4,0-3,51 

 

3,5-3.0 

 

2,99-2,4 

 

< 2,39  

  

Отже граничні значення ФРС у молодих людей становлять звичайно 3,8-5,0. Чим більший цей показник 

тим вищий рівень збудливості відповідної функціональної системи. 

Граничні значення РФМ у здорових молодих людей становлять звичайно 2,4-4,0. Чим більший цей 

показник, тим вищий рівень активації ЦНС піддослідного. 

Оформлення роботи: 

1. Записати у зошит одержані дані користуючись табл.1 

2. На підставі отриманих Вами даних намалювати графік розподілу ймовірностей величин ЛП 

сенсомоторних реакцій (рис.1). 

3. Користуючись табл.2 зробити висновок щодо значень — власних показників функціонального стану 

ЦНС. 

Дайте відповідь на наступні запитання: 
 
1. Які властивості нервової системи називають збудливістю, а які активацією? 
2. Як ці показники пов‘язані з ефективністю розумової діяльності? 
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ïåðèôåð³éíî¿ êðîâ³ 

 
З допомогою наявних матеріалів та реактивів:  
 1. Мікроскоп; 2. предметні та накривні скельця; 3. Розчин барвника; 
 4. Периферійна кров; 5. Піпетки, пробірки, штативи, фільтрувальний папір 
виконайте наступні дії.  
А). Приготуйте тимчасовий препарат крові, зафарбувавши наявним барвником. Налаштуйте мікроскоп 
для роботи з тимчасовим препаратом. В полі зору знайдіть форменні елементи, які досліджують в 
практиці медико-генетичного консультування з метою визначення Х-статевого хроматину.  
Б). Вирахуйте загальну кількість знайдених форменних елементів, що містять Х-статевий хроматин, у 
відсотках від загального числа помічених на препараті: 
В). Побудуйте графік, на якому відобразіть очікуване та спостережене співвідношення між форменними 
елементами, які містять статевий хроматин і тими, що не містять його. 
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 
Висновки: 
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Çîîëîã³ÿ 
 

Завдання: Розгляньте видані Вам об'єкти,  замалюйте їх (основний критерій — інформативність 
малюнку, а не його краса). Покажіть на вашому малюнку характерні ознаки кожного об'єкту та опишіть 
їх. Поясніть, з якими особливостями способу життя пов'язані виділені Вами ознаки. Складіть 
визначальну картку, що дозволяє розрізняти розглянуті Вами об'єкти.  
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