
Міністерство освіти і науки України 

Національний університет водного господарства та 
природокористування 

Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою 

Кафедра екології, технології захисту навколишнього 
середовища  та лісового господарства 

 

 

 

05-02-348М 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

до виконання практичних та самостійних робіт з навчальної 
дисципліни «Екологія людини»  

для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за 
освітньо-професійною програмою «Екологія» 

студентами спеціальності 101 «Екологія» 

денної і заочної форм навчання 

 

 

 

                       Рекомендовано 

                                             науково-методичною радою  
   з якості ННІАЗ  

                                             протокол № 8 від 18.05.2021 

 

 

 

                              

Рівне – 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з 
навчальної дисципліни «Екологія людини» для здобувачів 
вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-

професійною програмою «Екологія» студентами 
спеціальності 101 «Екологія» [Електронне видання] / 

Залеський І. І., Каськів М. В. – Рівне : НУВГП, 2021. – 57 с. 
 

 

 

Укладачі: Залеський І. І., к.геогр.н, доцент кафедри  
                 екології, технології захисту навколишнього      
                 середовища та  лісового господарства; 
                 Каськів М. В., доцент кафедри екології, технології  
                 захисту навколишнього середовища  
                 та  лісового господарства. 
 

 

Відповідальний за випуск: Клименко М. О., д.с.-г. наук,   
                                               завідувач кафедри екології,                    
                                               технології захисту навколишнього   
                                               середовища та лісового господарства 

 

 

 

Керівник групи  
забезпечення спеціальності                                  Прищепа А. М. 
 

 

 

 

 

© Залеський І. І., 
Каськів М. В., 2021 

© НУВГП, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

ЗМІСТ 

Практичне заняття № 1 Визначення впливу внутрішніх та  
                                         зовнішніх оболонок Землі на  
                                         стан організму людини……………...…..4 

Практичне заняття № 2 Картування природних факторів, що 

                                         створюють дискомфорт проживанню  
                                         людини………………………….……...10 

Практичне заняття № 3 Розрахунок міграції забруднюючих  
                                         речовин в підземних водах з  
                                         урахуванням атмосферного  
                                         живлення….............................................17 

Практичне заняття № 4 З’ясування загальних закономірностей  
                                         адаптації організму людини до різних  
                                         умов…………………………………….22 

Практичне заняття № 5 Вивчення добової ритмічності та   
                                             ритмів працездатності у людей  
                                             методом психологічного  
                                             тестування…………………………...28 

Практичне заняття № 6 Розроблення екологічно  
                                             збалансованого  харчування та  
                                             розрахунок параметрів  
                                             організму…………………………….42 

Практичне заняття № 7 Методи самооцінки деяких фізичних  
                                         станів людини………………………….46 

Практичне заняття № 8 Зміни тривалості життя людей у  
                                             часовому плані під впливом  
                                             антропогенних факторів…………....49 

Тематика самостійних робіт…………………………………....53 

Список використаної літератури………………………...……56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Практичне заняття 1 

 

Визначення впливу внутрішніх та зовнішніх оболонок 
Землі на стан організму людини. 

 

Мета роботи: на основі лекційного матеріалу закріпити та 
поглибити знання про наслідки впливу внутрішніх та 
зовнішніх оболонок планети на людство. 
 

Теоретична частина 

 

Людина осмислює Всесвіт як безмежний у часі і 
просторі, різноманітний за формами, яких набуває матерія 
у процесі свого розвитку, весь світ, Космос. Всесвіт існує 
об’єктивно, незалежно від свідомості людини, він 
ототожнюється з Мегагалактикою – інструментально 
допустимим для людини Космосом, частиною Всесвіту, яку 
можна спостерігати і вивчати з використанням 
астрономічних методів дослідження. Це означає, що за 
різних часів її межі були різними і змінювалися 
(розширювалися) з розвитком науки та її можливостей у 
пізнанні світу. 

Динамічність розвитку планети позначається на 
умовах проживання населення, свідчать певні гомології 
(подібності за походженням і будовою), а процеси 
внутрішньої геодинаміки безпосередньо впливають на стан 
людського організму. Тектонічні рухи, виверження 
вулканів, землетруси забирають багато життів, руйнують 
господарські комплекси. 

