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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна «Анатомія та еволюція нервової системи людини» 

є фундаментальною в системі базової вищої освіти під час підготовки фахівців 

за напрямом 6.030102 – «Психологія». 

Метою дисципліни є формування у студентів-психологів цілісного 

уявлення про біологію людини на молекулярному, клітинному, органо-

тканинному та організменному рівнях структурно-функціональної організації 

живої речовини. 

Завдання курсу:  

Теоретичні: 

– сформувати знання про структурно-функціональні особливості 

організму; 

– формувати науково-матеріалістичний світогляд студентів; 

– сформувати уявлення про особливості будови та функціонування 

нервової системи; 

Практичні: 

– навчити самостійно працювати з навчальною літературою з анатомії та 

фізіології людини; 

– засвоїти валеологічні та гігієнічні основи; 

– сприяти організації самостійної роботи; 

– розвинути уміння студентів працювати на практичних заняттях. 

Перелік знань та умінь студентів 

Студент повинен знати: 

– анатомічну термінологію й поняття про будову, форму та гістологію 

органів; 

– латинські назви; 

– точне розташування всіх органів та структур організму людини; 

– етапи розвитку людського організму; 
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– вікові та статеві особливості будови людського організму у зв’язку з 

виконуваною функцією; 

– всі розділи анатомії; 

Студент повинен вміти: 

– на муляжах, схемах, натуральній наочності показувати анатомічні 

структури організму, 

– заповнювати практичні зошити; 

– застосовувати набуті знання у практичній діяльності (під час аналізу 

фізичних вправ); 

– робити у зошитах необхідні замальовки; 

– точно і обґрунтовано давати відповіді на поставлені питання. 

Міждисциплінарні зв’язки:  

Підготувати до вивчення дисциплін біологічного циклу та 

психофізіології, психології. 
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1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Практичне заняття № 1 

Тема. Основні типи нервової системи 

Мета: вивчити нервову систему хребетних тварин, зосередити увагу на 

слідуючи класах та представниках: ланцетник, риби, амфібії (жаби), рептилії 

(крокодил, змія або черепахи), птахи (голуб), ссавці (кішка або собака та 

окремо мавпи). 

Навчальні елементи: дифузна нервова система, стовбурова нервова 

система,вузлова нервова система,трубчаста нервова система, цефалізація, 

дифузний плексус, ганглії, аферентний нейрон, ефекторний нейрон, 

інтернейрон, цефалізація, синапс. 

 

Короткі теоретичні відомості 

У процесі еволюції у тварин виникли такі типи нервової системи: 

дифузна, стовбурова, вузлова та трубчаста. 

Дифузна нервова система найдавніша, характерна для 

кишковопорожнинних, у яких утворена дифузним сплетінням нервових клітин 

в ектодермальному шарі тіла тварин. Примітивність такої системи полягає в 

тому, що відсутнє розподілення її на центральну та периферичну частини та 

відсутні довгі провідні шляхи. Сітка відносно повільно проводить подразнення 

в усіх напрямках від нейрону до нейрону. Так як нейрони пов'язані з 

епітеліально-мускульними клітинами, то хвиля збудження від якої завгодно 

точки тіла поширюється далі і супроводжується м'язовими скороченнями. 

Реакції організму мають неточний характер. Але велика кількість зв'язків між 

елементами дифузної нервової системи спричиняють їхню широку 

взаємозаміну, а цим забезпечується надійність функціонування. 

Стовбурова нервова система характерна для Плоских та Круглих червів 

і характеризується утворенням скупчень нервових клітин, які набувають форми 

тяжів, що проходять уздовж тіла. При цьому особливо розвивається парний 
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мозковий ганглій, тобто в ході еволюційного розвитку спостерігається процес 

цефалізації. На периферії нервової системи даного типу зберігаються елементи 

дифузного плексусу. Переваги, що отримують організми зі стовбуровою 

нервовою системою в порівнянні з дифузною – це, в першу чергу, ускладнення 

поведінки, зокрема, можливість формування умовних рефлексів та підвищення 

швидкості реакції на подразник. Разом з тим, їх нервова система зберігає 

високу здатність до регенерації через неповну спеціалізацію відділів, що є 

перевагою в порівнянні з досконалішими системами. Проте реакцій на 

подразник примітивні. До того ж даний тип нервової системи забезпечує лише 

примітивні умовні рефлекси через незначний ступінь концентрації нервових 

клітин. 

Вузлова нервова система типова для кільчастих червів, молюсків, 

членистоногих. Для неї характерне скупчення тіл нервових клітин з утворенням 

вузлів –гангліїв. 

Нейрони, зосереджені у гангліях, утворюють центральну частину 

нервової системи. Відбувається диференціація нейронів згідно з різними 

функціями. Нейрони, по яких інформація поступає в нервові центри 

називаються доцентровими (чутливими) або аферентними. Нейрони, по яких 

інформація від нервових центрів іде до органів, називаються відцентровими 

(руховими) або ефекторними. Нервові клітини, що сприймають збудження від 

інших нейронів і передають далі нервовим клітинам, називаються вставними 

або інтернейронами. Завдяки спеціалізації нейронів, нервовий імпульс 

проводиться певним шляхом, що забезпечує швидкість і точність реакцій. 

Також даний тип нервової системи завдяки високій централізації дозволяє 

формувати складні умовні рефлекси та інстинкти. Таким чином,у організмів з 

даним типом нервової системи спостерігається значне ускладнення поведінки. 

При цьому найрозвиненіша вузлова нервова система характерна для 

головоногих молюсків, яких називають «ссавцями моря» завдяки складності 

поведінкових реакцій. Також для них характерний високий рівень розвитку 

сенсорних систем. 
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Трубчаста нервова система характерна для вищих тварин – хордових. 

Ця система забезпечує найбільшу точність, швидкість та локальність 

відповідних реакцій. Для неї характерна вища ступінь концентрації нервових 

клітин. Центральна нервова система складається із спинного мозку у вигляді 

трубки та головного. У процесі еволюції ускладнювався розвиток головних 

відділів мозку та зростала його регулююча роль. Цей процес назвали 

цефалізацією. У головному мозку вищих хребетних утворився новий відділ –

кора великих півкуль. Вона збирає інформацію від усіх сенсорних і рухових 

систем, здійснює вищий аналіз та слугує апаратом тонкої умовно-рефлекторної 

діяльності. У людини кора ще є органом психічної діяльності та усвідомленого 

мислення. 

Цефалізація нервової системи сприяє розвитку органів чуття та опорно-

рухової системи. Чим складніший орган, тим вищим є ступінь цефалізації. 

Розвиток рухової системи, її висока диференціація та різноманітність форм 

руху коригують цефалізацію нервової системи. 

Недоліком трубчастої нервової системи є її низький потенціал 

регенерації, що пов’язано як з незамінністю багатьох структур, так і з 

повільним відновленням самих нейронів. До того ж різні ділянки мозку 

виконують різні функції. Така вузька спеціалізація окремих структур одного з 

найважливіших органів унеможливлює регенерацію мозку, бо при його 

пошкодженні один відділ не може замінити інший, тому пошкодження центрів 

призводить до порушення функцій організму в цілому. 

Нервова система різних тварин 

Члени інфрацарстваCoelenterata, наприклад Кишковопорожнинні, мають 

просту нервову систему, відому як дифузна нервова система або нервова 

мережа. Це набір нейронів, сполучених синапсами або щілинними 

з'єднаннями, які можуть передавати сигнали один до одного. Нервова мережа 

зосереджена навколо рота, але не створює ніяких анатомічних угрупувань 

нейронів. Деякі медузи мають сенсорні нейрони, відомі як ропалії, які можуть 

відчувати світло або вагу. 
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Плоскі та круглі черви 

Планарії, вид плоских червів, мають подвійні нервові шнури, що лежать 

уздовж довжини тіла і закінчуються в хвості. Ці нервові шнури з'єднані 

поперечними нервами подібно до спиць колеса сходів. Ці поперечні нерви 

допомагають координувати дві сторони тварини. Два великі нервові вузли на 

задній частині голови функціонують подібно до простого мозку. 

Фоторецептори на «очах» тварини забезпечують сенсорну інформацію щодо 

світла і темноти. 

Нервова система круглого черва Caenorhabditiselegans спланована до 

клітинного рівня. Кожен нейрон і його клітинне походження записане і 

більшість, якщо не всі, нервові зв'язки відомі. Нервова система у цих видів 

статево диморфна; нервові системи двох статей, самців і гермафродитів, мають 

різні числа нейронів і різні групи нейронів, які виконують певні сексуальні 

функції. У C. elegans, самиці мають точно 383 нейрони, тоді як гермафродити 

мають точно 302 нейрони. 

Членистоногі 

Членистоногі, наприклад комахи і ракоподібні, мають нервову систему, 

збудовану з серій нервових вузлів, сполучених черевним нервовим шнуром, 

складеним з двох паралельних зв'язок, що лежать уздовж живота. Звичайно, 

кожен сегмент тіла має по одному нервовому вузлу з кожного боку, проте деякі 

нервові вузли зливаються, формуючи мозок і інші великі нервові вузли. 

Головний сегмент містить мозок, також відомий як супраезофагеальний 

нервовий вузол. У нервовій системі комах, мозок анатомічно ділиться на 

protocerebrum, deutocerebrum, і tritocerebrum. Негайно після мозку –

субезофагальний нервовий вузол, який управляє травним трактом. 

Багато членистоногих мають сенсорні органи високого рівня, зокрема 

складені очі і антени для нюху і сенсації феромонів. Сенсорна інформація від 

цих органів обробляється мозком. 

Молюски 

Більшість молюсків, як наприклад гастроподи і двостулкові молюски, 
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мають декілька нервових вузлів. Нервова система морського зайця Aplysia 

широко використовувалася в нейрофізіологічних експериментах завдяки своїй 

простоті і здатності вивчати прості асоціації. 

Головоногі, наприклад кальмар і восьминоги, мають відносно складні 

мозки. Ці тварини також мають складні очі. Як у всіх безхребетних, їх аксони 

не мають мієлінових волокон, які дозволяють швидку провідність сигналів у 

хребетних. Щоб досягти досить високої швидкості провідності, для управління 

м'язами в периферичних щупальцях, деякі аксони великих головоногих повинні 

мати дуже великий діаметр. Саме тому аксони гігантського кальмара 

використовувалися нейрофізіологами для вивчання основних властивостей 

потенціалу дії. 

Завдання до теми 

1. Схематично зобразити будовуосновних типів нервової системи. 

2.Скласти порівняльну таблицю стадій філогенетичного розвитку 

нервової системи за зразком: 
 

Стадія розвитку 
нервової системи 

 
Будова нервової 
системи  

 
Організми 

   

 

Контрольні питання 

1. Які типи нервової системи існують? 

2.Назвітьетапи філогенезу нервової системи організмів різних рівнів 

організації. 

3. Чим визначається різницянервової системи безхребетних та хребетних 

тварин? 

4. У чому полягає подібність нервових систем теплокровних тварин? 

Література: [1, с. 23–34; 2, с. 12–30; 3, с. 8–14; 6, с. 26–35; 13, с. 21–37; 

14, с. 43–47, 356– 367]. 
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Практичне заняття № 2 

Тема. Еволюція нервової системи тварин та людини 

Мета: вивчитипроцес еволюції нервової системи тваринта людини у 

зв’язку з ускладненням організмів на різних етапах історичного розвитку. 

Навчальні елементи: еволюція, філогенетика, ганглій, 

черепномозковінерви,спинномозкові нерви, метамери, невроцель, дистантні 

рецептори, гіпокамп,парагіпокампова закрутка, кортиколізація 

 

Короткі теоретичні відомості 

Провідна роль нервової системи виникла і розвинулася в процесі еволюції 

тварин у зв’язку з ускладненням організму в цілому. 

На початковій стадії розвитку хребетних особливо велику роль відіграли 

апарат руху і органи чуття, які сприяли виникненню найбільш організованої 

трубчастої нервової системи. Від досконалості органів руху залежить основна 

умова існування тварини – живлення (переміщення в пошуках їжі, її захоплення 

та інше). 

У нижчих багатоклітинних тварин розвинувся перистальтичний спосіб 

переміщення, що пов’язано з гладенькими м’язами і їх місцевим нервовим 

апаратом. На більш високому рівні перистальтичний спосіб замінюється 

скелетною моторикою. Наслідком цього було утворення поперечносмугастих 

м’язів і центральної нервової системи, яка координує скорочення м’язів і 

переміщення окремих важелів скелета. 

Така найпростіша нервова система серед хордових тварин є у ланцетника. 

Його центральна нервова система має вигляд вузенької нервової трубки, 

розміщеної на спинній частині тіла (спинний мозок). 

Усі відділи (метамери) нервової трубки мають велику схожість і всі її 

частини функціонують однаково. Від мозкової трубки відходять нерви до всіх 

сегментів тіла. У передній частині тіла ланцетника є нюхові рецептори і 

світлочутливі очка Гессе, які знаходяться в стінках невроцеля нервової трубки. 

