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МОДУЛЬ 1 
Теоретичні основи безпеки 

життєдіяльності. Людина як елемент 
системи «людина – середовище» 

 

 

РОБОТА № 1. З’ясування загальних закономірностей адаптації 

організму людини до різних умов середовища. 

Оцінка впливу низьких температур на організм 

людини 
 

Мета роботи: визначити адаптивні можливості до низьких 

температур у студентів із різних кліматичних зон чи різного 

соціального походження. 

Оснащення: лід, вода, секундомір, апарат для вимірювання 

артеріального тиску, кристалізатор. 
 

Теоретичні відомості 
Адаптація – комплекс реакцій живого організму, реалізація яких 

призводить до здатності протистояти змінюваним умовам довкілля. 

Кінцева стадія адаптивного процесу – видоутворення. 

Фази розвитку процесу адаптації людини до навколишнього 

середовища 
Для проходження всіх фаз адаптації організму людини потрібен 

певний час. Швидкість і успішність цього процесу зумовлюються 

індивідуальними особливостями, станом здоров’я людини. 

1. «Аварійна» фаза. Відбувається на фоні підвищеної емоційності. 

Виникає і розвивається на початку дії фізіологічного, патогенного 

(хвороботворного) факторів або внаслідок зміни умов довкілля. 

Першими реагують на це центральна нервова система, гуморальна 

система (насамперед, синтез адреналіну), системи кровообігу і 

дихання. Синтез адреналіну необхідний для забезпечення організму 

необхідною енергією. Такі попереджувальні дії є реакціями 

«випереджувального» збудження. 

В аварійній фазі активність систем організму є некоординованою, 

містить елементи хаотичності. Загалом ця активність полягає в 

розпізнаванні нового зовнішнього фактора, пошуку форм і способів 

пристосування до нього. Тому відбувається вона на фоні підвищеної 
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емоційності, а її зміст залежить від індивідуальних особливостей 

організму, сили подразнень. 

2. Перехідна до стійкої адаптації фаза. Характеризується 

зниженням загальної збудженості центральної нервової системи, 

формуванням функціональних систем, що забезпечують управління 

адаптацією до нових умов. 

3. Фаза стійкої адаптації (резистентності). Суть її полягає у 

пристосуванні тканинних систем і елементів до нових умов існування. 

Основними особливостями цієї фази є мобілізація енергетичних 

ресурсів, підвищений синтез структурних і ферментативних білків, 

мобілізація імунної системи. Усі механізми управління організмом 

діють на цій фазі скоординовано, але цю діяльність неможливо 

вважати абсолютно стабільною. У процесі розвитку організму на цій 

стадії можливі відхилення, спричинені дією різноманітних сторонніх 

факторів. 

 

Хід роботи 
Фізіологічні механізми адаптації організму до низьких температур 

можна досліджувати за допомогою простої проби – опускання руки у 

воду з льодом. Ця проба дозволяє також визначити адаптивну реакцію 

організму на інтенсивний холодовий вплив. 

1. У досліджуваного, котрий спокійно сидить на стільці, вимірюють 

систолічний та діастолічний тиск, пульс. 

2. Кисть руки розміщують на 1 хвилину у воду з температурою 0
о
 С. 

Через 30-60 сек вимірюють тиск, пульс. Після того як виймуть руку з 

води, виміри здійснюють кожної хвилини, доки величини не 

повернуться до вихідного рівня. Відмічають зміни кольору лиця і рук 

досліджуваного. 

3. У молодих людей систолічний тиск під час експерименту може 

підвищуватись на 20-30 мм рт. ст. Люди, які звикли до холодного 

клімату, демонструють менш значну реакцію і відчувають менш 

сильний біль. 
 

Приклад 
У студента, який народився і виріс за умов низьких середньорічних 

температур, при розміщенні руки у холодну воду спостерігали 

підвищення частоти пульсу на 10 %, підвищення систолічного тиску – 

на 10 мм рт. ст., а у студента, який народився і виріс за умов жаркого 

клімату, – відповідно на 34 % і 25 мм рт. ст.; у останнього також 

відмічали затримку дихання, поблідніння шкіри, що зумовлено різким 

звуженням поверхнево розміщених кровоносних судин. 
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Завдання 

1. Проведіть дослідження у 3-4 студентів, які народились у різних 

кліматичних умовах, а також у тих, хто мешкає у різних за 

соціальним статусом сім’ях. 

2. Побудуйте графіки чи гістограми за усіма отриманими 

результатами. 

3. Зробіть висновок щодо впливу клімато-географічних та соціальних 

факторів на адаптивні можливості організму. 