Людина не може змінити процеси розвитку нашої 
планети, але вивчивши їх закономірності, може 
пристосуватись до певних умов існування. Для прийняття 
оптимальних рішень щодо стабільності умов проживання 
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людині необхідно знати функції  зовнішніх оболонок Землі, 
кожна з яких впливає на стан здоров’я та зміни організму. 
Особливо залежить розвиток людського організму від 
фізичних полів нашої планети, вивчення яких дає змогу 
обрати адекватні пристосувальні і захисні дії. Знання її 
фізичних параметрів (освітленості фізичної поверхні, 
температурного і радіаційного режимів, ландшафтних 
особливостей рельєфу, кліматичних умов тощо) допомагає 
у виборі місць поселення. 

У підручнику «Екологія людини» випуску 2005 р на 
сторінках 37-75 викладений матеріал про сучасне бачення 
будови Всесвіту, будову та розвиток нашої Галактики, 
охарактеризовані внутрішні та зовнішні оболонки планети 
Земля, наведена інформація про її фізичні поля тощо. 

Хід роботи 

 

Для виконання цієї роботи необхідно за відомими 
схемами будови Землі (рис.1) та її атмосфери (рис.2) 
відобразити особливості, що мають безпосередній вплив на 
стан людського організму. 

Робота складається з двох своєрідних завдань. 
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Завдання 1. Першим етапом роботи є аналіз відомих 
натепер даних про внутрішню будову, хімічний склад, 
особливості перебігу процесів тощо у внутрішніх 
оболонках Землі. 
На побудованому рисунку необхідно: 
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1. виділити і позначити розміри ядра Землі, його масу, 
гіпотетичний хімічний склад і фізичний стан; 

2. окреслити межу зовнішньої оболонки ядра; 
3. вказати верхню і нижню мантію Землі, 

схарактеризувати їх особливості й основу поділу; 
4. окреслити зону атмосфери, розкрити особливості її 

фізичного стану та її вплив на людський організм; 
5. провести межу літосферної оболонки й 

охарактеризувати її положення; 
6. визначити розташування шару Гутенберга і шару 

Голіцина та їх вплив на зміни у земній корі; 
7. встановити зону зародження вулканічних центрів і 

гіпоцентри землетрусів. 
Навести приклади вулканічної діяльності у ХХІ ст. 

Знаючи будову земної кори, можна з’ясувати суть процесів 
у ній, які впливають на здоров’я людини. Для цього 
необхідно: 

8. з’ясувати типи земної кори; 
9. встановити межі між гранітними і базальтовими 

шарами, між корою і мантією, а також пояснити, на 
основі яких досліджень вони встановлені; 

10.  схарактеризувати параметри земної кори: 
потужність (причинні залежності), температуру, 
тиск, густину і щільність; 

11. розкрити сутність наукових гіпотез формування 
земної кори; 

12. навести приклади залежності формування корисних 
копалин від стану земної кори; 

13. пояснити стан рельєфу земної кори свого регіону і 
залежність від цього популяції людей. 
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Завдання 2. Визначення зв’язку між станом здоров’я 
людини і змінами у  зовнішніх оболонках Землі. 
З’ясуванню впливу на здоров’я людини змін у атмосфері 
планети сприятиме виконання роботи у такій 
послідовності: 
1. виділити  і позначити на зробленому рисунку 

тропосферу, стратосферу, термосферу та екзосферу; 
2. схарактеризувати кожну зовнішню оболонку Землі, 

її фізичні властивості, хімічний склад; 
3. пригадати етапи формування атмосфери, 

зародження і формування живих організмів на 
планеті; 

4. охарактеризувати сучасне екологічне становище 
зовнішніх оболонок Землі у глобальному і 
локальному вимірах. 

Знання процесів, що відбувалися у процесі розвитку 
Землі, формування атмосфери є базовим у пізнанні генезису 
гідросфери, з розвитком якої пов’язане походження життя 
на Землі.  

З’ясування особливостей формування внутрішніх і 
зовнішніх оболонок Землі дасть змогу охарактеризувати 
біосферу (параметри розповсюдження життя, 
характеристику органічного світу, кругообіг речовин, 
процеси еволюції). 
Визначено комплексного впливу абіотичних і біогенних 
факторів на людський організм сприятиме: 

1. характеристика гравітаційного, магнітного і 
теплового полів та особливостей їх впливу на 
здоров’я людини; 
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2. характеристика озонового шару, причини його 
руйнації та реагування на ці процеси людства, а 
також причини виникнення смогу, кислотних дощів, 
інших кліматичних змін, що впливають на здоров’я 
людини. 