Отже, поява спинного мозку зумовлена удосконаленням у першу чергу органів 



12 

 

руху тварин. А подальший розвиток нервової системи і виникнення головного 

мозку переважно пов’язано із удосконаленням органів чуття. 

Оскільки найбільша кількість подразнень надходить у передній 

(головний) кінець тіла, що звернений у бік руху, це сприяє розвиткові саме тут 

органів чуття. Подразнення, які поступають від них, є важливим фактором, що 

стимулює прогресивні зміни нервової системи. Цей зв’язок зумовлений 

філогенетично. Найважливіші органи чуття утворюються безпосередньо із 

стінок нервової трубки. Концентрація органів чуття на передньому кінці тіла 

обумовила прогресивний розвиток у процесі еволюції саме головного відділу 

нервової трубки. Основне значення в розвитку центральної нервової системи, 

зокрема головного мозку, покладають на групу дистантних рецепторів (органи 

зору, слуху, нюху). Отже, велика кількість важливої інформації сприяє 

перетворенню нервових структур передньої частини нервової трубки у 

головний мозок. 

В історії розвитку тваринного світу головний мозок появляється вперше у 

хребетних тварин. 

На першому етапі розвитку головний мозок складається лише із трьох 

відділів: заднього, середнього і переднього. Із цих відділів у першу чергу 

особливо добре розвивається задній, або ромбоподібний, мозок (у нижчих риб). 

Ускладнення кожного відділу мозку тісно пов’язане з розвитком 

різноманітних органів чуття. Так розвиток заднього мозку відбувається під 

впливом рецепторів слуху і рівноваги, що мають провідне значення для 

орієнтації у водному середовищі. У подальшому із заднього мозку розвивається 

довгастий мозок і власне задній мозок, з якого в свою чергу утворюється 

мозочок і міст. 

Отже, на ранніх етапах найбільш розвиненим був задній мозок. У ньому 

виникають центри управління важливими процесами: диханням, кровообігом, 

травленням та ін.  

На другому етапі, у зв’язку з розвитком органів зору (також у риб), 

значно розвивається середній мозок. 
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На третьому етапі з виходом тварин із водного середовища у повітряне 

на перше місце виходять нюх і зір. Особливо посилено прогресує 

розвитокнюхових рецепторів, які сприймають хімічні речовини, що містяться в 

повітрі. З їх допомогою тварина одержує інформацію про наявність поблизу 

небезпеки, їжі, а також про інші життєво важливі явища навколишнього 

середовища. Під впливом нюхових рецепторів розвивається передній мозок. У 

подальшому із переднього мозку виділяється проміжний і кінцевий. 

Кінцевий мозок у вищеорганізованих тварин розвивається утворюючи так 

званий плащ (кору), тобто новий мозок, який філогенетично є найпізнішим 

утворенням, що різко переважає над рештою відділів мозку (старим мозком). 

Але і в ньому розрізняють старий плащ, що утворюється раніше, і новий плащ, 

що розвинувся пізніше. 

У кінцевому мозку, як у вищому відділі нервової системи, виникають 

центри всіх видів чутливості. З кожним етапом розвитку головного мозку 

виникають нові центри, проте розташовані нижче центри не зникають, а 

зберігаються підпорядковуючись вищим. 

Удосконалення рецепторів відбувалось паралельно з розвитком 

переднього мозку, який став управляти всією поведінкою тварини. 

В ході еволюції хребетних тварин будова і функції центральної нервової 

системи, особливо головного мозку, значно ускладнюються. Зростають також 

розміри головного мозку. Значного розвитку головний мозок досягає у ссавців, 

у яких дуже добре розвинені півкулі головного мозку і кора, що вкриває всю 

їхню поверхню. Але найбільш високого ступеня розвитку нервова система 

досягла у людини. 

Отже, у хребетних тварин передній кінець нервової трубки прогресивно 

розвивається і перетворюється в головний мозок, що складається із п’яти 

основних відділів: переднього, проміжного, середнього, заднього (мозочка) і 

довгастого, що розташовані в одній і тій же послідовності. Всередині 

головного мозку утворились порожнини, що носять назву шлуночків. Вони 

сполучаються між собою та спинномозковим каналом. 
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У зв’язку з особливостями життєвих умов рівень розвитку відділів у 

різних класів хребетних не однаковий і головний мозок представників кожного 

класу має свої характерні особливості. Так головний мозок риб має примітивну 

будову, що характеризується малим об’ємом і незначним розвитком переднього 

відділу. 

Передній мозок порівняно з іншими відділами малий і не розділений на 

півкулі. Шлуночок мозку містить одну загальну порожнину. На поверхні 

переднього мозку у цих тварин немає ще нервових клітин (кори). Основну масу 

переднього мозку складають два скупчення нервових клітин у нижній частині, 

що отримали назву смугастих тіл. Від переднього мозку наперед відходять 

невеликі нюхові частки. Фактично передній мозок риб має зв’язок з органами 

нюху і є нюховим центром. 

За переднім розміщений проміжний мозок, що прикритий зверху 

переднім і середнім мозком. Від верхньої частини проміжного мозку відходить 

епіфіз, а нижньої – лійка і гіпофіз. До нижньої частини входить гіпоталамус. 

Середній мозок є найкраще розвиненим і найбільшим відділом мозку риб. 

Він складається із двох горбиків, які є зоровими центрами. Орган зору у риб 

має провідне значення у пошуках їжі, тому середній мозок має значні розміри. 

До того ж середній мозок є інтегруючим відділом головного мозку, оскільки 

саме сюди поступає інформація від усіх органів чуття, здійснюється їх аналіз, 

формуються відповідні реакції. 

Мозочок, який в усіх хребетних здійснює координацію рухів, у риб 

розвинутий особливо добре, оскільки рухи їх відрізняються великою 

складністю. Довгастий мозок містить центри дихання і кровообігу. 

Прогресивні зміни у земноводних полягають у збільшенні загального 

об’єму головного мозку і подальшого розвитку його переднього відділу, що 

пов’язано з адаптацією до умов наземного середовища. 

Передній мозок земноводних, порівняно з рибами, значно збільшується. 

Одночасно відбувається розділ його на дві півкулі, у зв’язку з чим утворюється 

два бічних шлуночки. Поверхні півкуль утворює нервова тканина (волокна), але 
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кори ще немає. В основі переднього мозку розміщені смугасті тіла. 

Передній мозок земноводних теж виконує функції нюхового центру. 

Проміжний мозок, як і в риб, містить епіфіз і гіпофіз. Середній мозок ще 

зберігає великі розміри, але дещо зменшений. Він теж є інтегруючим відділом 

центральної нервової системи, зберігаючи значення зорового центру. Мозочок 

розвинутий слабо, що пов’язано з досить простими рухами цих тварин. 

Пересуваються вони шляхом одноманітних рухів – стрибків. До того ж 

більшість земноводних ведуть малорухливий спосіб життя. 

Плазуни є першими дійсно наземними хребетними тваринами, тому 

умови їхнього існування порівняно з водним середовищем характеризуються 

більшою різновидністю і непостійністю діючих факторів. Різкі швидкі 

коливання температури, вологості, співвідношення хімічних агентів, 

різноманітність звукових і зорових подразників у наземних форм призводять до 

прогресивного розвитку органів чуття і головного мозку. 

Передній мозок стає найбільшим відділом порівняно з іншими. Наперед 

від нього відходять добре розвинені нюхові частки. Збільшення переднього 

мозку відбувається в основному за рахунок розвитку смугастих тіл. На поверхні 

півкуль вперше в процесі еволюції утворюється кора, яка ще не покриває всієї 

поверхні півкуль, а утворює лише дві ділянки – на медіальній і латеральній 

поверхнях кожної півкулі. Функціональне значення має лише її медіальна 

ділянка, яка є вищим нюховим центром. У цілому кора має примітивну будову. 

Смугасті тіла переднього мозку добре розвинуті і приймають на себе функцію 

інтегруючого центру нервової діяльності. Отже, передній мозок стає провідним 

відділом центральної нервової системи. 

Середній мозок втрачає значення провідного відділу, одночасно 

зменшується його значення як зорового центру, у зв’язку з чим розміри його 

скорочуються. Мозочок розвинутий значно краще, ніж у земноводних. 

Головний мозок ссавців, також як і мозок птахів, відрізняється значним, 

непропорційним розвитком півкуль переднього мозку. Однак збільшення 

розмірів головного мозку ссавців відбувається не за рахунок нижньої частини 
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(смугастих тіл), як у птахів, а за рахунок верхньої частини (кори). На всій 

поверхні півкуль утворюється кора, яка розвивається за рахунок клітин 

латеральної ділянки кори плазунів. Остання, розростаючись по всій поверхні 

півкуль, відсуває медіальну ділянку до середини, де вона залишається під 

назвою гіпокампа, і до основи мозку – у вигляді парагіпокампової закрутки, які 

виконують функцію вищого нюхового центру. 

Кора, що виникла, на відміну від старої кори плазунів, отримала назву 

нової кори. За будовою нова кора є складною структурою, що утворюється з 

багатьох шарів нервових клітин різних типів. У нижчих ссавців поверхня кори 

гладенька, а у вищих вона утворює численні закрутки, що значно збільшують її 

поверхню. 

На думку вчених еволюція головного мозку пов’язана передусім із 

збільшенням у ньому кількості нервових клітин й ускладненням їх функцій. 

Через те, що кора в процесі розвитку потовщувалась мало, кількість нервових 

клітин збільшувалась за рахунок її складчастості. 

Разом з розвитком кори утворюється складна система нервових волокон, 

що з’єднують різні ділянки кори, праву і ліву півкулі між собою, а також з 

різними відділами мозку. Кора стає інтегруючим відділом головного мозку, у 

ній знаходяться вищі чутливі (зору, слуху, дотику та ін.) і рухові центри. Отже, 

поряд з морфологічною перебудовою, з’являються і якісні функціональні 

особливості кінцевого мозку. 

Проміжний мозок, прикритий зверху переднім, має характерні для всіх 

вже перерахованих класів придатки у вигляді епіфіза і гіпофіза. 

Середній мозок значно зменшений у розмірах. На відміну від попередніх 

класів, замість двох (зорові центри) утворюються чотири горбики. Передні 

горбики з’єднані з зоровими рецепторами, а задні – із слуховими. Мозочок 

прогресивно розвинений, про що свідчить різке збільшення органу та його 

складна зовнішня і внутрішня структура. 

В довгастому мозку по боках відокремлені пучки нервових волокон, які 

прямують до мозочка, а на нижній поверхні – поздовжні підвищення, що 
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названі пірамідками. 

У людини відбувається подальший розвиток кори великих півкуль. Вона є 

найважливішою частиною центральної нервової системи, органом вищого 

нервового аналізу і синтезу, що пов’язаний із виробленням умовно-

рефлекторних зв’язків і формуванням індивідуального досвіду. 

З корою у людини пов’язана психічна діяльність, абстрактне мислення, 

мова. Це найбільш складний і найбільш досконалий орган, створений 

природою. Кора головного мозку людини є найвищим етапом розвитку живої 

матерії на нашій планеті. 

Отже, нервова система трубчастого типу пройшла довготривалий шлях 

розвитку. Спинний мозок у процесі еволюції тваринного світу виник раніше 

головного. У тих тварин, які головного мозку ще не мають, спинний мозок має 

центри, що регулюють всі процеси в організмі, як вегетативні, так і соматичні. 

З появою головного мозку в ньому виникають вищі центри регулювання 

всього організму, а спинний мозок стає підпорядкованим головному. Це 

обумовило відповідні зміни ваги та розмірів головного і спинного мозку. Слід 

вказати на таку закономірність: чим вища організація тварини, тим менший її 

спинний мозок, а більший головний у загальному обсязі центральної нервової 

системи. Так, наприклад, у черепахи співвідношення ваги спинного мозку і 

головного 1:1; у голуба – 1:2; у кота – 1:3; у собаки – 1:5; у кита – 1:10; у 

шимпанзе – 1:15; а у людини – 1:49.  

З появою кори головного мозку відбувається кортиколізація функцій, 

тобто регуляція функцій організму переміщується до кори головного 

мозку.Кора починає контролювати всі процеси, що відбуваються в 

організмі.Значення великих півкуль тварин і, зокрема, кори у регуляції функцій 

в організмі різне і залежить від рівня їхньої загальної організації. 

Так вилучення великих півкуль у нижчеорганізованих тварин 

(земноводних, плазунів) не викликає суттєвих змін в їхній загальній поведінці. 

У них погіршується лише здатність до самостійних пошуків їжі через 

порушення нюхової функції. 
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Після вилучення великих півкуль у птахів умовні рефлекси зникають, 

залишаються лише безумовні. Птахи зберігають здатність літати, сприймають 

слухові і зорові подразнення, але навіть знаходячись біля корму на нього не 

реагують. 