 

Контрольні запитання 

1. Дайте визначення поняттю «фізіологічна адаптація». 

2. Охарактеризуйте напрями адаптації людини. 

3. Охарактеризуйте групи адаптаційних процесів. 

4. Охарактеризуйте форми адаптаційних процесів. 

5. На які групи поділяють адаптогенні фактори? Охарактеризуйте дані 

групи та фактори, що до них входять. 

6. Охарактеризуйте фази розвитку адаптації людини до факторів 

навколишнього середовища. 

7. Охарактеризуйте адаптивні процеси при дії високих та низьких 

температур. 

8. Яким чином відбувається адаптація людського організму до 

режиму рухової активності? 

9. Яким чином відбувається адаптація людського організму до 

гіпоксії? 

 

Література 

1. Безопасность жизнедеятельности : [учебник] / Под ред. проф. 

Э. А. Арустамова. – [10-е изд., перераб. и доп.]. – М., 2006. – 476 с. 

2. Безпека життєдіяльності у повсякденних умовах виробництв, 

побуту та у надзвичайних ситуаціях / [Захарченко М. В., Орлов В. М., 

Голубєв А. К., Тітенко В. Ф.]. – Київ, 2006. – 160 с. 

3. Желібо Є. П. Безпека життєдіяльності : [навчальний посібник] / 

Є. П. Желібо, Н. М. Заверуха, В. В. Зацарний. – К. : Каравела, 

2005. – 327 с. 

4. Практикум з курсу «Безпека життєдіяльності» : [для студентів 

вищих навчальних закладів] / [В. В. Березуцький, Т. С. Бондаренко, 

Г. Г. Валенко та ін.] ; за ред. проф. В. В. Березуцького. – Х. : Факт, 

2005. – 168 с. 
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РОБОТА № 2. Розрахунок хронометражу енерговитрат задля 

усунення психофізіологічних небезпек 
 

Мета роботи: засвоїти методику визначення енерговитрат людини за 

допомогою хронометражно-табличного методу. Розрахувати приблизний 

добовий хронометраж енерговитрат людей певної професії, зайнятих 

при виконанні конкретної фізичної чи розумової роботи. 
 

Теоретичні відомості 
Основний обмін – це показник інтенсивності теплопродукції, яка 

зумовлена діяльністю внутрішніх органів та необхідністю 

забезпечення певного м’язового тонусу. Визначається в таких умовах: 

 у стані абсолютного спокою;  

 не менш ніж через 14 годин після останнього прийому їжі; 

 у положенні лежачи;  

 за кімнатної температури.  

Слід підкреслити, що величина основного обміну знаходиться у 

тісній залежності від віку, статі, росту та маси тіла людини.  

За величиною основного обміну визначають другу складову 

добових енерговитрат – енерговитрати, що пов’язані зі специфічно-

динамічною дією їжі. При споживанні їжі з переважним вмістом 

вуглеводів енергія специфічно-динамічної дії складає 4-7 % від 

величини основного обміну, при споживанні їжі з переважним вмістом 

жирів – 4-17 %, при споживанні їжі з переважним вмістом білків – 

30-40 %. Проте під час використання традиційних змішаних раціонів 

харчування величина цих енерговитрат, як правило, коливається у 

межах від 10 до 15 %.  

Третю складову добових енерговитрат – енерговитрати, що 

зумовлені нервово-м’язовою діяльністю та руховою активністю – 

визначають за допомогою даних, які наведено у таблиці 4. При цьому 

слід звернути увагу на те, в яких одиницях (ккал/хв або кДж/хв на 1 кг 

маси тіла) виражена їх величина у таблиці, а також на те, чи 

включають вони у свою структуру основний обмін.  
 

Хід роботи 

Три основні складові добових енерговитрат: 

1) величина основного обміну;  

2) енерговитрати, які пов’язані зі специфічно-динамічною дією їжі 

(у середньому 10 % від основного обміну); 

3) енерговитрати, що зумовлені виконанням певної роботи 

(розумової чи фізичної). 
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Таблиця 1 

Енерговитрати людей під час розумової чи фізичної 

діяльності у виробничій та побутовій сферах 
 

№ 

з/п 

Вид 

діяльності 

Енерговитрати, 

кКал/год 

1 2 3 

   а) У домашніх умовах: 

1  сон і відпочинок у ліжку 65-77 

2  відпочинок сидячи 85-106 

3  сніданок, обід, вечеря 99-103 

4  особиста гігієна (ранковий і вечірній туалет) 102-144 

5  читання, домашнє навчання 90-112 

6  прибирання, прання тощо до 270 

7  приготування їжі 190-230 

8  прогулянка 157-165 

9  вранішні або вечірні фізичні вправи  230-400 

б) Між побутовою та виробничою сферами: 