 

Практичне заняття 2 

 

Картування природних факторів, що створюють 
дискомфорт проживанню людини 

 

Мета роботи: методом картування закріпити дані про 
вплив абіотичних факторів на стан умов проживання. 
 

Теоретична частина 

 

Відомо, що унаслідок радіоактивного розпаду, що 
супроводжується вивільненням енергії, у зовнішній 
оболонці ядра проявляються геодинамічні процеси, які 
змінюють структуру глибинної будови Землі, а на поверхні 
географічну оболонку. 
За своєю природою ці процеси бувають двох видів: 

1. ендогенні геодинамічні процеси – зумовлені енергією 
надр Землі геологічні процеси, що безпосередньо 
впливають на людство. До них належить тектонічні 
процеси, вулканічні процеси (магматизм), сейсмічна 
активність; 

2. екзогенні геодинамічні процеси – процеси, зумовлені 
енергією сонячної радіації, силою земного тяжіння 
та життєдіяльністю організмів. 
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Вони постійно проявляються в межах географічної 
оболонки, нерідко підсилюються техногенним впливом 
людини на навколишнє середовище. 

На життєдіяльності людини, і загалом на розвитку 
людства, особливо позначаються вияви ендогенних 
геодинамічних процесів. 

Встановлено, що географічна оболонка Землі внаслідок 
дії геодинамічних процесів безперервно змінюється. 
Більшість змін є настільки повільними (деякі види 
тектонічних процесів, що людина за своє життя не помічає 
їх, однак вулканічні процеси і землетруси виникають 
раптово, наносячи людству значної шкоди. 

Тектонічні процеси виникають внаслідок дії внутрішніх 
сил Землі, енергії, що вивільняться при розвитку 
речовинного складу планети, дії сил тяжіння і обертання 
Землі. Екзотектонічні процеси відбуваються на поверхні, 
джерело прироверхневих процесів знаходиться в основному 
шарі, корові – розвиваються у консолідованій частині кори, 
а глибинні – формують у верхній мантії. 

Залежно від руху магми та її проникнення у верхні 
горизонти земної кори розрізняють: ефузивний та 
інтрузивний типи вулканізму. Під час ефузивного 
вулканізму магма прориває земну кору виверженою лавою 
покриває поверхню Землі, утворюючи вулканічні апарати. 
При інтрузивному вулканізмі магма проникає у верхні 
горизонти земної кори і, не виходячи на поверхню, застигає 
на відповідній глибині, утворюючи різні за складом і 
формою геологічного тіла. 

Основною закономірністю розташування сучасних 
вулканів є пов’язаність їх тільки з певними рухливими 
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зонами земної кори, що зумовлене активними тектонічними 
розломами мантійного закладення. Такими, наприклад, є 
острівні дуги Японської, Курило-Камчатської, Алеутської 
систем. 

Вулкани розміщені своєрідними ланцюжками по лініях 
розломів, з переважанням повздовжніх стосовно напрямку 
розміщення хребтів, а також на перетині головних 
повздовжніх розломів з поперечними чи ортогональними 
(прямокутними). Певна їх кількість є в межах давніших, але 
омолоджених на новітньому етапі горотворення гірських 
систем. 

На Земній кулі є Тихоокеанська, Середземноморсько-

Індонезійська, Атлантична, Індоокеанська вулканічні зони. 
Населення, яке проживає в межах вулканічних зон, відчуває 
майже непомітні струси географічної оболонки, що 
негативно впливає на стан серцево-судинної та інших 
систем організму. 
Позитивним наслідком  вулканічної діяльності є 
виникнення на вулканічних масивах джерел термальних і 
мінеральних вод. У таких місцях створюють курортні 
заклади для відпочинку і лікування людей (Кавказ, Карпати, 
Альпи та ін.). 