Вилучення великих півкуль, або навіть лише кори, у ссавців призводить 

до різкого порушення їхньої поведінки. Собака, позбавлена кори, хоч і ходить, 

але не може подолати на шляху перешкоду, не розпізнає знайомих раніше 

предметів. Вона перестає реагувати на оклик, не втікає, якщо на неї 

замахнутися палкою. Тварина не підходить до їжі, яку бачить, і може її 

ковтнути лише тоді, коли їжу покласти в рот, проте самостійно їсти чи пити не 

може. Тварина без кори великих півкуль втрачає всі набуті нею індивідуальні 

пристосування до умов існування (умовні рефлекси). 

Ще більш тяжкі наслідки виникають при видаленні кори у мавп: повністю 

зникають умовні рефлекси, спостерігається сонливість, втрачається здатність 

до пересування. Мавпи швидко гинуть у зв’язку із загальним порушенням 

основних функцій в організмі, глибокими змінами в обміні речовин тощо. 

Отже, значення великих півкуль головного мозку полягає в тому, що вони 

забезпечують складну поведінку тварини, її тонке пристосування до умов 

існування, які безперервно змінюються. Причому у вищеорганізованих тварин 

роль великих півкуль і кори у життєдіяльності всього організму виражена 

значно сильніше, ніж у нижчих хребетних. 

Отже, еволюція нервової системи на даному етапі завершилася 

формуванням кінцевого мозку – створенням кори, як принципово нового 

утвору, що прогресивно розвивається і контролює всі нервові структури, які 

виникли раніше, а також всі процеси, що відбуваються в організмі. 

Завдання до теми 

1. Схематично зобразити будову головного мозку хребетних в ході 

еволюції. 

2. Визначити у вигляді схеми прогрес функційної відповідності 

сенсорних систем певних відділів головного мозку під час еволюції. 
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Контрольні питання 

1. Назвіть етапи розвитку спинного та головного мозгухордових. 

2. Які критичні періоди розвитку нервової системи відомі? 

3. Які ускладнення відділів мозку тісно пов’язане з розвитком 

різноманітних органів чуття? 

Література: [1, с. 23–34; 2, с. 12–30; 3, с. 8–14; 6, с. 26–35; 13, с. 21–37; 

14, с. 43–47, 356–367]. 

 

Практичне заняття № 3 

Тема. Структурно-функціональна організація нервової тканини 

Мета: Вивчити будову та класифікацію нейронів, їх функції та типи 

зв’язків між нейронами. Вміти пояснити відмінності м’якотних та безм’якотних 

волокон,механізм проведення збудження. 

Навчальні елементи:нейрон, нейроглія, аксон, дендрит,епендимоцити, 

астроцити, олігодендроцити, мікроглія,нервові волокна. 

 

Короткі теоретичні відомості 

Нервова тканина складається з нейронів та нейроглії. 

Нейрон – нервова клітина з відростками, структурна і функціональна 

одиниця нервової системи.Нейрон (від дав.-гр. νε^ρον – волокно, нерв) –

електрично збудлива клітина, що обробляє та передає інформацію у вигляді 

електричного або хімічного сигналу. Передача хімічних сигналів відбувається 

через синапси– спеціалізовані контакти між нейронами та іншими клітинами. 

Нейрони є основними компонентами нервової системи, яка включає головний 

та спинний мозок і периферичні ганглії. 

Існують різні типи нейронів. Сенсорні нейрони реагують на дотик, звук, 

світло та багато інших стимулів, впливаючи на клітини органів чуття, які відтак 

надсилають сигнали у спинний та головний мозок. Мотонейрони одержують 

сигнали від головного та спинного мозку, спричиняють скорочення м'язів та 

впливають на роботу залоз (рис. 3.1, 3.2). 
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У нейроні виділяють тіло і відростки. Є два види відростків нейронів: 

– аксон – це довгий відросток нейрона, проводить нервовий імпульс від 

тіла нервової клітини до інших нейронів або робочих органів. У клітині буває 

він завжди один, закінчується розгалуженнями (нервовими закінченнями) – 

терміналіями на іншому нейроні або структурі робочого органа. Довжина 

аксона досягає 1–1,5м. Один аксон може контактувати з 5 тис. клітин. Аксон 

починається від ділянки нейрона, що має форму конуса – аксонного горбика. 

Це найбільш збудлива частина клітини. Протягом перших 50–100 мкм від тіла 

клітини аксон не покритий мієліновою оболонкою – початковий сегмент 

аксона, потім ідуть ділянки аксона, покриті мієліновою оболонкою. Від аксона 

відходять окремі відростки – колатералі; 

– дендрити – короткі відростки нейрона, що сильно галузяться, 

проводять нервовий імпульс до тіла клітин. Мають бокові вирости (шипики), 

які збільшують їх поверхню і є місцями контактів з іншими нейронами. У 

нейрона буває один або декілька дендритів. Довжина дендрита може досягати 

300 мкм. 

Класифікація нейронів 

За функціями та будовою нейрони поділяють на три основні типи: 

За кількістю відростків нейрони поділяють на: 

– уніполярні – з одним відростком – аксоном (нейробласти, які 

зустрічаються лише в ембріональному періоді); 

– біполярні – з двома відростками – дендритом і аксоном (в сітківці ока і 

спіральному ганглії внутрішнього вуха); 

– псевдоуніполярні – від тіла відходить один відросток, який Т-подібно 

галузиться на дендрит і аксон (нейрони спинномозкових вузлів); 

– мультиполярні – мають багато дендритів і один аксон (найбільш 

розповсюджена група нейронів. Наприклад, нейрони рухових ядер спинного 

мозку). 

За функціональним значенням нейрони поділяють:  

– рецепторні (аферентні, чутливі) – сприймають подразнення і 



21 

 

трансформують їх у нервові імпульси, передають нервові імпульси до ЦНС; 

– асоціативні (вставні, проміжні)–передають імпульси від одного 

нейрона до іншого; 

– ефекторні (еферентні, рухові)–передають нервові імпульси від ЦНС до 

робочих органів (м’яза, залози). 

Аферентні нейрони належать до псевдоуніполярних, їх тіла лежать у 

спинномозкових вузлах. Відросток, який відходить від тіла, Т-подібно ділиться 

на 2 гілки, одна з яких іде до ЦНС і виконує функцію аксона, а інша підходить 

до рецепторів і виконує функцію дендрита. 

Більшість еферентних і вставних нейронів належать до мультиполярних. 

Мультиполярні вставні нейрони розташовані в задніх рогах спинного мозку, та 

в інших відділах ЦНС. Еферентні нейрони розташовані в основному в передніх 

рогах спинного мозку. 

Схема будови нейрона 

Типовий нейрон складається з тіла клітини (соми), дендритів та аксону. 

Дендрити являють собою відростки, що виходять з тіла клітини. Вони можуть 

тягнутися на сотні мікрон та багаторазово розгалужуватися, утворюючи 

складне «дендритне дерево». Аксон являє собою особливе клітинне волокно, 

що виходить з тіла клітини у місці, називаному аксонним горбиком, і 

простягається на відстань, що в людини може складати близько 1 м, та навіть 

на більшу в деяких видів тварин. З тіла клітини часто виходить декілька 

дендритів, але не більше одного аксону, хоча останній може розгалужуватись 

сотні разів. На більшості синапсів сигнали передаються від аксона одного 

нейрона до дендрита іншого. Однак із цього правила є чимало винятків: деякі 

нейрони можуть не мати дендритів чи аксону, синапси можуть сполучати аксон 

з аксоном, дендрит з дендритом тощо. 

Нейрони містяться в організмі більшості тварин (усіх членів підцарства 

Справжні багатоклітинні, за винятком губок та кількох інших типів простих 

організмів). Основною якістю нейронів є здатність до збудження під впливом 

електричного сигналу та наявність синапсів– складних мембранних сполучень, 
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що передають сигнали іншим клітинам. Нейрони тіла в сукупності з гліальними 

клітинами, які забезпечують їх структурну та метаболічну підтримку, 

утворюють нервову систему. У хребетних більшість нейронів належить до 

центральної нервової системи, частина знаходиться у периферичних гангліях, а 

багато сенсорних нейронів розташовано в органах чуття, наприклад у сітківці 

та завитці. 

Анатомія та гістологія 

Нейронам притаманний набір органел, що не відрізняється від такого в 

інших типах клітин: ендоплазматичний ретикулум, апарат Гольджі, мітохондрії 

та велика кількість різних везикулярних структур. Але в нейронах ці органели 

часто локалізовані на обмежених ділянках клітини. На додаток до локалізації 

органел, нейрони відрізняються від «звичайних» клітин за спеціалізацією 

фібрилярних та тубулярних протеїнів, що складають цитоскелет. Попри те, що 

багато з цих протеїнів –ізоформактину, міозину, тубуліну і т. ін. –знайдені і в 

інших типах клітин, особливості їхньої організації в нейронах забезпечують 

саме специфічні функції нервових клітин, особливо що стосується процесів 

синаптиної передачі. Філаменти, мікротрубочки, везикулярні переміщувальні 

системи та несучі протеїни узгоджують ріст аксонів та дендритів; переміщення 

та остаточне розміщення мембранних компонентів, органел та везикул; а також 

контролюють активні процеси екзоцитозу та ендоцитозу, що необхідні для 

синаптичної передачі сигналів (рис. 3.3). 

 

Рисунок3.1 – Поперековий зріз нерва 
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Рисунок3.2– Нервова клітина 

А. Загальний вигляд;Б. 1 – тіло клітини; 2 – ядро; 3 – ядерце; 4– відростки 

 

 

Рисунок 3.3– Схема будови нервової клітки за даними електронної мікроскопії 
(за Глезером): 

1 – канальці ергастоплазми (тігроїд);2 –аксосоматичні контакти; 3 –
аксодендричні контакти; 4 – мітохондрії; 5 – апарат Гольджі; 6 – ядро клітки;7 – 
ядерце; 8 –мікросоми;9 –осміофільні тіла; 10 –мікротрубочки;      11 –сінаптичні 
пухирці; 12 – аксон із його мієлиновою оболонкою 
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Нейроглія забезпечує функціонування нейронів. Здійснює опорну, 

трофічну, секреторну і захисну функції. Представлена клітинами різної форми, 

які супроводжують нейрони. Відростки клітин нейроглії переплітаються між 

собою і утворюють густу сітку, яка заповнює простір між нейронами та 

капілярами. Розмір цих клітин у 3–4 рази менший, ніж нервових, а кількість у 

10 разів більша. Вони складають 40% об’єму мозку. З віком кількість нейронів 

зменшується, а нейрогліальних клітин –збільшується. У нейроглії виділяють 

клітини макроглії (гліоцити) і мікроглії (гліальні макрофаги). До макроглії 

належать: 

1) епендимоцити, які утворюють щільний шар клітин і вистеляють 

спинномозковий канал і шлуночки головного мозку. Виконують секреторну 

функцію – беруть участь в утворенні спинномозкової рідини; 

2) астроцити – невеликі клітини зірчастої форми з численними 

відростками. Формують опорний апарат центральної нервової системи; 

3) олігодендроцити – невеликі клітини з короткими дуже тонкими 

відростками. Оточують тіла нейронів та їх відростки, беруть участь в утворенні 

нервових волокон, формуючи їх оболонки. 

Функції різноманітні – трофічна, ізоляційна. Клітини мікроглії – це 

дрібні клітини, які виконують функції гліальних макрофагів завдяки своїй 

здатності до пересування. 

Нервові волокна– це відростки нервових клітин, вкриті оболонкою. 

Кожне волокно складається з відростка нервової клітини , який лежить у центрі 

нервового волокна і називається осьовим циліндром, і оболонки, утвореної 

клітинами олігодендроглії, які тут називаються нейролемоцитами 

(шванівськими клітинами) (рис. 3.4). 

Залежно від наявності чи відсутності в складі оболонки жироподібної 

речовини мієліну, яка виконує роль своєрідного ізолятора, поділяють нервові 

волокна на: 

– тонкі немієлінові - у них не розвивається мієлінова оболонка, їх осьові 

циліндри вкриті лише шванівськими клітинами, мають діаметр 1–4мкм, 
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входять до складу вегетативних нервів і проводять нервові імпульси зі 

швидкістю до 15 м/с; 

– товсті мієлінові – навколо осьового циліндра розміщується товста 

оболонка, яка містить у внутрішніх шарах мієлін, діаметр їх коливається від 1 

до 20 мкм, швидкість передачі нервових імпульсів значно вища – до120 м/с. 

Мієлінові волокна зустрічаються переважно у складі периферійних нервів. 

Мієлінові волокна складаються із сегментів довжиною 0,5–2мм та немієлінових 

проміжків–перехватів Ранв’є довжиною 1–2мкм. 

Нерви–пучки мієлінових та немієлінових нервових волокон, вміщені у 

загальну сполучнотканинну оболонку. У сполучнотканинній оболонці 

розташовані кровоносні та лімфатичні судини, що живлять нерви (рис. 6). 