1 – дорога на роботу 112-120 

2 – повернення додому 112-120 

   в) Розумова діяльність: 

1  спокійне читання до 110 

2  навчання, самопідготовка до 111 

3  слухання лекцій сидячи 90-112 

4  писання 102-112 

5  друкування  120-144 

6  робота з комп’ютером 115 

7  читання лекцій у великій аудиторії 140-270 

8  бесіда стоячи 112 

9  бесіда сидячи 106 

10  підготовка та прийняття відповідальних рішень 270-400 

   г) Фізична діяльність 

1  робітники прокатного цеху  275-325 

2  робітники ливарного цеху 280-375 

3  бетонник 360-390 

4  маляр 270 

5  тесляр 207-246 

6  цегельник 220-400 

7  електрик 190-220 

8  прибиральниця 240-270 

9  бармен 160-190 

10  покоївка 140-170 

11  водій трамваю 230-350 

12  водій автомобіля 240-370 

13   зуботехнік 190-210 
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Таблиця 2 

Перелік професій, що пов’язані із здійсненням 

фізичної або розумової діяльності 
 

№ 

варіанта 

Перелік 

професій 

1 Викладач 

2 Секретарка 

3 Маляр 

4 Тесляр 

5 Цегельник 

6 Електрик 

7 Бухгалтер  

8 Головний спеціаліст-плановик 

9 Прибиральниця 

10 Бармен 

11 Покоївка  

12 Адміністратор готелю 

13 Головний інженер машинобудівного заводу 

14 Ливарник 

15 Обрубник литва 

16 Формувальник опок для литва 

17 Начальник ливарного цеху 

18 Бетонник 

19 Головний спеціаліст райдержадміністрації 

20 Інженер-конструктор 

21 Архітектор 

22 Власник готелю 

23 Електромонтер 

24 Водій трамваю 

25 Водій автомобіля 

26 Диспетчер автобази 

27 Диспетчер трамвайного депо 

28 Лікар-терапевт 

29 Лікар-невропатолог 

30 Зуботехнік 

31 Інженер-будівельник 

32 Дільничний інспектор міліції 

33 Суддя районного суду 

34 Народний депутат України 

 

 

Приклад складання приблизного добового хронометражу енерговитрат 

для студента: 
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Таблиця 3 

Приблизний добовий хронометраж 

енерговитрат для студента 
 

№ 

з/п 

Вид діяльності 

протягом доби 

Витрати 

часу, 

год, хв 

Нормативна 

енерговитрата, 

кКал/год 

Енерговитрата 

за видом 

діяльності, 

кКал 

1 Нічний сон 7 год 77 539 

2 Ранковий туалет 40 хв 144 101 

3 Сніданок 20 хв 103 34 

4 Дорога до академії 1 год 120 120 

5 
Слухання та конспектування 

лекцій 
3 год 112 336 

6 Практична робота з комп’ютером 1,5 год 115 173 

7 Повернення додому 1 год 120 120 

8 Обід 30 хв 103 52 

9 Домашнє навчання 3 год 111 333 

10 
Фізичні вправи (тренажерний зал, 

басейн) 
2 год 400 800 

11 Вечеря 30 хв 103 52 

12 Перегляд телевізора 1 год 106 106 

13 
Читання художньої літератури або 

газет 
2 год 90 180 

14 Вечірній туалет 30 хв 102 51 

15 Разом за добу 24 год  2997 

 

 

Завдання 
1. Використовуючи дані таблиці 1 за видами діяльності та енерго-

витратами, скласти приблизний добовий хронометраж енерго-

витрат людей (з розрахунку на масу тіла у 70 кг) певної професії, 

згідно з індивідуальним варіантом (табл. 2), зайнятих при 

виконанні конкретної фізичної чи розумової роботи (приклад 

наведено у табл. 3). 