Сейсмічна активність (землетруси).  Підземні 
поштовхи і коливання земної кори – землетруси – мають 
глобальні прояви і часто спричинюють на менші збитки, ніж 
вулкани. Вони зумовлюють стихійні лиха на значних 
територіях, нерідко з великими людськими жертвами. 
Джерело землетрусу називається гіпоцентром, а його 
проекція на земній поверхні – епіцентром. 
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Силу землетрусів визначають за 10-бальною шкалою 
Ріхтера, яка дає змогу зіставляти сейсмічні явища залежно 
від величини амплітуди (лінії магнітних коливань). 

Виникнення землетрусів у глобальному масштабі не 
є рівномірним, а прив’язане до сейсмічних областей. 

Усі землетруси генетично пов’язані з рухомими 
зонами земної кори. В яких відбуваються сучасні вулканічні 
й інтенсивні диференційвані тектонічні рухи. 

Вулканічна і сейсмічна діяльність, незважаючи на 
здобутки сучасної науки, поки що не може прогнозуватися 
з достатньою точністю. Не може людина  управляти цими 
складними, глобальними процесами. 

Отже, стан і здоров’я людства опосередковано 
залежать і від внутрішньої будови нашої планети та її 
зовнішніх оболонок. Атмосфера, гідросфера, літосфера та 
синтезуюча оболонка – біосфера – взаємодіють з 
людськими популяціями відповідно до певних 
закономірностей. Життя людини на різних стадіях розвитку 
забезпечують фізичні поля Землі, дія яких відчувається на 
індивідуальному рівні. Негативно впливають на людство 
геодинамічні процеси, передусім дія абіотичних факторів, 
що потребує вироблення пристосувальних заходів до їх 
проявів.  

 

Хід роботи 

 

Завдання 1. На спрощеній основі території України 
(формат А4), отриманій від викладача нанести назви 
обласних центрів держави. Виконувати креслярським 
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шрифтом, з горизонтальним положенням назв, розміром: 
заголовки буквами 5мм, прописні – 3 мм. 
Мілкими крапками нанесені межі областей, а також 
нанесена основна гідромережа різних басейнів України. 
Завдання 2. Відкартувати поширення факторів що 
створюють дискомфорт проживанню людини на території 
України. 

Землетруси. Для винесення пунктів землетрусів 
доцільно використовувати адміністративні карти більш 
крупного масштабу та орієнтуватись на положення 
обласних центрів. Інтенсивність від 4 до 8 балів за шкалою 
Ріхтера. 
8 б – Чорне море в 2 –х км південніше Алушти 

7 б  - Тересва, Довге, Свалява, Хуст 

6 б  - Яремча, Тернопіль, Шепетівка, Вінниця, Одесса 

5 б  - Луцьк, Рівне, Житомир, Черкаси, Дніпропетровськ 

4 б  - Київ, Суми, Харків 

Умовний знак – кружочок з напівконцентричними лініями і 
з цифрою інтенсивності. 

Ділянки територій з проявами зсувів.  
Південний Схід: Токмак, Маріуполь, Нікополь. 
Подністров’я: Дніпродзержинськ, Дніпропетровськ, 
Синельниково. 
Крим: Південне узбережжя Гірського Криму 

Карпати: Рахів-Міжгірря-Воловець–Вел.Березний–
Перечин-Свалява-Довге-Тячів 

Обрамити крапковою лінією і проставити умовні значки 
зсуву, вказавши його напрямок. 

Схильність території до підтоплення. 
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1. Неглибоке природне положення рівня грунтових вод 
(Луцьк-Рівне-Житомир-Київ-Суми) 

2. Інтенсивне підтоплення (Витоки Десни, Пн. Крим, 
Пониззя Дунаю) 

3. Радіаційне забруднення на період аварії на ЧАЕС 
(Долина(русло Дніпра), район Чорнобиля) 

4. Сильна ступінь ураженості території ЕГП. 
Межирічні схили. (Луганськ-Донецьк, Херсон, 
Миколаїв, Одеса, Кіровоград. На Пд.Бузі: Івано-

Франківськ, Чернівці, Тернопіль) 
5. Зсуви (Харків-Луганськ-Донецьк, Дніпропетровськ, 

Пд.Крим) 
6. Прояви карстових процесів (Рівненська АЕС, Луцьк, 

Львів, Запоріжжя, Рівне, Херсон) 
В умовних знаках на карті необхідно позначити: 