Розрізняють нерви: 

–чутливі (аферентні)– утворені лише чутливими волокнами, які 

передають збудження до ЦНС, 

–рухові (еферентні)– утворені лише руховими волокнами, які передають 

збудження від ЦНС до робочого органу, 

–змішані– утворені чутливими і руховими волокнами. 

Основні властивості нервових волокон: 

–нервові волокна, що не втратили зв’язок з тілом клітини, здатні до 

відновлення – регенерації; 

– висока збудливість та провідність – здатність під дією подразника 

переходити зі стану фізіологічного спокою в стан збудження та проводити 

його; 

– висока лабільність – здатність за одиницю часу багато разів 

збуджуватися. Найбільш висока лабільність в мієлінових волокнах; 

– відносна невтомлюваність– пов’язана з низькими енергетичними 

затратами при збудженні, високою лабільністю нервових волокон та їх роботою 

з постійним недовантаженням. Нервове волокно може відтворювати до 2500 

імпульсів за 1с, а з нервового центру на периферію проводиться не більше 50–

100 хвиль збудження за 1с, тому що лабільність нервових центрів невелика; 
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– збудження по нервових волокнах проводиться ізольовано в обох 

напрямках від місця його виникнення; 

– швидкість проведення збудження по нервових волокнах залежить від 

діаметра волокна і структури його мембрани: чим товстіше волокно, тим 

більша швидкість проведення збудження в ньому. Нервовий імпульс по 

немієліновому волокну поширюється безперервно, а по мієліновому – 

стрибкоподібно від одного перехвату Ранв’є до іншого. 

Механізм проведення збудження по нервовим волокнам. У нервових 

мієлінових волокнах збудження виникає лише в перехватах Ранв’є і ніби 

«перескакує» від одного перехвату до іншого, тому ПД поширюється дуже 

швидко. 

У стані спокою зовнішня поверхня всіх перехватів Ранв’є заряджена 

позитивно. Між сусідніми перехватами немає різниці потенціалів. 

При нанесенні подразнення в ділянці А виникає збудження внаслідок 

проходження іонів натрію всередину клітини, і цей збуджений перехват стає 

негативно зарядженим по відношенню до сусіднього не збудженого перехвату 

Б. Внаслідок виникнення різниці потенціалів між цими ділянками виникає потік 

іонів через навколишню тканинну рідину і аксоплазму. При цьому в ділянці Б 

на поверхні зменшується позитивний заряд в результаті того, що позитивно 

заряджені іони йдуть до ділянки А, а всередині зменшується негативний заряд 

внаслідок притягання позитивних іонів від ділянки А. Внаслідок цього в 

ділянці Б зменшується мембранний потенціал. А це і є деполяризація, яка при 

досягненні критичного рівня викликає виникнення ПД. Так ділянка Б стає 

збудженою і здатною збуджувати сусідній перехват. 

ПД, що виник в одному перехваті, здатний викликати збудження не лише 

в тому, що лежить поряд перехваті, але і в сусідніх 2–3 перехватах. Це створює 

гарантію проведення збудження по волокну, якщо навіть 1–2 перехвати. що 

лежать поряд пошкоджені. 

Вікові зміни нервового волокна. Різні типи нервових клітин дозрівають в 

онтогенезі гетерохронно. В ембріональному періоді дозрівають великі 
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аферентні і еферентні нейрони. Дозрівання дрібних клітин відбувається після 

народження під впливом факторів навколишнього середовища. Окремі частини 

нейрона дозрівають теж нерівномірно. Аксон функціонує в ембріональному 

періоді розвитку дитини, а дендрит – після народження. Шипики на дендритах 

з’являються після народження дитини. Мієлінізація нервових волокон 

розпочинається на 4 місяці пренатального розвитку. Рухові нервові волокна 

покриваються мієліновою оболонкою до моменту народження дитини, а 

чутливі –протягом перших місяців життя дитини. Мієлінова оболонка 

інтенсивно росте в постнатальному періоді, її ріст веде до збільшення 

швидкості проведення збудження по нервовому волокну. До 3-річного віку 

дитини мієлінізація нервових волокон в основному завершується, хоча ріст 

мієлінової оболонки в довжину і осьового циліндру продовжується і після 3-

річного віку. 

 

Рисунок3.4–Мієлінове нервове волокно. 
 

Аксон (осьовий циліндр) починається від тіла клітини та йде до 

закінчення нервового волокна. Нервове закінчення, яке кінчається 

розгалуженням називається тілодендрій. 
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Рисунок3.6–Поперековий зріз нервового волокна: 

1 – осьовий циліндр; 2 – мієлін; 3 – неврилема; 4 –м’якотна (покривна) клітина; 
5 – ядро неврилеми 

 
Завдання до теми 

1. Схематично зобразити будову мієлінізованого нервового волокна, 

назвати його структурні елементи та внутрішньоклітинні органели нейрона. 

2. Відповідно до табличних даних зарисувати різновиди нейронів. 

3. Визначити різницю між структурою та функцією сірої та білої речовини. 

Контрольні питання 

1.Які з клітин, що входять до складу нервової тканини забезпечують 

сприйняття, аналіз та передачу інформації? 

2. Які з клітин, що входять до складу нервової тканини, утворюють 

гемато-енцефалічний бар’єр? 

3. Як називаються доцентрові відростки нейрона, які сприймають 

інформацію? 

4. Як називаються нейрони, які розміщені за межами центральної 

нервової системи і забезпечують сприйняття інформації та її первинну 

обробку? 

5. Як називаються нейрони, які розміщені в межах центральної нервової 

системи і забезпечують передачу інформації до виконавчих органів? 

6. Які структурні елементи нервової тканини виконують трофічну 

функцію? 

Література: [1, с. 23–34; 2, с. 12–30; 3, с. 8–14; 6, с. 26–35; 13, с. 21–37; 

14, с. 43–47, 356– 367]. 
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Практичне заняття № 4 

Тема. Структурно-функціональна організація спинногомозку 

Мета: Вивчити будову та функції спинного мозку. Засвоїтифункції 31 

пари спинномозкових нервів. 

Навчальні елементи:спинний мозок, спинномозкова трубка, нейрити, 

міжхребцеві отвори, сіра речовина, біла речовина 

 

Короткі теоретичні відомості 

Спинний мозок, medullaspinalis (грец. myelos), Лежить в хребетному 

каналі і у дорослих є довгий (45 см учоловіків і 41–42 см у жінок), кілька 

сплюснений спереду назад циліндричний тяж, який вгорі (краниально) 

безпосередньо переходить у довгастий мозок, а внизу (каудально) закінчується 

конічним загостренням, conusmedullaris, на рівні II поперекового хребця. 

Знання цьогофакту має практичне значення (щоб не пошкодити спинний мозок 

при поперековому проколі з метою взяття спинномозкової рідини або з метою 

спинномозкової анестезії, треба вводити голку шприца між остистими 

відростками III і IV поперекових хребців). Від conusmedullaris відходитьдонизу 

так звана кінцева нитка, filumterminale, що представляє атрофовану нижню 

частину спинного мозку, яка внизу складається з продовження оболонок 

спинного мозку і прикріплюється до II куприкових хребців. 

Спинний мозок насвоєму протязі має два потовщення, відповідних 

корінцях нервів верхньої та нижньої кінцівок: верхнє з них називається шийним 

потовщенням, intumescentiacervicalis, а нижня – попереково-крижовий, 

intumescentialumbosacralis. З цих потовщень більш обширно попереково-

крижове, але більшдиференційовано шийна, що пов'язано з більш складною 

іннервацією руки як органу праці (рис. 4.1) 

Утворилися внаслідок потовщення бічних стінок спинномозковій трубки і 

що проходять по середній лінії передньої і задньої поздовжнімиборознами: 

глибокої fissuramedianaanterior, і поверхневої, sulcusmedianusposterior, спинний 

мозок ділиться на дві симетричні половини – праву і ліву, кожна з них в свою 
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чергу має слабо виражену поздовжню борозну, що йде по лінії входу задніх 

корінців (sulcusposterolateralis) і по лініївиходу передніх корінців 

(sulcusanterolateralis). Ці борозни ділять кожну половину білої речовини 

спинного мозку на три поздовжніх канатика: передній –funiculusanterior, бічний 

–funiculuslateralisі задній –funiculusposterior. Задній канатик в шийному і 

верхнегрудному відділах ділиться ще проміжноїборозенкою, 

sulcusintermediusposterior, на два пучки: fasciculusgracilis і fasciculuscuneatus. 

Обидва ці пучка під тими ж назвами переходять вгорі на задню сторону 

довгастого мозку. 

 

Рисунок 4.1 – Спинний мозок: a – вигляд спереду; б – вигляд ззаду: 

1 –мicт; 2 – довгастий мозок; 3 – перехрестя пірамід; 4 – шийне потовщення;  
5 – передня серединна щілина; 6 – передня бічна борозна; 7 – поперекове 
потовщення; 8 – спино-мозковий конус 9 – кінцева нитка; 10 – ромбоподібна 
ямка; 11 – задня серединна борозна; 12 – задня бічна борозна. 
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На тій і іншій стороні з спинного мозку виходять двома поздовжніми 

рядами корінці спинномозковихнервів. Передній корінець, radixventralis s. 

anterior, що виходить через sulcusanterolateralis, складається з нейритів рухових 

(відцентрових, або еферентних) нейронів, клітинні тіла яких лежать в спинному 

мозку, тоді як задній корінець, radixdorsalis s. posterior, що входить в 

sulcusposterolateralis, міститьвідростки чутливих (доцентрових, або 

аферентних) нейронів, тіла яких лежать в спинномозкових вузлах. 

На деякій відстані від спинного мозку руховий корінець прилягає до 

чутливого і вони разом утворюють стовбур спинномозковогонерва, truncus n. 

spinalis, який невропатологи виділяють під ім'ям канатика, funiculus. При 

запаленні канатика (фунікуліт) виникають сегментарні розлади одночасно 

рухової і чутливої сфер; при захворюванні корінця (радикуліт) спостерігаються 

сегментарніпорушення однієї сфери – або чутливої, або рухової, а при 

запаленні гілок нерва (неврит) розлади відповідають зоні поширення даного 

нерва. Ствол нерва звичайно дуже короткий, тому що після виходу з 

міжхребцевого отвору нерв розпадається на своїосновні гілки. 

У міжхребцевих отворах поблизу місця з'єднання обох корінців задній 

корінець має потовщення – спинномозковий вузол, ganglionspinale, що містить 

ложноуніполярні нервові клітини (аферентні нейрони) з одним відростком, 

який ділиться потім надві гілки: одна з них, центральна, йде у складі заднього 

корінця в спинний мозок, інша, периферична, триває в спинномозковій нерв. 

Таким чином, в спинномозкових вузлах відсутні синапси, так як тут 

лежать клітинні тіла тільки аферентнихнейронів. Цим названі вузли 

відрізняються від вегетативних вузлів периферичної нервової системи, тому що 

в останніх вступають в контакти інтернейрони і еферентні нейрони. 

Спинномозкові вузли крижових корінців лежать всередині крижового каналу, а 

вузол куприковогокорінця – всередині мішка твердої оболонки спинного мозку. 

Внаслідок того що спинний мозок коротше хребетного каналу, місце виходу 

нервових корінців не відповідає рівню міжхребцевих отворів. Щоб потрапити в 

останні, корінці направляються не тільки в сторони відмозку, але ще і вниз, при 
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цьому тим стрімкі, чим нижче вони відходять від спинного мозку. У 

поперекової частини останнього нервові корінці спускаються до відповідних 

міжхребцевих отворів паралельно filumterminate, втілюючи її і conusmedullaris 

густим пучком, який носить назвукінського хвоста, caudaequina. 

Внутрішня будова спинного мозку. Спинний мозок складається із сірої 

речовини, що містить нервові клітини, і білої речовини, що складається з 

мієлінових нервових волокон. 

 

Рисунок 4.2 – Спинний мозок (горизонтальний розтин): 

1– задня серединна борозна; 2, 14 – задній корінець; 3, 15 – задній piгcipoї 

речовини; 4, 12 – бічний piг; 5, 10 – передній piг; 6 – центральний канал; 7–cipa 

спайка; 8 – передній канатик; 9 – передня серединна щілина; 11 – передній 

корінець; 13 – 6ічний канатик; 16 – задій канатик (пучок Бурдаха); 17 – задній 

канатик (пучок Голля) 

 

Сіра речовина, substantiagrisea , закладено всередині спинного мозку і 

оточене з усіх боків білою речовиною. Сіра речовина утворює дві вертикальні 

колони, поміщені в правій і лівій половинах спинного мозку. В середині його 

закладено вузький центральний канал, canaliscentralis,спинного мозку, що 

проходить у всю довжину останнього і містить спинномозкову 

рідину.Центральний канал є залишком порожнини первинної нервової трубки. 