2. Провести хронометраж робочого дня студента, визначити власні 

енерговитрати студента за добу. Заповнити «Хронометражний 

лист» за наведеною нижче схемою, послідовно занотовуючи 

впродовж дня всі види власної діяльності, що виконувались, та 

тривалість кожної з них (табл. 3), а також розрахувати величину 

добових енерговитрат 
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Таблиця 4 

ХРОНОМЕТРАЖНИЙ ЛИСТ (зразок) 

Прізвище, ім’я та по батькові __________________________________ 

Курс _________ Група ________ Дата ______________ 

Вiк _________ Стать __________ Рiст ___________ Маса тiла _______ 
 

№ 

з/п 

Вид 

діяльності 

Початок-

кінець 

Енерговитрати, 

ккал/хв 

Енерговитрати, 

кКал  

1 Підйом, прибирання постелі 7,00-7,15   

2 Ранкова гімнастика 7,15-7,20   

3 Ранковий туалет 7,20-7,45   

4 Приготування їжі 7,45-8,00   

5 Сніданок 8,00-8,15   

6 Одягання 8,15-8,25   

7 Дорога в університет 8,25-8,45   

8 Лекція 8,45-9,30   

9 Перерва 9,30-9,40   

10 Лекція 9,40-10,25   

11 
Дорога в клініку (їзда в 
транспорті) 

10,25-10,55 
  

12 Практичне заняття 10,55-12,25   

13 
Дорога в університет (їзда в 

транспорті) 
12,25-12,45 

  

14 Обід 12,45-13,05   

15 Лекція 13,05-13,50   

16 Перерва 13,50-14,00   

17 Лекція 14,00-14,45   

18 Дорога в клініку (пішки) 14,45-15,15   

19 Практичне заняття 15,15-16,45   

20 Дорога додому 16,45-17,15   

21 Роздягання 17,15-17,25   

22 Приготування їжі 17,25-17,45   

23 Вечеря 17,45-18,15   

24 Відпочинок (сидячи) 18,15-18,30   

25 Підготовка до занять 18,30-19,15   

26 Робота по дому  19,15-20,00   

27 Вечеря 20,00-20,30   

28 Прогулянка 20,30-21,30   

29 Підготовка до занять 21,30-22,15   

30 Перегляд телевізійних передач 22,15-22,40   

31 Особиста гігієна 22,40-23,00   

32 Сон 23,00-7,00   

 Усього на кг маси тіла    

 Усього у перерахунку на масу 

тіла 
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Таблиця 5 

Витрати енергії при різних видах діяльності 

(включаючи основний обмін) 
 

Види 

діяльності 

Енерго-

витрати, 

ккал/хв 

на 1 кг 

маси 

Енерго-

витрати, 

кДж/хв 

на 1кг 

маси 

Вид 

діяльності 

Енерго-

витрати, 

ккал/хв на 

1 кг маси 

Енерго-

витрати, 

кДж/хв 

на 1 кг 

маси 

Біг зі швидкістю 

180 м/хв 
0,1780 0,7440 

Робота в 

лабораторії 
0,0360 0,1540 

Біг зі швидкістю 
8 км/год 

0,1357 0,5672 
Їзда на 
автомашині 

0,0267 0,1116 

Бесіда стоячи 0,0267 0,1116 Миття посуду 0,0343 0,1434 

Бесіда сидячи 0,0252 0,1053 Миття підлоги 0,0548 0,2291 

Витирання пилу 0,0411 0,1718 
Відпочинок 

стоячи 
0,0264 0,1104 

Гімнастика, вільні 
рухи 

0,0845 0,3532 
Відпочинок 
сидячи 

0,0229 0,1250 

Одягання та 

роздягання 
0,0281 0,1175 Плавання 0,1190 0,4974 

Прасування 
білизни 

0,0323 0,1350 
Друкування на 
машинці 

0,0333 0,1392 

Приймання їжі 

сидячи 
0,0236 0,0986 Сон 0,0155 0,0651 

Підмітання 
підлоги 

0,0402 0,1680 
Робота лікаря-
хірурга (операція) 

0,0266 0,1112 

Домашня 

робота 
0,0530 0,2215 

Робота на ЕОМ, 

лічильній машинці 
0,0247 0,1032 

Прослуховування 

лекцій 
0,0243 0,1015 Перерва 0,0258 0,1078 

Підготовка до 
занять 

0,0455 0,1902 
Відпочинок 
лежачи (без сну) 

0,0183 0,0765 

Ходьба 

асфальтованою 
дорогою 

0,0597 0,2500 
Прибирання 

постелі 
0,0329 0,1375 

Умивання 

(до поясу) 
0,0504 0,2106 Приймання душу 0,0570 0,2383 

 

Контрольні запитання 

1. Наведіть методи визначення енерговитрат людини.  

2. Що таке коефіцієнт фізичної активності? 

3. Яка різниця у фізичній і розумовій діяльності з точки зору 

енергетичних витрат? 

4. Що таке статична й динамічна робота? Яка між ними різниця? 

5. Які фактори впливають на продуктивність праці? 
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6. В яких одиницях вимірюються енергетичні витрати людини під час 

тієї чи іншої діяльності? 