1. Державний кордон України 

2. Землетруси 

3. Ділянки з проявами зсувів та їх напрямок(в межах 
гідрографічної мережі – за напрямком району річки) 

4. Прояви карстових процесів 

5. Кольоровою розмальовкою (блакитною) показати 
неглибоке положення грунтових вод 

6. Відзначити ділянки інтенсивного підтоплення 

7. Оконтурити ділянки сильного ступеню ураженості 
території ЕГП (особливо на межирічних схилах) 

8. Позначити ділянки первинного радіаційного 
забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС 

Висновки. 
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Практичне заняття  3 

 

Розрахунок міграції забруднюючих речовин в підземних 
водах з урахуванням атмосферного живлення 

 

Мета роботи: оцінювання можливості прогнозування шляхів 
міграції різноманітних забруднювачів підземними водами, що дає 
змогу оцінити екологічну шкоду. 
 

Теоретична частина 

 

Доцільність проведення практичних розрахунків міграції 
забруднювачів зумовлена тим, що еколог-практик та еколог-

науковець у своїй діяльності  зустрічаються з фактом 
забруднення ділянки ландшафту різною токсичною речовиною 
грунтового покриву та підземних вод. У такій ситуації необхідно 
розрахувати прогнозну міграцію забруднювача та оцінити 
екологічну шкоду. 

Розглянемо варіант надходження нафтопродукту у 
грунтовий покрив та в підземні води. 

При надходженні в ґрунт нафтопродуктів, інших ток-

сичних речовин відбуваються суттєві зміни хімічних, фізичних, 
мікробіологічних його властивостей, інколи істотні зміни усього 
ґрунтового профілю. 

Забрудненими нафтопродуктами ґрунтами вважається 
встановлення  концентрацій до рівня, при якому: 
— порушується екологічна рівновага у ґрунтовій системі; 
— відбуваються зміни морфологічних і фізико-хімічних 
характеристик грунтвих горизонтів; 
— змінюються водно-фізичні властивості грунтів; 
— знижується продуктивна здатність земель 

— порушується співвідношення між окремими фракціями 
органічної речовини. 
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 Відомо, що значення води для підтримання здоров’я 
населення на високому рівні обумовлено тим, що вона відіграє 
провідну роль для забезпечення фізіологічних і гігієнічних 
потреб людини, а також для рекреаційних цілей. 

 Основними осередками і джерелами забруднення 
гідросфери є промислові і побутові стічні води, дренажні води із 
зрошувальних земель, стоки з населених пунктів, промислових 
ділянок, сільськогосподарських угідь, тваринних комплексів, 
водний транспорт. 

За даними ООЕ у світі щорічно випускається до 100 тисяч 
хімічних сполук, 15% яких є потенційними токсикантами. За 
експертними оцінками біля 80% усіх хімічних сполук, що 
надходять у навколишнє природне середовище неодмінно 
потрапляють у водні джерела. 

В середньому до 50% ґрунтових вод, у селах — до 90%. Під 
час просочування поверхневої води у водоносний горизонт не всі 
токсичні речовини переробляються мікроорганізмами або 
відфільтровуються водою. 

До найбільш стійких забруднювачів відносять хлоровані 
вуглеводні — трихлоретилен, тетрахлоретилен, тетрахлоретан та 
ін. Головними осередками забруднення ґрунтових вод є токсичні 
відходи сміттєзвалищ, ставки-накопичувачі, підземні резервуари 
для зберігання нафтопродуктів тощо. 

Спроби виявити хронічні інтоксикації або захворювання, 
пов’язані з забрудненням водних джерел хімічними речовинами, 
проводяться з 50-х років 20-го сторіччя. Не дивлячись на 
інтенсивне забруднення рік та озер ксенобіотиками, достовірні 
дані про вплив на здоров’я людини обмежені, а деколи не надійні 
та суперечливі. 

Головним з гігієнічних позицій вимог до якості питної води є 
її безпека у епідемічному відношенні. Вода не повинна викликати 
захворювань зумовлених біологічним фактором. 
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 Прогнозування міграції забруднювачів (нафтопродуктів, 
формальдегідів, синтетичних поверхнево-активних речовин, 
відходів хімічного виробництва та інших речовин) у зоні аерації 
й у зоні активного водообміну. Це обумовлено складністю фізко-

хімічних процесів, що протікають у багатофазних системах.  
 