Тому вгорі він повідомляється з IV шлуночком головного мозку, а в 
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області conusmedullarisзакінчується розширенням – кінцевим шлуночком, 

ventriculusterminalis. Сіра речовина, що оточує центральний канал, носить назву 

проміжного, substantiaintermediacentralis. У кожній колоні сірої речовини два 

стовпи: передній, columnaanterior, і задній, columnaposterior. На поперечних 

розрізахспинного мозку ці стовпи мають вигляд рогів: переднього, 

розширеного, cornuanterius, і заднього, загостреного, cornuposterius. Тому 

загальний вид сірої речовини на тлі білого нагадує букву «Н». 

Сіра речовина складається з нервових клітин, що групуються в 

ядра,розташування яких в основному відповідає сегментарному будовою 

спинного мозку і його первинної тричленної рефлекторної дузі. Перший, 

чутливий, нейрон цієї дуги лежить в спинномозкових вузлах, периферичний 

відросток якого починається рецепторами ворганах і тканинах, а центральний у 

складі задніх чутливих корінців проникає через sulcusposterolateralis в спинний 

мозок. Навколо верхівки заднього рогу утворюється прикордонна зона білої 

речовини, що представляє собою сукупність центральних відростків 

клітинспинномозкових вузлів, що закінчуються в спинному мозку. 

Клітини задніх рогів утворюють окремі групи або ядра, що сприймають з 

соми різні види чутливості,– соматично-чутливі ядра. Серед них виділяються: 

грудне ядро, nucleusthoracicus (columnathoracica), найбільш виражене в грудних 

сегментах мозку; знаходиться на верхівці рогу драглисте речовина, 

substantiagelatinosa, а також так звані власні ядра, nucleiproprii. Закладені в 

задньому розі клітини утворюють другі, вставні, нейрони. У сірій 

речовинізадніх рогів розкидані також розсіяні клітини, так звані пучкові 

клітини, аксони яких проходять в білій речовині відокремленими пучками 

волокон. Ці волокна несуть нервові імпульси від певних ядер спинного мозку в 

його інші сегменти або служать для зв'язку зтретіми нейронами рефлекторної 

дуги, закладеними в передніх рогах того ж сегменту. Відростки цих клітин, що 

йдуть від задніх рогів до передніх, розташовуються поблизу сірої речовини, по 

його периферії, утворюючи вузьку облямівку білої речовини, що оточує сіре з 

усіх сторін. 
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Це власні пучки спинного мозку, fasciculiproprii. Внаслідок цього 

роздратування, що йде з певної області тіла, може передаватися не тільки на 

відповідний їй сегмент спинного мозку, але захоплювати і інші. В результаті 

простий рефлекс може залучати довідповідну реакцію цілу групу м'язів, 

забезпечуючи складне координоване рух, залишається, однак, 

безусловнорефлекторним. 

Передні роги містять треті, рухові, нейрони, аксони яких, виходячи з 

спинного мозку, складають передні,рухові, корінці. Ці клітини утворюють ядра 

еферентних соматичних нервів, що іннервують кісткову мускулатуру, – 

соматично-рухові ядра. Останні мають вигляд коротких колонок і лежать у 

вигляді двох груп – медіальної і латеральної. Нейрони медіальної 

групиіннервують м'язи, розвинені з дорсальної частини міотомів, а латеральної 

– м'язи, що походять з вентральної частини міотомів. 

Найбільше число ядер міститься в передніх рогах шийного потовщення 

спинного мозку, звідки інервуються верхні кінцівки, що визначається участю 

останніх у трудовій діяльності людини. В останнього у зв'язку з 

ускладненнямрухів руки як органу праці цих ядер значно більше, ніж у тварин, 

включаючи антропоїдів. 

Таким чином, задні і передні роги сірої речовини мають відношення до 

іннервації органів тваринного життя, особливо апаратуруху, у зв'язку з 

удосконаленням якого в процесі еволюції і розвивався спинний мозок. 

Передній і задній роги в кожній половині спинного мозку пов'язані між собою 

проміжної зоною сірої речовини, яка в грудному та поперековому відділах 

спинного мозку, напротязі від I грудного до II-III поперекових сегментів 

особливо виражена і виступає у вигляді бічного роги, cornulaterale. Внаслідок 

цього в названих відділах сіра речовина на поперечному розрізі набуває 

вигляду метелики. У бічних рогах закладені клітини, іннервуютьвегетативні 

органи і групуються в ядро, яке носить назву columnaintermediolateralis. 

Нейрити клітин цього ядра виходять зі спинного мозку в складі передніх 

корінців. 
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Біла речовина, substantiaalba, спинного мозку складається з нервових 

відростків, якіскладають три системи нервових волокон:  

– Короткі пучки асоціативних волокон, що з'єднують ділянки спинного 

мозку на різних рівнях (аферентні і вставні нейрони).  

– Довгі доцентрові (чутливі, аферентні).  

– Довгі відцентрові (рухові, еферентні).  

Перша система (коротких волокон) відноситься до власного апарату 

спинного мозку, а інші дві (довгих волокон) складають провідникової апарат 

двосторонніх зв'язків з головним мозком.Власний апарат включає сіра речовина 

спинного мозку з задніми і передніми корінцями і власними пучками білої 

речовини (fasciculiproprii), оздоблюють сіре у вигляді вузької смуги. За 

розвитком власний апарат є утворенням філогенетично старішим ітому зберігає 

примітивні риси будови - сегментарного, чому його називають також 

сегментарним апаратом спинного мозку на відміну від решти 

несегментованного апарату двосторонніх зв'язків з головним мозком. 

Таким чином, нервовий сегмент – цепоперечний відрізок спинного мозку 

і пов'язаних з ним правого і лівого спинномозкових нервів, що розвилися з 

одного невротомія (невромеров). Він складається з горизонтального шару білої 

та сірої речовини (задні, передні та бокові роги), що містить нейрони, відростки 

якихпроходять в одному парному (правому і лівому) спинномозковому нерві і 

його корінцях. 

В спинному мозку розрізняють 31 сегмент, які топографічно діляться на 8 

шийних, 12 грудних, 5 поперекових, 5 крижових і 1 куприкова. У межах 

нервового сегмента замикається короткарефлекторна дуга. Так як власний 

сегментарний апарат спинного мозку виник тоді, коли ще не було головного, то 

функція його – це здійснення тих реакцій у відповідь на зовнішнє і внутрішнє 

подразнення, які в процесі еволюції виникли раніше, тобто вродженихреакцій. 

Апарат двосторонніх зв'язків з головним мозком філогенетично більш молодий, 

так як виник лише тоді, коли з'явився головний мозок. У міру розвитку 

останнього розросталися назовні і провідні шляхи, що зв'язують спинний мозок 
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з головним. Цим пояснюється тойфакт, що біла речовина спинного мозку як би 

оточило з усіх боків сіра речовина. Завдяки провідниковому апарату власний 

апарат спинного мозку пов'язаний з апаратом головного мозку, який об'єднує 

роботу всієї нервової системи. Нервові волокна групуютьсяв пучки, а з пучків 

складаються видимі неозброєним оком канатики: задній, бічний і передній. У 

задньому канатику, прилягаючому до заднього (чутливого) рогу, лежать пучки 

висхідних нервових волокон; в передньому канатику, прилягаючому до 

переднього (рухового) рогу,лежать пучки низхідних нервових волокон; 

нарешті, в бічному канатику знаходяться і ті й інші. Крім канатиків, біла 

речовина знаходиться у білій спайці, comissuraalba, що утворюється внаслідок 

перехрещення волокон спереду від substantiaintermediacentralis; ззаду біла 

спайка відсутній. 

Задні канатики містять волокна задніх корінців спинномозкових нервів, 

що складаються в дві системи:  

–Медіально розташований тонкий пучок, fasciculusgracilis. 

– Латерально розташований клиновидний пучок, fasciculuscuneatus. 

Пучки тонкий іклиновидний проводять від відповідних частин тіла до 

кори головного мозку свідому пропріоцептивної (м'язово-суглобове почуття) і 

шкірну (почуття стереогноза– впізнавання предметів на дотик) чутливість, що 

має відношення до визначення положення тіла впросторі, а також тактильну 

чутливість. 

Бічні канатики містять такі пучки:  

Висхідні. 

До заднього мозку:  

– tractusspinocerebellarisposterior, задній спинно-мозочковий 

шлях,розташовується в задній частині бічного канатика на його периферії; 

– tractusspinocerebellarisanterior, передній спинно-мозочковий шлях, 

лежить вентральні попереднього. Обидва спинно-мозжечкови тракти проводять 

несвідомі проприоцептивні імпульси (несвідома координація рухів). 

 



37 

 

До середнього мозку:  

– tractusspinotectalis, спинно-покришечний шлях, прилягає до медіальної 

сторони і передньої частини tractusspinocerebellarisanterior. До проміжного 

мозку:  

– tractusspinothalamicslateralis прилягає з медіальної сторони до 

tractusspinocerebellarisanterior, негайно позаду tractusspinotectalis. Він 

проводить у дорсальній частині тракту температурні роздратування, а в 

вентральній – больові; 

– tractusspinothalamicusanteriror s. ventralis аналогічний попередньому, 

але розташовується кпереду від соіменному латерального і є шляхом 

проведення імпульсів дотику, дотику (тактильна чутливість). За останніми 

даними, цей тракт розташовується в передньому канатику. 

Спадні. 

Від кори великого мозку:  

– латеральний корково-спинномозкової (пірамідної) шлях, 

tractuscorticospinalis (pyramidalis) lateralis. Цей тракт є свідомим еферентних 

руховим шляхом. 

Від середнього мозку:  

–tractusrubrospinalis. Він є несвідомим еферентних руховим шляхом.  

Від заднього мозку: 

–tractusolivospinalis, лежить вентральні tractusspinocerebellarisanterior, 

поблизу переднього канатика. Передні канатики містять спадні шляху. 

Від кори головного мозку: 

– передній корково-спинномозкової (пірамідної) шлях, 

tractuscorticospinalis (pyramidalis) anterior, становить з латеральним пірамідних 

пучком загальну пірамідну систему. 

Від середнього мозку: 

–ractustectospinalis, лежить медіальніше пірамідного пучка, обмежуючи 

fissuramedianaanterior. Завдяки йому здійснюються рефлекторні захисні руху 

при зорових і слухових подразненнях – зорово-слуховий рефлекторний тракт. 
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– отрута пучків йде до передніх рогів спинного мозку від різних ядер 

довгастого мозку, що мають відношення до рівноваги і координації рухів, а 

саме:  

– від ядер вестибулярного нерва –tractusvestibulospinalis– лежить на 

кордоні переднього і бічного канатиків; 

– від formatioreticularis - tractusreticulospinalisanterior, лежить в середній 

частині переднього канатика;  

– власне пучки, fasciculiproprii, безпосередньо прилягають до сірого 

речовині і відносяться до власного апарату спинного мозку. 

 

Рисунок4.3 – Розподіл нервових пучків у білій речовині спинного мозку: 
1 – спинна (задня) серединна борозна; 2 – спинний (задній) корінець 
спинномозкового нерва; 3 – спинний (задній) piгcipoї речовини; 4 – 
центральний канал; 5 – бічний piгcipoї речовини; 6 – черевний (передній) 
piгcipoї речовини; 7 – черевний корінець спинномозкового нерва; 8 – черевна 
(передня) серединна щілина; 9 – прямий пірамідний шлях; 10 –спинномозко-
мозочковий черевний шлях (Говерса); 11 –спинномозково-мозочковий шлях 
(Флексіга); 12 –червоноядерно-спинномозковий шлях (пучок Монакова); 13 – 
бічний пірамідний тракт; 14 – клиноподібний пучок (Бурдаха); 15 – тонкий 
пучок (Голля). 

 

Завдання до теми 

1. Зарисувати схему поперечного зрізу сегменту спинного мозку. На схемі 

позначити висхідні шляхи спинного мозку. Пояснити, від яких рецепторів вони 

починаються і яку інформацію проводять. 
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2. Зарисувати схему поперечного зрізу сегменту спинного мозку. На схемі 

позначити низхідні шляхи спинного мозку. Пояснити, від яких структур мозку 

вони починаються,  яку інформацію проводять, на яких структурах спинного 

мозку закінчуються. 

Контрольні питання 

1. Надати характеристику структурної організації спинного мозку. 

2. Визначити провідні та рефлекторні функції спинного мозку. 

3. Які рефлекси називають спинальними? 

4. Назвати 31 пару спиномозкових нервів. 

Література: [1, с. 23–34; 2, с. 12–30; 3, с. 8–14; 6, с. 26–35; 13, с. 21–37; 

14, с. 43–47, 356– 367]. 

 

Практичне заняття № 5 

Тема. Еволюція головного мозку 

Мета: Вивчити особливості філогенетичних етапів головного мозку та 

визначити набуття прогресивних ознак. 

Навчальні елементи:мотонейрон, ортогон, білатеральність, 

протоцеребрум, дейтероцеребрум,тритоцеребрум, синапс, 

електроенцефалографія,нейровізуалізація 

 

Короткі теоретичні відомості 

Тварини без головного мозку 

Утворення головного мозку безпосередньо залежало від складнішого 

розвитку нервової системи як регулятора поведінки та гомеостазу. 