 

Література 

1. Безопасность жизнедеятельности : [учебник] / Под ред. проф. 

Э. А. Арустамова. – [10-е изд., перераб. и доп.]. – М., 2006. – 476 с. 

2. Безпека життєдіяльності у повсякденних умовах виробництв, 

побуту та у надзвичайних ситуаціях / [Захарченко М. В., Орлов В. М., 

Голубєв А. К., Тітенко В. Ф.]. – Київ, 2006. – 160 с. 

3. Желібо Є. П. Безпека життєдіяльності : [навчальний посібник] / 

Є. П. Желібо, Н. М. Заверуха, В. В. Зацарний. – К. : Каравела, 

2005. – 327 с. 

4. Практикум з курсу «Безпека життєдіяльності» : [для студентів 

вищих навчальних закладів] / [В. В. Березуцький, Т. С. Бондаренко, 

Г. Г. Валенко та ін.] ; за ред. проф. В. В. Березуцького. – Х. : Факт, 

2005. – 168 с. 

 

 

 

РОБОТА № 3. Дослідження біоритмів людини задля усунення 

їхнього впливу в умовах небезпек 

 

Мета роботи: оволодіти методиками дослідження біоритмів (БР) 

людини і розрахунку критичних та сприятливих періодів в 

індивідуальних річних циклах. 

 

Теоретичні відомості 

Усе життя людини, стан окремих її органів і клітин підпорядковані 

закономірностям ритмічних коливань. Це успадкована властивість 

організму. Вона проявляється в чергуванні посилення і послаблення 

інтенсивності всіх процесів життєдіяльності (обміну речовин, 

розвитку, мислення та ін.). 

Хронологічна залежність стану організму зумовлює ритмічні зміни 

фізичних та психічних можливостей людини. Такі періоди можуть 

суттєво впливати на поведінку людини в умовах небезпек, відігравати 

значну роль у виникненні нещасних випадків, прийнятті невиважених 

рішень, тому для підвищення рівня індивідуальної захищеності людини 

від різних небезпек необхідно мати інформацію про її біоритми. 

Сезонні біоритми (СБР) – це близькорічні коливання показників 

гомеостазу організму, що викликаються сезонними змінами 
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зовнішнього середовища, у першу чергу через зміни тривалості дня-

ночі, зміни температури і зміни спектра харчування. 

В ендогенному річному циклі людини, окрім СБР, є 

внутрішньорічні індивідуальні біоритми (ВБР). Іншими словами, у 

кожного свій індивідуальний (ендогенний) рік. Він не залежить від 

календарного року. У людей із різними ендогенними річними циклами 

спостерігаються біоритмологічні відмінності у коливаннях пульсу, 

температури тіла, електричної активності мозку та ін. Енцефалограми 

вказують на наявність індивідуальних «піків» електричної активності 

мозку з періодом 365 діб. У жінок додатково виявлено ще один «пік», 

який з’являється кожні 410 діб. 

Перший річний ендогенний цикл починається з дати запліднення і 

завершується через три місяці після народження дитини. 

 

Хід роботи 

1. Вивчити загальні положення теорії біоритмів (БР) щодо 

фізичного, емоційного та інтелектуального циклів. Усвідомити, що з 

віком та під впливом стресорів може відбутися зсування та перебудова 

БР, зміна їх конфігурації. Це має вносити певні неточності у разі їх 

обчислення. 

2. Ознайомитися з теоретичними положеннями щодо сезонних, 

внутрішньорічних і багаторічних біоритмів.  

3. Перевірити якість опанування теоретичним матеріалом, 

відповівши на контрольні запитання (самостійно або під керівництвом 

викладача). 

4. Розрахувати критичні дні фізичного, емоційного й інтелектуаль-

ного циклів та їх фазу на вказаний викладачем день (завдання 1). 

5. Визначити свій рівень схильності до сезонних змін самопочуття 

і працездатності (завдання 2).  

6. Встановити свої критичні періоди в індивідуальних річних 

циклах.  

7. Проаналізувати результати досліджень і навести рекомендації 

щодо профілактики негативних змін у самопочутті і працездатності, 

пов’язаних із біоритмологічними змінами в організмі.  

8. Скласти звіт. 
 

1. Практичні завдання та послідовність їх виконання 

1.1. Дослідження місячних біоритмів 

Дослідження МБР – фізичного (з періодом 23 дні), емоційного 

(з періодом 28 днів) й інтелектуального (з періодом 33 дні) містить: 
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– визначення дати критичних днів для кожного з них; 

– розрахунок фази МБР, яка припадає на обраний день. 