Хід роботи 

 

Оцінюючи характер міграції, необхідно зважати на тип 
ландшафту, вид забруднення, водного режиму. Для цього на 
уражених ділянках розраховують час, за який забруднювач 
досягне рівня підземних вод і почне мігрувати до споживачів 
питної води (до населеного пункту), послуговуючись такою 
формулою: 

3
1

2
1

фKq

nm
t




               (3.1.) 

де п — активна пористість слабопроникних порід, яка роз-

раховується за результатами лабораторних досліджень або 
польових гідрологічних досліджень (від 0,1 до 0,7); т — 

потужність порід в зоні живлення водоносного горизонту (місця 
аварії); Кф1 — коефіцієнт фільтрації порід піщано-глинистого 
складу (0,07...0,5 м/добу); q — величина інфільтраційного 
живлення, м/добу. Даними про неї володіють регіональні 
метеостанції про опади, на підставі цих даних можна розрахувати 
середньорічні величини (100 мм/рік = 0,0003 м/добу). 

На рис. 1 зображено місце аварії нафтопроводу на околиці 
села. Спершу розраховують час, за який забруднювач потрапить 
у водоносний горизонт — вертикальну міграцію, а потім час, за 
який він з водою досягне села, водозабору і річки. 

Для розрахунку часу субгоризонтальної міграції вико-

ристовують формулу: 

                                         t2  = √ L∗nKф2∗ і           (3.2.) 

де L — відстань від місця аварії до населеного пункту; Кф2 — 

коефіцієнт фільтрації порід, що утримують воду; і — величина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

нахилу поверхні горизонту підземних вод. 
Величина нахилу поверхні горизонту підземних вод 

визначається із співвідношення: 

L

HH
i 12


       (3.3.) 

де Н1 — абсолютна позначка населеного пункту, м; Н2 – 

абсолютна позначка місця аварії, м. 

 
Рис. 1. Блок-діаграма ділянки ландшафту, де встановлено 

витік нафтопродуктів, для розрахунку його міграції 
 

Величина нахилу поверхні горизонту підземних вод 
визначається із співвідношення: і =  Н2− Н1𝐿          

 

де: Н1 – абсолютна позначка населеного пункту, м 

Н2 – абсолютна позначка місця аварії, м 

 

Наприклад, на ділянці нафтопроводу, віддаленій на 865 м від  
населеного пункту, внаслідок порушення герметизації стався 
витік нафти, а тому необхідно визначити, через який час 
нафтопродукти з'являться в колодязях питного постачання села. 
З цією метою розраховують: 
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а) час вертикального проникнення забруднювача до го-

ризонту підземних вод:      

                           
0,6

09.000032.0

2,05
31 




t
діб; 

б) величину нахилу водної поверхні підземного горизонту: 

050
865

287291
.i 


  ; 

в) час субгоризонтальної міграції нафти в напрямку на-

селеного пункту: 

t2 = √865∗0,29∗0,05  = 19,6  доби. 

Вихідні дані для розрахунку міграції забруднень 

 

Таблиця 3.1. 

Ва
рі

ан
т 

N 

без 
розм 

m 

м 

Кф 

м/д
обу 

q 

м/добу 

L 

м 

Кф1 

м/д
обу 

і 
без 
розм 

Н1 

м 

Н2 

м 

1 0,1 5 0,1 

0
,0

0
0

3
 

680 9,7  180 195 

2 0,15 7 0,09 347 9,4  181 194 

3 0,17 9 0,08 523 8,6  185 199 

4 0,20 6 0,07 485 10,

0 

 190 203 

5 0,22 4 0,2 990 10,

1 

 191 205 

6 0,25 8 0,3 960 9,5  188 195 

7 0,3 10 0,4 935 8,4  185 199 

8 0,33 12 0,45 983 8,8  187 202 

9 0,37 14 0,5 870 9,5  195 207 

10 0,4 16 0,35 850 9,0  193 200 

11 0,45 13 0,09 800 8,0  194 206 

12 0,49 15 0,1 790 7,9  190 199 
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13 0,5 17 0,22 770 10,

5 

 186 195 

14 0,55 14 0,28 740 10,

0 

 190 197 

15 0,59 8 0,31 700 8,5  192 199 

16 0,6 7 0,44 490 9,0  191 198 

17 0,62 9 0,2 500 9,4  190 200 

18 0,66 11 0,07 545 9,7  188 196 

19 0,3 12 0,27 587 8,5  185 197 

20 0,18 14 0,33 691 9,4  187 200 

21 0,22 13 0,44  890 10,

0 

 191 202 

22 0,44 15 0,48 990 9,9  190 204 

23 0,15 11 0,2 960 7,5  191 205 

24 0,1 9 0,17 975 7,7  180 196 

25 0,2 13 0,19 950 9,5  185 199 

Висновки. 
 

