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Практична робота №1
(а) Тема: Діагностика типу нервової системи
Мета:_______________________________________________________________
Хід роботи
Для виявлення сили нервових процесів, Є.П.Ільїн визначав дану властивість по кількості
постукувань за методикою тепінг-тест, рекомендуючи працювати до відказу, але не більше 1 хв.
В основі його методики лежить вимір у часі максимального темпу руху кисті.
Піддослідний повинен олівцем в кожному із 6 однакових квадратів, які розміщені в два
ряди, протягом 5 с поставити якомога більше точок спочатку правою, а потім лівою рукою.
Перехід з одного квадрату в інший за часовою стрілкою відбувається за командою
експериментатора, який слідкує по секундоміру кожні 5 с не перериваючи роботи.
На основі даних 5 с відрізків будуйте криві працездатності, на яких за вихідну точку
береться темп руху за перші 5 с. По вертикалі – число рухів за 5 с, по горизонталі – 5 секундні
відрізки.
Для прикладу на рисунку 1. представлені типи кривих змін максимального темпу рухи
кисті за 5 секундними відрізками.
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Права рука

Ліва рука

Підрахуйте кількість точок у кожному квадраті і внесіть у протокол.
Кількість точок, які проставлені за кожні 5 с.
Квадрати
1
2
3
4
5
6

Проміжок часу, с
0-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30

Права рука

Ліва рука

Побудуйте графіки працездатності, для чого відкладіть на осі абсцис 5-с проміжки часу і
на осі ординат – кількість точок у кожному квадраті.
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Права рука

1

2

3

4

5

6

3

4

5

6

Ліва рука

1

2

Критерії діагностики кривих:
Випуклий тип: максимальний темп наростає в перші 10-15 с роботи, про що піддослідні
не підозрюють; в наступні секунди темп може знизитися нижче вихідного рівня, рідко –
зберігається на рівні вище вихідного.
Цей тип кривої свідчить про виражений ефект сумації збудження в нервових центрах, що
є характеристикою сильної нервової системи.
Рівний тип: максимальний темп з коливанням + 2 рухи біля вихідного рівня втримується
протягом всього відрізку часу (30 с).
Цей варіант свідчить про наявність у піддослідного середньої сили нервової системи.
Низхідний тип: максимальний темп знижується вже з другого 5-секундного відрізку і
залишається нижче вихідного протягом всього часу роботи.
Цей тип свідчить про слабкість нервової системи.
Ввігнутий тип: первісне зниження темпу змінюється короткочасним зростанням темпу в
кінці роботи. Суб’єктів з таким типом відносять до групи зі слабким типом нервової системи.
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