Критичним днем є дата, що відповідає повному періоду МБР, який 

досліджується, починаючи з дати народження. Фазі циклу відповідає 

залишок від ділення кількості прожитих днів на тривалість періоду. 

Дослідження згаданих МБР можна виконати за допомогою 

комп’ютерної програми або розрахувати самостійно.  

У останньому випадку роботу слід виконувати у такій 

послідовності: 

а) Розрахуйте кількість повністю прожитих років за формулою: 

Н = (В – С) – 1,     (1) 

де Н – кількість повністю прожитих років; 

В – рік на час дослідження МБР; 

С – рік народження. 

б) Встановіть кількість високосних років серед повністю прожитих 

років (табл. 1). Високосними вважають ті роки, які діляться без 

залишку на чотири, крім років, які закінчуються двома нулями і не 

діляться на 400. 

Таблиця 1 

Високосні роки з 1956 до 2012 і кількість днів у місяцях року 
 

Високосні роки Місяць 
Кількість 

днів 
Місяць 

Кількість 

днів 

1956 1976 1996 Січень 31 Липень 31 

1960 1980 2000 Лютий 28 (29) Серпень 31 

1964 1984 2004 Березень 31 Вересень 30 

1968 1988 2008 Квітень 30 Жовтень 31 

1972 1992 2012 Травень 31 Листопад 30 

   Червень 30 Грудень 31 
 

в) Встановіть кількість прожитих днів у рік народження і в 

поточному році до заданої дати. 

г) Розрахуйте загальну кількість прожитих днів за формулою: 

D = [365 · H – L)] + ( 366  L) + R + T,  (2) 

де D – загальна кількість прожитих днів; 

H – кількість повністю прожитих років; 

L – кількість високосних років; 

R – кількість прожитих днів у рік народження; 

T – кількість прожитих днів у поточному році до заданої дати. 

д) Розрахуйте частку (N1…3) від ділення загальної кількості 

прожитих днів на період досліджуваного МБР: 
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– для фізичного МБР: 
23

1

D
N ;    (3) 

– для емоційного МБР: 
28

2

D
N ;    (4) 

– для інтелектуального МБР: 
33

3

D
N .   (5) 

Ціле число отриманої частки відповідає кількості повних періодів 

досліджуваного МБР, залишок – кількості днів від початку останнього 

періоду до заданої дати. Тому перший критичний день від заданої дати 

може бути знайдений шляхом додавання до цієї дати різниці діб між 

періодом МБР і залишком. Наступні критичні дні можна розрахувати 

шляхом додавання до знайденої дати періоду МБР, що вивчається.  

е) Встановіть дати першого і наступного критичних днів для МБР, 

що вивчається. 

При цьому необхідно пам’ятати, що у зв’язку з дрейфом МБР, який 

зумовлений віком і впливом стресорів, а також округленнями при 

розрахунках, дата критичних днів не може бути визначена абсолютно 

точно. Розбіжності можуть складати кілька діб. Також небезпечними 

для життєдіяльності можуть бути і найближчі до критичних дні. Тому 

доцільно встановлювати не окрему критичну дату, а зону підвищеного 

ризику життєдіяльності, яка охоплює як день, що передує критичному, 

так і наступний за критичним день. 

є) Визначте фазу МБР. Вона буде відповідати залишку, отриманому 

при розрахунку кількості повних періодів досліджуваного МБР. 

з) Результати запишіть у вигляді таблиці 1.2. 

 

Приклад 1. 

Ваша дата народження 29 січня 1990 року. Ви досліджуєте всі свої 

МБР на 11 листопада 2011 року. 

Розрахуємо за формулою (1) кількість повністю прожитих вами 

років. 

Н = (2011 – 1990) – 1 = 20 (років) 

Встановімо за табл. 1.1 кількість високосних років у числі повністю 

прожитих. Їх число дорівнює 6. 

Визначимо кількість днів, що прожиті в рік народження. Ви 

народилися 29 січня, тобто в рік народження прожили: 

R = 3 + 29 + (6 · 31) + (4 · 30) = 338 (днів) 

Визначимо кількість прожитих днів у поточному році до заданої 

дати. Ви досліджуєте МБР на 11 листопада 2011 року. На цей час ви 

прожили шість місяців з 31 днем, три місяці з 30 днями і один місяць 
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тривалістю 28 днів, а також 11 днів до заданої дати. Отже, кількість 

прожитих днів у поточному році до заданої дати дорівнює: 

Т = (6 · 31) + (3 · 30) + (1 · 28) + 11 = 315 (днів) 

Розрахуємо загальну кількість прожитих днів за формулою (2). 