Практичне заняття  4 

 

З’ясування загальних закономірностей адаптації 
організму людини до різних умов 

 

Мета роботи: з’ясування діапазону і загальних 
закономірностей адаптивних можливостей людського 
організму, зважаючи на те, що його пристосування до умов 
середовища може бути найрізноманітнішим і позначатися 
на всіх складових організації життєдіяльності 
 

Теоретична частина 

 

 На сучасному етапі перед людством постала 
проблема усвідомлення гармонізації своєї взаємодії з 
фізичним середовищем – взаємної адаптації. Її метою є 
забезпечення адекватної людській природі взаємодії 
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людини з довкіллям, тобто створення оптимального 
екологічного середовища, яке охоплювало б фізичні, 
соціальні та виробничі умови. Однак створити і тривалий 
час утримувати оптимальні для  людського організму умови 
складно, а іноді й неможливо. Тому людина змушена 
пристосовуватись до змінюваних умов за допомогою 
фізіологічної адаптації. 
 Еволюція організму є прогресивним розвитком явищ 
пристосування до навколишнього середовища, оскільки 
його життя і процеси адаптації взаємопов’язані. У цьому 
сенсі необхідною умовою діяльності живої системи є 
максимальна адаптивність – пристосовуваність, здатність 
організму до пристосування. 
 Людина в пошуках необхідних сировинних та 
енергетичних ресурсів, удосконалюючи виробничо-

господарську і наукову діяльність, планомірно змінює межі 
свого існування, опановуючи і навколоземний простір. У 
цьому процесі їй постійно доводиться адаптовуватися до 
нових умов зовнішнього середовища. 
 У далеких від оптимальних умов існування 
знижується біологічна і трудова активність людини, а в 
певному середовищі людський організм взагалі не може 
існувати. Наприклад, людина без спеціального тренінгу не 
зможе повноцінно працювати і постійно проживати в 
умовах високогір’я (на висоті більше 5000м) або в аридній 
(засушливій) зоні пустелі за середньої температури повітря 
+40℃. 

 Найкраще, якщо кожна людина має змогу проживати 
в оптимальному для себе місці, де б її фізіологічні системи 
гармонійно співіснували з фізичним і соціальним 
середовищем, що є передумовою збереження довготривалої 
працездатності. В іншому разі її організм змушений 
пристосовуватись до зовнішнього середовища, а форми, 
зміст, тривалість пристосовувальної діяльності, набуті 
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якості обумовлюються особливостями цього середовища. 
Ця діяльність людини є універсальною, охоплює клімато-

географічні, фізіологічні, соціальні та інші аспекти. 
 Свідченням адаптації організму до незвичних умов 
проживання можуть бути учасники арктичних експедицій, 
космонавти, підводники, представники  інших професій. 
 Кожне нове покоління людей по-своєму адаптується 
до багатьох факторів, які потребують своєрідних 
спеціалізованих реакцій. 
 Як свідчать дослідження, активна адаптація 
організму до одного фактора поліпшує його опірність до 
комплексу інших факторів, після чого організм набуває 
нової якості. За таких умов формуються адаптаційні реакції, 
які підвищують стійкість до перенавантажень, крайніх 
температур, фізичну працездатність і загальмовують 
розвиток багатьох патологій. 
 Пристосувальна поведінка живих організмів може 
реалізовуватися у формі втечі від несприятливого 
подразника, пасивного підкорення йому, активної протидії 
середовищу за рахунок специфічних адаптивних реакцій. 
Тобто зі зміною певних компонентів довкілля людський 
організм змушений змінювати деякі свої функції. 
Відбувається перебудова його гомеостазу (внутрішнього 
середовища і діяльності різних систем організму) 
відповідно  до конкретних умов, що і є основою адаптації. 
Отже, адаптація є специфічним ланцюгом реакцій систем 
організму, за яких одні з них видозмінюють свою 
діяльність, інші регулюють ці зміни. 
 Оскільки основою життя є обмін речовин 
(метаболізм), то процес адаптації повинен виявлятись через 
зміни в обміні речовин і підтримувати його в нових умовах. 
Стійким і спрямованим змінам метаболізму передують 
зміни у певних системах організму, передусім у системі 
кровообігу і дихання. Особлива роль в адаптаційному 
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процесі належить нервовій системі і залозам внутрішньої 
секреції. 

