
ВПЛИВ МОЗКОВОЇ АКТИВНОСТІ РІЗНИХ ДІЛЯНОК 

ГОЛОВНОГО МОЗКУ НА РІВЕНЬ ГЛЮКОЗИ КРОВІ У 

ХВОРИХ НА ДІАБЕТ

ТІТЯНИЧЕНКО МИКИТА ОЛЕКСІЙОВИЧ,
9 клас, 
навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№3 – гімназія» Знам’янської міської ради.

НАУКОВІ КЕРІВНИКИ: КРАСОВСЬКА АНАСТАСІЯ СЕРГІЇВНА, 
вчитель біології, хімії та екології навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів №3 – гімназія» Знам’янської міської ради;
КОНАРЕВА КАТЕРИНА ЮРІЇВНА,  
вчитель біології та екології навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №3 – гімназія» Знам’янської міської ради.

МАРКОВА ОЛЕНА ВІТАЛІЇВНА,
заступник декана з навчально-методичної роботи факультету фізичного 
виховання, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 
Володимира Винниченка, кандидат педагогічних наук;

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ : теоретично обґрунтувати та 
практично перевірити вплив розумової активності, 
пов’язаної з когнітивними функціями різних ділянок мозку 
на рівень глікемії крові.

ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ : 
1. Теоретично обґрунтувати актуальність дослідження.
2. Розробити методику дослідження з використанням 

різних когнітивних завдань для задіяння певних 
ділянок мозку.

3. Дослідити динаміку рівня глюкози до і після виконання 
різних когнітивних завдань у хворих на цукровий 
діабет першого і другого типу.

4. Проаналізувати отримані результати дослідження та 
надати практичні рекомендації щодо встановлення 
нормоглікемії у хворих. 

ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ: процеси обміну глюкози у 
нервових клітинах головного мозку при різних 
функціональних станах організму людини.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВИСНОВКИ:
1. Детальних досліджень, пов’язаних з визначенням взаємозв’язку рівня глюкози і активності різних

ділянок мозку в доступній літературі нами не виявлено.
2. Розроблена методика з використанням різних когнітивних завдань вказує на її ефективність, щодо

задіяння різних ділянок мозку у процесі розумової діяльності.
3. Після впровадженої методики когнітивних завдань відбулося зниження глюкози крові. Найбільшу

активність у поглинанні глюкози крові проявили такі частини мозку: потилична та лобова зони лівої
півкулі мозку людини; лобова доля лівої півкулі мозку людини. Важливим для хворих на цукровий
діабет другого типу є врахування часу роботи за комп'ютером задля запобігання гіпоглікемії.

4. Контроль рівня глюкози в крові людини за допомогою специфічного задіяння певних ділянок
головного мозку є ефективним та перспективним напрямком у пошуку методів лікування від діабету
другого типу. Кількість розумової роботи потрібно також внести до загальних факторів, що впливають
на рівень глюкози крові. Разом з фізичною активністю, харчуванням, прийомом ліків, враховувати
розумову активність для підтримання рівня глюкози на сталому рівні.

ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ: особливості впливу розумової 
діяльності із задіянням різних ділянок мозку на рівень 
глюкози хворих на цукровий діабет.

КІРОВОГРАДСЬКА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

Пояснення методики дослідження: 
«Прочитання складних текстів» (фото 
Тітяниченко Микити зроблено 5 грудня 2019 
року)

Методика «Завдання на пошук відмінностей на 
двох зображеннях» (фото зроблено Тітяниченко 
Микитою 20 листопада 2019 року)

Методика: «Прослуховування і розуміння 
аудіофайлу» (фото Тітяниченко Микити зроблено 
15 грудня 2019 року)

Методика: «Вправи на запам'ятовування. 
Геометричні фігури» (фото зроблено 
Тітяниченко Микитою 10 грудня 2019 року)

Завдання на пошук
відмінностей

Елементарні арифметичні дії

В експерименті брало участь 18 досліджуваних (жіночої статі, n = 7; чоловічої, n = 11; хворі на 
діабет першого типу n = 9, хворі на діабет першого типу n = 9).

Когнітивні завдання:

▪ Елементарні арифметичні дії.

▪ Завдання на пошук відмінностей на двох 

зображеннях.

▪ Читання складних текстів, використовуючи складну 

артикуляцію.

▪ Вправи на запам’ятовування.

▪ Прослуховування і розуміння аудіофайлу 

погіршеної якості.

▪ Комп’ютерна робота в текстовому документі.

Методи дослідження: 
 аналіз наукової літератури з проблеми дослідження; 
 анамнез; 
 біохімічні показники крові: аналіз глікованого 

гемоглобіну, глюкометрія; 
 когнітивні завдання (елементарні арифметичні дії; 

завдання на пошук відмінностей на двох зображеннях; 
 читання складних текстів, використовуючи складну 

артикуляцію; 
 вправи на запам’ятовування; 
 прослуховування і розуміння аудіофайлу погіршеної 

якості; 
 комп’ютерна робота в текстовому документі;
 методи математичної статистики.

ХІД ДОСЛІДЖЕННЯ

СХЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ  ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

І ЕТАП

Анамнез Розподіл досліджуваних за віком і типом цукрового діабету

ІІ ЕТАП (дослід №1)  

Визначення глікованого 
гемоглобіну на початку 

дослідження

Виконання когнітивних завдань 
вдома по 30 хв

два рази на день

Визначення глікованого гемоглобіну 
наприкінці дослідження

(через 2 місяці)

Мозок людини ( фото взято з інтернет-ресурсу 
https://images.app.goo.gl/GJjKFhSFJSB876XY8

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

ІІ ЕТАП (дослід №2)  

Глюкометрія на початку 
експерименту

Глюкометрія через 30 хв
після експерименту

Глюкометрія через 30 хв
без виконання 

когнітивних завдань

Виконання 
когнітивних завдань

ІІІ ЕТАП

Аналіз результатів

Глюкометрія (фото зроблено Тітяниченко Микитою 
20 грудня 2019 року)

https://images.app.goo.gl/GJjKFhSFJSB876XY8