Найпростіша нервова система – дифузна. Вона являє собою сукупність 

нейронів, які рівномірно розміщені по тілу та контактують лише з сусідніми 

нейронами. Головне її призначення – сприймати подразник (чутливий нейрон) 

та передавати сигнал на м’язові клітини (мотонейрон). Головний мозок 

відсутній, його роль локально виконують ганглії. Така нервова система 

характерна для Кишковопорожнинних (Coelenterata).Однак, уже в деяких медуз 
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спостерігається тенденція до централізації нервової системи. 

Мозок безхребетних 

В плоских (Platyhelminthes) та круглих (Nemathelminthes) червів уже 

наявне нервове потовщення в головній частині, від якого відходять нервові 

стовбури. Такий тип нервової системи – це стовбурова нервова система 

(ортогон). Наступною стадією розвитку нервової системи є вузловий тип. 

Характерний він для кільчастих червів (Annelida), молюсків (Mollusca) та 

членистоногих (Arthropoda). При такій нервовій системі окрім 

навкологлоткового кільця (вузла) містяться білатерально та симетрично 

розміщені ганглії, які іннервують певну ділянку тіла. В молюсків особливо 

сильно розростаються вузли довкола стравоходу і утворюють «головний 

мозок». В комах мозок формується з надглоткового (церебрального) та 

підглоткового гангліїв. В самому мозку вже можна виділити декілька відділів: 

протоцеребрум (зоровий аналізатор), дейтероцеребрум (інформація від антен) 

та тритоцеребрум (іннервація голови та передньої частини травної системи). 

Від гангліїв відходить черевний ланцюжок. 

Мозок хребетних 

Для хордових тварин (до яких належать усі хребетні) характерна 

трубчаста нервова система. 

Риби, амфібії та рептилії 

Головний мозок риб та має три відділи: передній (prosencephalon), 

середній (mesencephalon) та задній мозки (rhombencephalon): 

− передній мозок складається з передніх нюхових долей та задніх півкуль 

кінцевого мозку; основна його роль – аналіз інформації від нюхового 

аналізатора; проміжний мозок є вегетативним центром 

− середній мозок складається з оптичних часток; аналізує зорову 

інформацію 

− кінцевий мозок ділиться на мозочок (центр координації рухів) та 

стовбур мозку (контроль за деякими органними функціями: серцебиття, 

дихання). 
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Особливо великого розвитку набуває мозочок, який є необхідним для 

можливості плавати. 

Будова та головного мозку амфібій ідентичні, окрім меншого розвитку 

мозочка. Також відношення мозок : тіло у амфібій дещо більше. 

Все ж ті п’ять відділів наявні у плазунів, однак найбільш розвинутими 

відділами є кінцевий мозок та мозочок. Це пояснюється більш складнішою 

поведінкою рептилій та рухами, що потребують високого контролю з боку 

ЦНС. 

Деякі примітивні тварини, такі як медузи та морські їжаки, мають 

децентралізовану нервову систему без мозку, тоді як губки загалом не мають 

нервової системи. У черепних (хребетних та міксин) мозок розташований в 

захищеній черепом голові (саме в цьому випадку він називається головним), 

поруч з головними органами відчуття: зору, слуху, рівноваги, смаку і нюху. 

Головний мозок може бути дуже складним. Так, головний мозок людини 

містить біля 100 млрд. нейронів, кожний зв'язаний до 10 тис. синаптичних 

зв'язків. Ці нейрони спілкуються один з одним за допомогою довгих волокон, 

аксонів, що передають сигнальні імпульси у вигляді потенціалу дії як до інших 

частин мозку, так і до інших частин тіла. 

Мозок є головним органом, що відповідає за поведінку тварини, що у 

свою чергу забезпечує її добробут. Головний мозок контролює поведінку або за 

рахунок активації м'язів, або за допомогою секреції хімічних речовин, таких як 

гормони. Проте головний мозок не є єдиною структурою, що визначає 

поведінку, навіть одноклітинні організми здатні відповідати на зовнішні 

стимули, а губки, що не мають нервової системи, здатні до координованого 

руху частин тіла. У хребетних спинний мозок має нейронні мережі, здатні до 

генерації рефлекторної відповіді та простих рухових послідовностей, таких як 

ходьба та плавання. Однак, складніші картини поведінки на основі аналізу 

складного сенсорного впливу вимагають можливостей головного мозку. 

Незважаючи на великий науковий прогрес в дослідженні мозку, багато 

деталей його роботи залишаються невідомими. Тоді як організація 
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індивідуальних нейронів та синапсів вивчена дуже добре, яким чином 

здійснюється кооперація тисяч або мільйонів з них визначити дуже важко. 

Методи спостереження, такі як електроенцефалографія або нейровізуалізація, 

показують високий рівень організації в роботі мозку, але ці методи не мають 

роздільної здатності для візуалізації окремих нейронів. Таким чином, навіть 

деякі найфундаментальніші принципи роботи мозку, такі як пам'ять, все ще 

нерозшифровані та вимагають дослідження. 

Головний мозок людини 

Головний мозок (encephalon) людини є не лише субстратом психічної 

діяльності, а й регулятором усіх процесів, які відбуваються в організмі. 

Прогресивний розвиток головного мозку у вищих приматів, зумовлений 

трудовою діяльністю й виразною мовою, дав змогу людині якісно виділитись у 

тваринному світі. 

Серед приматів абсолютна маса мозку людини є найбільшою. Велике 

значення має відносна маса мозку, тобто відношення абсолютної маси мозку до 

маси тіла. Відносна маса мозку найбільша в людини (винятки: дрібні співучі 

птахи та деякі мавпи Нового Світу). 

Індивідуальні коливання маси головного мозку сучасної людини, 

незалежно від її обдарованості, досить значні (найчастіше 1100–1700 г.). У 

таких межах була маса мозку І. П. Павлова (1653 г.), Д. І. Менделєєва (1571 г.) 

та інших великих людей. Поряд з цим маса мозку І. С. Тургенева (2012 г.), 

Байрона (1807 г.), І. Ф. Шіллера (1785 г.) перевищила максимальну масу, а 

мозок Анатоля Франса (1017 г.) мав мінімальну масу, відому для сучасної 

людини.Головний мозок міститься в порожнині черепа і в цілому повторює 

його форму. 

Завдання до теми 

1. Зарисувати схему філогенетичного розвитку головного мозкухребетних 

різних класів. 

2. Порівняти нервову систему безхребетних, хребетних тварин та людини 

замалювати вжурнал для практичних робіт. 
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Контрольні питання 

1. Якіфілогенетичні етапи головного мозку Вам відомі? 

2. Від чого залежить ускладнення будови головного мозку? 

3. Чим відрізняєтьсямозок безхребетних від мозку хребетних? 

4. В чому полягають прогресивніособливості головного мозку людини? 

Література: [1, с. 23–34; 2, с. 12–30; 3, с. 8–14; 6, с. 26–35; 13, с. 21–37; 

14, с. 43–47, 356– 367]. 

 

Практичне заняття № 6 

Тема. Структурно-функціональна організація головного мозку 

Мета: Вивчити будову та функції головного мозку.  

Навчальні елементи:інервуючі органи, мозочок, варолієв міст. 

 

Короткі теоретичні відомості 

Головний мозок (encephalori) розташовується в порожнині мозкового 

черепа, форма якого визначається формою мозку. Маса мозку у 

новонародженого близько 389 г у хлопчиків і 355 г у дівчаток. При цьому у 

новонародженого більш розвинені філогенетичні, старіші відділи мозку. До 5 

років маса мозку швидко збільшується, в 6-річному віці складає 85–90% 

остаточної, потім до 24–25 років поволі зростає, після чого зростання 

закінчується і складає близько 1500 г (від 1100 до 2000). 

Абсолютна і відносна маса мозку не є надійним критерієм щодо 

визначення ступеня розвитку організму. Так, маса головного мозку макаки 62 

г., гібона 100 г., шимпанзе і орангутанга 400–420 г., горили 500 г., кішки 30 г., 

дельфіна 1800 г., кита 7000 г., слона 5000 г. і т. д. 

Складається мозок з п'яти відділів: переднього (великі півкулі), 

проміжного, середнього, заднього і довгастого мозку, з яких останні чотири 

відділи складають стовбур головного мозку. Усередині головного мозку 

знаходяться чотири порожнини, що сполучаються між собою, – мозкові 

шлуночки. Вони заповнені спинномозковою рідиною. І й II шлуночки 
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розташовані у великих півкулях, III – в проміжному мозку, а IV – в довгастому. 

У людини півкулі досягають високого розвитку, складаючи 80 % маси мозку. 

Філогенетично більш давня частина – стовбур головного мозку. Він включає 

довгастий мозок, мозковий (варолієв) міст, середній і проміжний мозок. У білій 

речовині стовбура залягають численні ядра сірої речовини. Ядра 12 пар 

черепно-мозкових нервів також знаходяться в стовбурі мозку. Стовбурна 

частина мозку прикрита півкулями головного мозку. 

Довгастий мозок (medullaoblongata) є безпосереднім продовженням 

спинного і повторює його будову: на передній і задній поверхнях тут також 

залягають борозни. Нижньою його межею вважають місце виходу корінців 1-го 

шийного спинномозкового нерва або перехрест пірамід, верхній – задній край 

мосту, довжина його близько 25 мм., форма наближається до усіченого конусу, 

поверненого основою вгору. Він складається з білої речовини – провідних 

пучків, де розсіяне скупчення сірої речовини – ядра, від яких беруть початок 

черепні нерви – з IX по XII пари, в їх числі язико-глотковий (IX пара), 

блукаючий (X пара), інервуючий органи дихання, кровообіги, травлення й інші 

системи, під'язиковий (XII пара). Угорі довгастий мозок продовжується в 

потовщення –варолієв міст, а з боків від нього відходять нижні ніжки мозочка. 

Зверху і з боків майже весь довгастий мозок прикритий великими півкулями і 

мозочком. 

У сірій речовині довгастого мозку залягають життєво важливі центри, 

регулюючі серцеву діяльність, дихання, ковтання, здійснюючі захисні рефлекси 

(чхання, кашель, блювота, сльозотеча), секрецію слини, шлункового і 

підшлункового соку тощо. Пошкодження довгастого мозку може бути 

причиною смерті унаслідок припинення серцевої діяльності та дихання. 

Задній мозок (metencephalon) включає варолієв міст, розташований 

вентрально, і мозочок. 

Варолієв міст (pons) з'являється лише у ссавців у зв'язку з розвитком 

плаща головного мозку, у людини він досягає найбільшого розвитку. Знизу міст 

обмежений довгастим мозком, зверху переходить в ніжки мозку, бічні його 
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відділи утворюють середні ніжки мозочка. У речовині варолієва моста 

знаходяться ядра з V по VIII пари черепно-мозкових нервів (трійчастий, 

відводящий, лицьовий, слуховий). 

Мозочок (cerebellum) розташований назад від моста і довгастого мозку. 

Поверхня його складається з сірої речовини (кора). Під корою мозочка 

знаходиться біла речовина, в якій є скупчення сірої речовини – ядра. Весь 

мозочок представлений двома півкулями, середньою частиною – черв'яком і 

трьома парами ніжок, які утворені нервовими волокнами, за допомогою яких 

він пов'язаний з іншими відділами головного мозку. Основна функція мозочка – 

безумовно-рефлекторна координація рухів, визначаюча їх чіткість, плавність і 

збереження рівноваги тіла, а також підтримку тонусу м'язів. Через спинний 

мозок по провідних шляхах імпульси від мозочка поступають до м'язів. 

Контролює діяльність мозочка кора великих півкуль. 

 

Рисунок 6.1 – Мозочок та стовбур мозку: 
1 – смугасте тіло; 2 – шишкоподібне тіло; 3 – верхній (передній) горбик; 4 – 
нижній (задній) горбик; 5 –мозочково-червоноядерний шлях; 6 – ядро шатра; 7 
– черв'як мозочка; 8 – зубчасте ядро мозочка; 9 – верхні (передні) ніжки 
мозочка; 10 – верхній (передній) мозковий парус; 11 – вуздечка верхнього 
(переднього) мозкового паруса; 12 – зоровий бугор; 13 – третій шлуночок 
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Середній мозок (mesencephalon) розташований попереду варолієва 

мосту, він представлений четверо-горбочком і ніжками мозку. У центрі його 

проходить вузький канал (водопровід мозку), сполучаючи III і IV шлуночки. 

Мозковий водопровід оточений сірою речовиною, в якій лежать ядра III і IV 

пар черепно-мозкових нервів. У ніжках мозку продовжуються провідні шляхи 

від довгастого мозку і варолієва моста до великих півкуль. Середній мозок 

відіграє важливу роль у регуляції тонусу і здійсненні рефлексів, завдяки яким 

можлива постава і ходіння. Чутливі ядра середнього мозку знаходяться в горбах 

четверо-горбочків: у верхніх містяться ядра, пов'язані з органами зору, в нижніх 

– ядра, пов'язані з органами слуху. За їх участю здійснюються орієнтовні 

рефлекси на світло і звук. 