D = [ 365 + (20 – 6)] + ( 366 · 6 ) + 338 + 315 = 7959 (днів) 

Розрахуємо частку від ділення загальної кількості прожитих днів на 

період МБР і встановімо перші критичні дні після заданої дати. 

Для фізичного МБР: N1 = 7959/23 = 346,04 ≈ 346,0. 

Для емоційного МБР: N2 = 7959/28 = 284,30 ≈ 284,3. 

Для інтелектуального МБР: N3 = 7959/33 = 241,18 ≈ 241,2. 

Таким чином, на час дослідження (11 листопада 2011 року) 

пройшло 346 повних періоди фізичного, 284 емоційного і 241 

інтелектуального циклів. Отже, залишок для фізичного МБР дорівнює 

(23 · 0) 0 днів, емоційного – (28 · 0,3) 8 днів, інтелектуального – 

(33 · 0,2) 7 днів. Критичний день для фізичного МБР настане через 

(23 – 0) 23 дні, емоційного – (28 – 8) 20 днів, інтелектуального (33 – 7) 

26 днів. Це буде відповідати таким датам: для фізичного МБР першим 

критичним днем після заданої дати буде (11 листопада + 23 дні) 

4 грудня, емоційного – (11 листопада + 20 днів) 1 грудня, 

інтелектуального – (11 листопада + 26 днів) 7 грудня. 

Визначимо фазу МБР. Для фізичного МБР на 11 листопада 2001 

року буде нульовий день циклу, для емоційного – 8 день циклу, а 

інтелектуального – 7 день циклу. Це відповідає критичному дню 

фізичного і позитивним фазам емоційного та інтелектуального МБР. 

Запишемо результати дослідження згідно з таблицею 1.2. 

 

Таблиця 1.2  

Результати дослідження місячних біоритмів МБР, що 

досліджується 
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Фізичний 
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Інтелектуальний 

11.11.11 29.01.90 346 
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Позитивна 
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1.2. Визначення схильності до сезонної депресії 

Роботу слід виконувати у такій послідовності. 

1. Вивчіть анкету і випишіть номер показника життєдіяльності і 

бали, які відповідають його змінам за сезонами, у лабораторний зошит. 

2. Визначте рівень труднощів, викликаних цими змінами. Для цього 

зі слів «ніяких», «невеликі», «примітні», «виводять зі строю» виберіть 

найпридатніше (табл. 1.3). 

Таблиця 1.3 

Оцінка рівня сезонного афективного розладу (САР) 
 

№ 

з/п 

Сума 

балів 

Рівень труднощів, 

які викликані сезонами року 

Оцінка 

рівня САР 

1 0 Ніяких Відсутність САР 

2 1-8 Помітні або такі, що виводять зі строю Низький 

3 9-10 Помітні або такі, що виводять зі строю Субсиндром САР 

4 11 і більше Відсутність помітних труднощів Субсиндром САР 

5 11 і більше Помітні або такі, що виводять зі строю Високий рівень САР 
 

3. Підрахуйте суму балів, що оцінює показники життєдіяльності. 

4. Порівняйте їх зі значеннями, які вказані у табл. 1.4, і встановіть 

рівень сезонного афективного розладу (САР). 

Таблиця 1.4 

Анкета з визначення індивідуальної схильності до сезонної депресії 
 

№ 

з/п 

Показник 

життєдіяльності 

Бали 

не змінюється слабо змінюється сильно змінюється 

1 Тривалість сну 0 1 2 

2 Товариськість 0 1 2 

3 Настрій 0 1 2 

4 Самопочуття 0 1 2 

5 Активність 0 1 2 

6 Вага 0 1 2 

7 Апетит 0 1 2 
 

5. Результати запишіть до таблиці 1.5. 

Таблиця 1.5 

Результати визначення індивідуальної 

схильності до сезонної депресії 
 

Сума 

балів 

Рівень труднощів, які викликані 

сезонами року 

Рівень 

САР 

   



Практичні і розрахунково-графічні роботи з дисципліни 

«Безпека життєдіяльності» 

 

22 

1.3. Встановлення критичних і сприятливих періодів у 

індивідуальних річних циклах 

Оснащення: календар. 

Роботу виконують у такий послідовності. 

1. Використовуючи календар, встановіть, якому періоду 

календарного року відповідає дванадцятий місяць «індивідуального» 

року. Цей період є критичним для вашої життєдіяльності, в якому 

необхідно бути особливо уважним до свого здоров’я, режиму праці і 

відпочинку. Це ваша «зона ризику». 