 

Рисунок 6.2– Середній мозок: 

1 – водопровід середнього мозку; 2 – центральна cipa речовина; 3 – покришка 

середнього мозку; 4 – червоне ядро; 5 – чорна субстанція; 6 – окоруховий нерв; 

7 – основа ніжки мозку; 8 – пластинка покришки (чотиригорбкове тіло) 

 

Проміжний мозок (diencephalon) розташований під мозолястим тілом. 

Складається з двох зорових горбів, надгорбочковою, підгорбочковою областей і 

колінчастих тіл. По периферії проміжного мозку знаходиться біла речовина, а в 

його товщі – ядра сірої речовини. Зорові горби – головні підкіркові центри 

чутливості: сюди по висхідних шляхах надходять імпульси зі всіх рецепторів 

тіла, а звідси – до кори великих півкуль. У підгорбочковій області (гіпоталамус) 
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знаходяться центри, сукупність яких є вищим підкірковим центром 

вегетативної нервової системи, регулюючої обмін речовин в організмі, 

тепловіддачу, постійність внутрішнього середовища. У передніх відділах 

гіпоталамуса розташовуються парасимпатичні центри, у задніх – симпатичні. В 

ядрах колінчастих тіл зосереджені підкіркові зорові та слухові центри. 

До колінчастих тіл прямує II пара черепно-мозкових нервів – зорові. 

Стовбур мозку пов'язують з навколишнім середовищем і з органами тіла 

черепно-мозкові нерви. По характеру дії вони мо-жуть бути чутливими (I, II, 

VIII), руховими (III, IV, VI, IX, XII) і змішаними (V, VII, IX, X пари). 

 

Рисунок 6.3 – Стовбур головного мозкуРисунок 6.4 – Стовбур головного 
(вигляд спереду):(вигляд ззаду): 
1 – зорове перехрестя; 1 – зоровий бугор, таламус; 
2 – зоровий нерв;2 – третій шлуночок; 
3 – зоровий шлях;3 – шишкоподібне тіло; 
4 – ніжка мозку;4, 10 –вepxнi горбики покришки 
5 – міст;середнього мозку; 
6 – олива довгастого мозку;5, 9 – нижні горбики покришки 
7 – перехрестя пірамід;середнього мозку; 
8 – піраміда довгастого мозку;6 –лицеві горбики 
9 – соскоподібне тіло;ромбоподібної ямки; 
10 – сірий бугор;7 – клиноподібний горбик; 
11 – передня дірчаста речовина;8 – тони пучки. 
12 – нюховий трикутні; 
13 – нюховий шлях 
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Передній мозок (prosencephalon) складається з сильно розвинутих 

півкуль і сполучаючої їх серединної частини. Права та ліва півкулі 

відокремлені одна від одної глибокою щілиною, на дні якої лежить мозолясте 

тіло. 

Мозолясте тіло (corpuscallosum) сполучає обидві півкулі за допомогою 

довгих відростків нейронів, які створюють провідні шляхи. Порожнини півкуль 

утворені бічними шлуночками (І і II). Поверхня півкуль утворена сірою 

речовиною, або корою головного мозку, що складається з нейронів і їх 

відростків. Під корою залягає біла речовина –  провідні шляхи. Провідні шляхи 

сполучають окремі центри в межах однієї півкулі або праву і ліву половини 

головного і спинного мозку, або різні поверхи центральної нервової системи. У 

білій речовині знаходяться також скупчення нервових клітин, створюючи 

підкіркові ядра сірої речовини. Частиною великих півкуль є нюховий мозок з 

парою нюхових нервів, що відходить (І пара) від нього. 

Загальна поверхня корипівкуль складає 2000–2500 см2, її товщина –2,5–3 

мм. Кора включає нервові клітини, розташовані шістьма шарами.У 

тримісячного зародка поверхня півкуль гладенька, але кора росте швидше, ніж 

мозкова коробка, тому кора утворює складки – звивини, обмежені борознами; у 

них міститься близько 70 % поверхні кори. Борозни ділять поверхню півкуль на 

частини. У кожній півкулі розрізняють чотири частини: лобову, тім'яну, 

скроневу й потиличну. Найглибші борозни – центральні, відділяючі лобові 

частки від тім'яних, і бічні, які відмежовують скроневі частини від інших; 

тім'яно-потилична борозна відособляє тім'яну частину від потиличної. Наперед 

від центральної борозни в лобовій частині знаходиться передня центральна 

звивина, позаду неї – задня центральна звивина. Нижня поверхня півкуль і 

стовбурна частина мозку називається основою мозку. 

Функції головного мозку. У кору великих півкуль головного мозку 

поступає інформація від великої кількості різноманітних високоспеціалізованих 

рецепторів, здатних уловлювати найзначніші зміни в зовнішньому і 

внутрішньому середовищі. 
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Рисунок 6.5 – Борозни й закрутки медіальної поверхні півкуль великого мозку: 
1 – верхня лобова закрутка; 2 – прозора перегородка; 3 – склепіння; 4 – закрутка 
пояска; 5 – борозна мозолистого тіла; 6 – мозолисте тіло; 7 – борозна пояска; 8 
– центральна борозна пояска; 9, 10 –працентральна часточка; 11, 12 –
передклин; 13 – клин; 14 – шпорна борозни; 15 – язикова закрутка; 16 – 
черв'ячок; 17 – права півкуля мозочка; 18 – міст; 19 – пластинки покришки; 20 – 
шишкоподібна залоза (епіфіз); 21 – окоруховий нерв; 22 – соскоподібне тіло; 23 
– лійка; 24 – зорове перехрестя (xiaзма) 

 
Рецептори, розташовані в шкірі, реагують на зміни в зовнішньому 

середовищі. У м'язах і сухожиллях знаходяться рецептори, які сигналізують у 

мозок про ступінь натягнення м'язів, рухи суглобів. Є рецептори, реагуючі на 

зміни хімічного і газового складу крові, тиску осмосу, температури тощо. У 

рецепторі подразнення перетворюються на нервові імпульси. По чутливих 

не-рвових шляхах імпульси проводяться до відповідних чутливих зон кори 

головного мозку, де і формується специфічне відчуття – зорове, нюхове тощо. 

Функціональну систему, що складається з рецептора, чутливого 

провідного шляху і зони кори, куди проектується даний вид чутливості, І. П. 

Павлов назвав аналізатором. 

Аналіз і синтез отриманої інформації здійснюється в строго певній 

ділянці – зоні кори великих півкуль. Найважливіші зони кори – рухова, 

чутлива, зорова, слухова, нюхова. Рухова зона розташована в передній 

центральній звивині попереду центральної борозни лобової частини, зона 

шкірно-м'язової чутливості – позаду центральної борозни, в задній центральній 
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звивині тім'яної частки. Зорова зона зосереджена в потиличній частині, слухова 

– у верхній скроневій звивині скроневої  частини, а нюхова і смакова зони – в 

передньому відділі скроневої частини. 

У нашій свідомості діяльність аналізаторів відображає зовнішній 

матеріальний світ. Це дає можливість пристосовуватися до умов середовища 

шляхом зміни поведінки. 

Кора виконує дві основні функції: взаємодія організму із зовнішнім 

середовищем (поведінкові реакції) і об'єднання функцій організму, тобто 

нервова регуляція всіх органів. Діяльність кори головного мозку людини і 

вищих тварин визначена І. П. Павловим як вища нервова діяльність, що є 

умовно-рефлекторною функцією кори головного мозку. 

Умовні рефлекси виробляються протягом індивідуального життя тварин і 

людини. Тому умовні рефлекси строго індивідуальні: у одних осіб вони можуть 

бути, у інших відсутні. Для виникнення таких рефлексів необхідний збіг у часі 

дії умовного подразника з дією безумовного. Лише багатократний збіг цих двох 

подразників приводить до утворення тимчасового зв'язку між двома центрами. 

У людини і ссавців нові умовні рефлекси формуються протягом всього 

життя, вони замикаються в корі головного мозку і носять тимчасовий характер, 

оскільки представляють тимчасові зв'язки організму з умовами середовища, в 

яких він знаходиться. 

Різні подразники зовнішнього середовища, діючі на організм, можуть 

викликати в корі не тільки утворення умовних рефлексів, але і їх гальмування. 

Якщо гальмування виникає відразу при першій же дії подразника, його 

називають безумовними. 

Завдання до теми 

1. Зарисувати основні відділиголовного мозку.Назвати їх функції. 

2.Підготувати схематичне зображення низхідних провідних шляхів 

головного мозку. 

3. Схематично зобразити будову симпатичного відділу автономної 

нервової системи. На схемі вказати гангліонарні та нервово-органні синапси та 
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їх медіатори. Пояснити значення симпатичної нервової системи для організму. 

4. Схематично зобразити будову парасимпатичного відділу автономної 

нервової системи. На схемі вказати гангліонарні та нервово-органні синапси та 

їх медіатори. Пояснити значення парасимпатичної нервової системи для 

організму. 

5. Схематично зобразити пошарову будову кори головного мозку. 

Пояснити, якими клітинами представлений кожний з шарів. 

Контрольні питання 

1. Скільки пар черепно-мозкових нервів існує? На які групи їх поділяють? 

2. Які видичерепно-мозковихнервіврозрізняють за характером дії? 

3.Назвіть основні відділиголовного мозку та їх функції. 

4. Перелічите відділи нервової системи. 

Література: [1, с. 23–34; 2, с. 12–30; 3, с. 8–14; 6, с. 26–35; 13, с. 21–37; 

14, с. 43–47, 356– 367]. 

 

Практичне заняття № 7 

Тема. Безумовні та умовні рефлекси 

Мета: Вивчити принципи рефлекторної діяльності,охарактеризувати 

умовні та безумовні рефлекси. Виявити методи вивчення вищої нервової 

діяльності. 

Навчальні елементи:безумовні рефлекси, умовні рефлекси, інстинкт, 

зворотна афференція,подразники умовні, безумовні подразники. 

 

Короткі теоретичні відомості 

Принципи рефлекторної діяльності 

Принципи рефлекторної діяльності такі: 

– принцип зворотного зв’язку. Під час здійснення рефлексу від робочих 

органів надходять сигнали до центральної нервової системи відносно 

ефективності реакції. Це явище названо зворотним зв’язком, а система сигналів 

– зворотною аферентацією. Сукупність нервових шляхів – рефлекторної дуги та 
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шляхів отримання зворотної інформації про ефективність відповідної реакції – 

утворює рефлекторне кільце; 

– принцип загального кінцевого шляху. Кількісне переважання 

аферентних нейронів над еферентними є причиною того, що останні є 

загальним кінцевим шляхом для багатьох рефлексів від центральної нервової 

системи до робочих органів. Обмежений вихід на периферію є механізмом, 

завдяки якому організм відповідає рефлекторною реакцією лише на 

найважливіші подразники; 

– принцип домінанти– в кожний момент переважає певний рефлекс. 

Безумовні та умовні рефлекси. 

Існують безумовні та умовні рефлекси. Безумовні рефлекси є 

вродженими і передаються спадково. Вони характеризуються стереотипною 

формою прояву і забезпечують пристосування організму до постійних умов. 

Безумовні рефлекси поділяються на прості і складні. До простих належать 

зіничний, сухожильний, кашлевий і т. ін.; а до складних – харчовий, захисний, 

дослідницький, орієнтувальний тощо. Складні безумовні рефлекси становлять 

основу життєдіяльності організму. 

Безумовні рефлекси виникають лише у відповідь на адекватні подразники 

і мають специфічне рецепторне поле. Центральна ланка рефлекторної дуги 

безумовного рефлексу знаходиться нижче від кори великих півкуль головного 

мозку. Це означає, що безумовні рефлекси є результатом діяльності 

підкоркових утворень і нижніх відділів центральної нервової системи. 

Функції підкоркових і нижніх відділів центральної нервової системи, які 

забезпечують прості стосунки організму із зовнішнім середовищем та 

злагоджену діяльність внутрішніх органів, становлять нижчу нервову 

діяльність. 

Умовний рефлекс– це реакція організму, яка засвоюється за певних умов 

у процесі індивідуального розвитку. Біологічна роль умовних рефлексів полягає 

в розширенні діапазону пристосованих можливостей організму. 
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Умовні рефлекси набуваються, змінюються залежно від умов, згасають, 

якщо потреби в них немає, виконують сигнальну (попереджувальну) функцію. 

Утворення умовних рефлексів є функцією кори головного мозку, а 

умовний рефлекс – одиницею вищої нервової діяльності. Вища нервова 

діяльність – це об’єднана діяльність кори великих півкуль, підкоркових 

утворень і нижніх відділів центральної нервової системи, яка забезпечує 

складні стосунки організму із зовнішнім середовищем. 