2. Аналогічно встановіть, якому періоду календарного року 

відповідає перший місяць вашого «індивідуального» року. Цей період 

буде для вас найсприятливішим, який відзначається підняттям 

психічних і фізичних можливостей. Це ваш «зірковий час». 

3. Встановіть дати календарного року, що відповідають дев’ятому, 

десятому й одинадцятому місяцям «індивідуального» року. Це також 

сприятливі зони вашого річного циклу. 

4. Результати запишіть до таблиці 1.6. При цьому пам’ятайте про 

відносність встановлених дат, тому що «зона ризику» може 

охоплювати не весь дванадцятий місяць. 
 

Таблиця 1.6 

Результати встановлення критичних і сприятливих 

періодів в індивідуальних річних циклах 
 

№ 

з/п 

Місяць календарного року, що відповідає 

в «індивідуальному» році періоду/місяцю 
Висновок 

Критичний 

період 

«Зірковий 

час» 
Сприятливий період 

 12-му 1-му 9-му 10-му 11-му  

      Критичний 

період 
з _____  до ____  

(дати) 

«Зірковий час» 
з___до ___ (дати) 

Сприятливий 

період з_____ 
до _____ (дати) 

 

Приклад 2. 

Дата вашого народження 20 березня. Визначте свої критичні і 

сприятливі періоди. Критичним періодом є місяць перед датою 

народження. Отже, для вас він триває з 20 лютого до 20 березня. З 

21 березня до 20 квітня – найсприятливіший період вашого річного циклу. 
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1.4. Звіт 

У звіті вказують: 

‒  назву роботи; 

‒  мету; 

‒  назву завдання; 

‒  обладнання і матеріали, які були використані в роботі; 

‒  результати проведених досліджень; 

‒  висновки. 

 

Контрольні запитання 

1. Вкажіть головні положення теорії місячних біоритмів. 

2. Як різні періоди місячних біоритмів впливають на життєдіяльність 

людини? 

3. Які дні місячних біоритмів вважаються критичними? 

4. Як можуть бути використані дані про місячні біоритми у 

виробничій діяльності людини й у побуті? 

5. Що таке сезонні біоритми? Наведіть приклади. 

6. У чому полягає різниця між «біологічним», «індивідуальним» і 

календарним роками? 

7. Що таке критичний період ендогенного року? 

8. Яка його роль у житті людини? 

9. Коли виникнення сезонного афективного розладу (САР) найбільш 

імовірне? 

10. Які типи багаторічних біоритмів ви знаєте? 
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РОБОТА № 4. Визначення рівня метеочутливості людини 

 

Мета роботи: навчитися визначати рівень впливу погодних умов 

на працездатність людини та ознайомитися із заходами та засобами 

попередження метеотропних реакцій. 

 

Теоретичні відомості 

До погодно-метеорологічних факторів належать температура 

повітря, атмосферний тиск, вологість повітря, хмарність, опади, вітер, 

а також електричний стан атмосфери. Особливе місце займають зміни 

електромагнітного поля Землі – магнітні бурі. 

Характер впливу на людину погоди класифікують за реакціями на 

погодно-метеорологічні фактори, що виникають у організмі. Залежно 

від сприятливої або несприятливої дії на організм людини, 

розрізняють погоду від нульового балу (абсолютно комфортна погода) 

до п’ятибальної (надзвичайно дискомфортна). Комфортний тип погоди 

складає від 4 до 36 %, а несприятливий – від 32 до 48 % кількості днів 

на рік. 

Рівень патогенної дії погоди, тобто такої дії, що викликає 

порушення нормального стану людини, встановлюють на підставі 

загального індексу патогенності погоди. Він визначається як сума 

складових індексів патогенності за окремими показниками: 

J = it + ih + iv + i∆p+ i∆t,   (1) 

де J – загальний індекс патогенності; 

it – індекс патогенності температури повітря; 

ih – індекс патогенності вологості; 

iv – індекс патогенності швидкості вітру; 

i∆p – індекс патогенності зміни атмосферного тиску; 

i∆t – індекс патогенності зміни температури повітря. 

Складові індекси патогенності розраховують за такими формулами. 

Індекс патогенності температури повітря: 

it = 0,2 (18 – t)
2
 при t ≤ 18,    (2) 

it = 0,2 (t – 18)
2
 при t ≥ 18,    (3) 

де t – середня добова температура повітря в °С. 

Індекс патогенності вологості: 

іh = 10 · ( h – 70) / 20,     (4) 

де h – середня добова відносна вологість повітря у %. 

Індекс патогенності швидкості вітру: 

iv = 0,2 · ν
2
,     (5) 

де ν – середня добова швидкість вітру в м/с. 