Утворення умовних рефлексів полягає у встановленні функціонального 

зв’язку в корі головного мозку між нервовими центрами умовного та 

безумовного подразників. Діяльність кори з утворення нових зв’язків 

виявляється в аналізі і синтезі. Корковий аналіз – це виокремлення інформації, 

яка закономірно збігається з іншими сигналами або діями організму. Корковий 

синтез – замикання зв’язку між центрами, які відповідають за сприймання 

різних сигналів або за різні дії організму. 

Утворення умовних рефлексів можливе: 

– за наявності двох подразників – безумовного та індиферентного, який 

має стати умовним; 

– коли дія умовного подразника починається раніш, ніж безумовного; 

– за оптимальної сили подразників; 

– за достатнього рівня збудливості кори; 

– за багаторазового повторення поєднаної дії подразників. 

Утворення умовного рефлексу в корі головного мозку супроводжується 

встановленням функціонального зв’язку між центрами збудження безумовного 

та умовного подразників. Незважаючи на те, що центральна ланка безумовного 

рефлексу міститься нижче від кори, збудження безумовного рефлексу 

поширюється в кору головного мозку, у своє коркове представництво. 

Корковим представництвом називається сукупність коркових нейронів, 

які збуджуються під час стимулювання безумовного рефлексу. Воно є тим 

анатомічним мостом, за допомогою якого здійснюється вища нервова 

діяльність. Основу функціональної взаємодії кори та підкоркових утворень 
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становлять нервові шляхи, які з’єднують коркове представництво з 

центральною ланкою рефлекторної дуги безумовного рефлексу. 

Між корковим представництвом безумовного рефлексу і центральною 

ланкою умовного рефлексу, яка міститься в корі, виникає функціональний 

зв’язок, названий тимчасовим. Цей тимчасовий зв’язок є центральною ланкою 

дуги умовного рефлексу. Розрізняють рухові і вегетативні (серцеві, дихальні) 

умовні рефлекси. Умовні рефлекси можуть формуватися також на основі 

раніше набутих умовних рефлексів. Вони називаються умовними рефлексами 

вищого порядку і становлять фізіологічну основу навчання, формування 

трудових навичок і умінь. 

У вищій нервовій діяльності підкоркові та нижні відділи центральної 

нервової системи виконують важливі функції. 

По-перше, для кори великих півкуль вони є джерелом інформації щодо 

змін у зовнішньому та внутрішньому середовищах. Рецептори організму не 

мають прямого зв’язку з корковими клітинами. Нервові імпульси, виникнувши 

в рецепторах, спочатку надходять до підкоркових утворень, зазнають там 

фізіологічної переробки і лише після цього поширюються у відповідне коркове 

представництво. 

По-друге, безумовні рефлекси створюють у мозку специфічну 

збудливість, тобто підвищену вибіркову чутливість клітин кори щодо тих чи 

інших безумовних подразників. Підкоркові утворення і нижні відділи 

центральної нервової системи створюють і підтримують високий рівень 

загальної збудливості кори головного мозку. Під загальною збудливістю кори 

розуміють тонус, напруження процесу збудження в коркових клітинах. Вона 

залежить від нервових імпульсів, які циркулюють між корковими клітинами, а 

також між корою і підкорковими утвореннями. Основну роль у підтриманні 

загальної збудливості кори на високому рівні відіграє ретикулярна формація. 

По-третє, підкоркові утворення і нижні відділи центральної нервової 

системи є виконавчим відділом у творчій діяльності кори великих півкуль. Кора 

головного мозку не має прямих шляхів, які з’єднували б її з виконавчими 
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органами, тому роль проміжної ланки між ними виконують підкоркові і нижні 

відділи мозку. 

Характеристика умовних і безумовних рефлексів. 

І.П. Павлов усі рефлекторні реакції поділив на дві групи: безумовні і 

умовні. Вони ж лежать в основі поведінки людини. 

Безумовні рефлекси – природжені, відносно постійні, стереотипні реакції 

організму на дію адекватного подразника зовнішнього або внутрішнього 

середовища, які здійснюються за допомогою ЦНС, передаються спадково. Їх 

ознаки: 

1. Проявляються при дії адекватного подразника без особливих 

спеціальних умов (слиновиділення, ковтання, дихання та ін.). 

2. Мають готові анатомічно сформовані рефлекторні дуги. 

3. В їх здійсненні основна роль належить підкірковим ядрам, стовбуру 

мозку, спинному мозку. Вони зберігаються і після видалення кори великого 

мозку. Проте представництво безумовного рефлексу є в корі великих півкуль. 

4. Є видовими реакціями, характерними для усіх представників даного 

виду. 

5. Є відносно постійними рефлекторними реакціями, стійкі, незмінні, 

зберігаються протягом усього життя.  

Безумовні рефлекси за характером реакції-відповіді поділяють на рухові, 

секреторні і трофічні, а за біологічною спрямованістю: 

– рефлекси, пов’язані з регуляцією процесів життєдіяльності, – ковтання, 

жування, смоктання, слиновиділення, дихальні, серцеві, судинні тощо; 

– рефлекси, пов’язані із збереження виду, – копуляція, вигодовування та 

піклування про потомство; 

– захисні – кашель, чхання, моргання тощо; 

– орієнтувальні – виникають кожного разу при дії незнайомих 

подразників. 

Інстинкти– складні природжені безумовно-рефлекторні реакції, які 

проявляються за рахунок активності підкіркових ядер. Розрізняють 4 види 
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найпростіших інстинктів: материнський, їжездобувний, статевий, захисний. 

Особливістю інстинктів є те, що вони викликаються внутрішніми мотивами. У 

їх регуляції велике значення відіграють гормони. 

Безумовні рефлекси визначають певну, чітко окреслену програму 

поведінки, яка забезпечує пристосування до стабільних, характерних для 

даного виду умов життя. У зв’язку з цим тільки за рахунок безумовних реакцій 

неможливо пристосуватися до постійно мінливих умов навколишнього 

середовища. 

Умовні рефлекси– індивідуальні, набуті рефлекторні реакції, які 

виробляються на базі безумовних рефлексів. Їх ознаки: 

1. Набуваються протягом усього життя організму. 

2. Неоднакові у представників одного виду. 

3. Не мають готових рефлекторних дуг. 

4. Вони формуються при певних умовах. 

5. В їх здійсненні основна роль належить корі великого мозку. 

6. Мінливі, легко виникають і легко зникають залежно від умов, в яких 

знаходиться організм. 

Умови утворення умовних рефлексів: 

1. Одночасна дія двох подразників: індиферентного для даного виду 

діяльності, який в подальшому стає умовним сигналом, і безумовного 

подразника, який викликає певний безумовний рефлекс. 

2. Дія умовного подразника завжди випереджує дію безумовного (на 1–

5с.). 

3. Підкріплення умовного подразника безумовним повинно бути 

кількаразовим. 

4. Безумовний подразник повинен бути біологічно сильним, а умовний 

володіти помірною оптимальною силою. 

5. Умовні рефлекси швидше і легше формуються при відсутності 

сторонніх подразників. 

Умовні рефлекси можна виробляти не лише на основі безумовних, але і 
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на основі раніше набутих умовних рефлексів, які стали достатньо міцними. Це 

умовні рефлекси вищого порядку. 

Умовні рефлекси є: 

– природні – рефлекторні реакції, які виробляються на зміни 

навколишнього середовища, і завжди супроводять появу безумовного. 

Наприклад, запах, вигляд їжі є природними сигналами самої їжі; 

– штучні – умовні рефлекси, що виробляються на подразнення, які не 

мають до безумовно рефлекторної реакції природного відношення. Наприклад, 

слиновиділення на дзвоник або на час. 

Біологічне значення умовних рефлексів полягає в тому, що вони є 

пристосувальними реакціями організму, які формуються умовами життя 

людини і дають можливість заздалегідь пристосуватись до нових умов. Умовні 

рефлекси мають попереджувальне сигнальне значення, оскільки організм 

починає реагувати цілеспрямовано до того, як почне діяти життєво важливий 

подразник. Тому умовні рефлекси забезпечують живій істоті можливість 

заздалегідь оцінити небезпеку або корисний подразник. 

Формуваннярефлексів онтогенезі  

Відразу після народження у дитини починають формуватися нові форми 

взаємодії нервових центрів, що забезпечують індивідуальні механізми 

організації поведінки. Вони утворюються під впливом дії реального 

навколишнього середовища. Основою їх формування є генетичні механізми 

розвитку нейронів і нервової системи, властивості нейронів і нервових центрів, 

а також зазначені природжені форми поведінки – безумовні рефлекси і їх 

ланцюжки – інстинкти. 

Усю сукупність рефлекторних реакцій, які протікають в організмі і як 

результат абстрактно узагальнюючого відображення мозком навколишнього 

світу, І.П.Павлов розділив на дві основні групи: безумовні й умовні рефлекси. 

Умовні рефлекси за багатьма ознаками відрізняються від безумовних 

(табл. 7.1). 
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Таблиця 7.1 – Ознаки умовних та безумовних рефлексів 

№ 

п/п 

 
Безумовні рефлекси 

 
Умовні рефлекси 

1. Природжені генетично запрограмовані 
реакції організму на подразнення з 
зовнішнього або внутрішнього 
середовища, вони сформувалися і 
закріпилися в процесі еволюції і 
передаються спадково. 

Реакції набуті, виробляються у 
тварин і людини в процесі 
індивідуального життя і 
надбудовуються на базі 
безумовних рефлексів. 

2. Відносно постійні, стійкі, незмінні та 
зберігаються протягом життя. 

Непостійні – можуть виникати і 
зникати. 

3. Є видовими, тобто властиві 
представникам даного виду. 

Індивідуальні. 

4. Здійснення зв’язане з діяльністю 
нижчих відділів ЦНС (підкоркові ядра, 
стовбур головного мозку, спинний 
мозок). 

Здійснюються функцією вищого 
відділу ЦНС (кори великих 
півкуль головного мозку). 

5. Виникають у відповідь на адекватні 
подразники, які діють на однорідне 
рецептивне поле. 

Виникають на будь-які 
індиферентні подразники, які 
діють на різні рецепторні поля. 

 

Подразники, що викликають природжені, спадкові рефлекси, 

називаються безумовними.Подразники, що викликають набуті рефлекси, 

називаються умовними. 

У результаті конвергенції збуджень виникають і стабілізуються тимчасові 

зв’язки між корковими представництвами умовного і безумовного подразників. 

У процесі вироблення умовного рефлексу спостерігаються певні фази 

цього процесу: 

1) генералізації (узагальнення сприймаючого сигналу), основою чого є 

процеси іррадіації збудження в корі великих півкуль; 

2) концентрації збудження (реакція тільки на конкретний сигнал, що 

проявляється за рахунок умовного гальмування на сторонні сигнали); 

3) стабілізації (стійкості умовного рефлексу). 

Окремі умовні рефлекси в певній ситуації можуть поєднуватись між 

собою в комплекси. Якщо здійснюється низка умовних рефлексів у строгому 
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порядку з приблизно однаковими інтервалами і весь цей комплекс співпадань 

багатократно повторювати, то у мозку сформується єдина система, яка має 

специфічну послідовність рефлекторних реакцій, тобто раніше відокремлені 

рефлекси пов’язуються в єдиний комплекс. Виникає динамічний стереотип. 

Нейрони стійко можуть утримувати систему відповідних реакцій на 

повторювані умовні подразники. У подальшому, якщо застосувати тільки 

перший подразник, то у відповідь розгортаються всі останні реакції. 

Динамічний стереотип – характерна особливість психічної діяльності 

людини. Багато навичок у людини, наприклад, вміння писати, грати на 

музичних інструментах, танцювати тощо. за своєю сутністю є автоматичними 

ланцюжками рухливих актів, які ґрунтуються на утворенні динамічних 

стереотипів у корі великих півкуль головного мозку. 

Завдання до теми 

1. Схематично зобразитиознаки умовних та безумовних рефлексів. 

2.Дослідити та замалювати рефлекторну дугу колінного рефлексу. 

3. Дослідити та замалювати рефлекторну дугу захисного м’язового 

рефлексу на слуховий подразник. 

4. Дослідити та замалювати рефлекторну дугу зіничного рефлексу. 

Контрольні питання 

1.Перелічите правила утворення умовних рефлексів. 

2. Визначитивідмінності умовних рефлексів від безумовних. 

3. Навести класифікаціі умовних рефлексів. 

Література: [1, с. 23–34; 2, с. 12–30; 3, с. 8–14; 6, с. 26–35; 13, с. 21–37]. 
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

1–34 – «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни; 

35–59 – «незадовільно» з можливістю повторного складання; 

60–64 – «задовільно» («достатньо»); 

65–74 – «задовільно»; 

75–84 – «добре»; 

85–89 – «добре» («дуже добре»); 

90–100 – «відмінно». 

 

Отримана кількість балів переводиться в національну шкалу відповідно 

до таблиці, наведеної нижче, та виставляється в екзаменаційну відомість. 

Відповідність рейтингових балів і національної шкали оцінювання: 

 

За 100-бальною шкалою Оцінка за національною шкалою 

60–100 «зараховано» 1–34 «не зараховано» 
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