 

Хід роботи 

 

 Для повного з’ясування адаптаційних процесів 
пропонується студентові, який засвоїв теоретичну частину 
проблем адаптації сконцентрувати увагу на послідовному 
розв’язанні трьох завдань. 
Завдання 1. Визначте до якої групи факторів (природних чи 
соціальних) належать: 

- зміна їжі і води 

- умови високогір’я 

- коливання температури 

- міський спосіб життя  
- зміни гравітаційного поля Землі 
- зміна атмосферного повітря внаслідок промислових 

викидів 

- перебування у замкнутих приміщеннях з обмеженим 
простором 

- геофізичні зміни магнітного поля Землі. 
Класифікація факторів адаптації 

Таблиця 4.1 

 

Адаптація до природних і соціальних факторів 

Соціальні фактори Природні фактори 

міський спосіб життя  зміна гравітації 
перебування у замкнутих 
приміщеннях з обмеженим 
простором 

умови високогір’я 

зміна атмосферного 
повітря внаслідок 
промислових викидів 

Коливання температури 

зміна їжі і води  
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Завдання 2. Зіставте у табличній формі відповідність 
природних антропогенних факторів з виробничими і 
встановіть їх сукупний вплив на екологію організму 
людини: 

- геомагнітна активність, сонячна радіація 

- теплове, шумове забруднення середовища 
проживання, розвиток технологій з нестабільним 
електромагнітним режимом 

- вивчення і оптимізація пластичних і енергетичних 
ресурсів організму, працездатності 

- вивчення рухомості генофонду популяції, 
управління міграцією населення, формування 
популяції 

- екокультура, формування екологічного 
світогляду,боротьба за мир, інтернаціоналізм 

- екокультура містобудування, формування 
мікрокліматичних оазисів – житлових зон 

- діяльність з охорони здоров’я: праця, спорт, 
відпочинок 

- кліматичні фактори: температура, вологість, 
атмосферний тиск 

- вплив техносфери на культуру 

- хроноекологія – дослідження деформації ритмів 
життя 

- екологічна освіта, впровадження нових форм 
організації праці та побуту 

- рекреаційна екологія, створення екологічно чистих 
зон проживання, відпочинку 

- забруднення повітряного і водного басейнів 
аерозолями і хімічними речовинами 

- інтенсифікація обміну інформацією, зміни характеру 
роботи і життя 
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- неузгодженість ритму основних природних і 
виробничих часових факторів 

- зміни мікроелементного складу харчових і водних 
ланцюгів 

 

Визначення сукупного впливу на організм 
людини 

Таблиця 4.2. 
Природні та техногенні 
фактори 

Адаптогенні фактори 

кліматичні фактори: 
температура, вологість, 
атмосферний тиск 

 

геомагнітна активність, 
сонячна радіація 

 

зміни мікроелементного 
складу харчових і водних 
ланцюгів 

 

забруднення повітряного і 
водного басейнів аерозолями і 
хімічними речовинами 

 

теплове, шумове забруднення 
середовища проживання, 
розвиток технологій з 
нестабільним 
електромагнітним режимом 

 

вплив техносфери на культуру  

неузгодженість ритму 
основних природних і 
виробничих часових факторів 

 

інтенсифікація обміну 
інформацією, зміни характеру 
роботи і життя 

 

 

Завдання 3. Розташуйте за важливістю запропоновані 
критерії адаптації (з можливим розширенням набору): 
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- відновленням імунореактивного статусу організму 

- відновлення повноцінної  фізичної та розумової 
працездатності  

- величина максимального споживання кисню (МСК) 
- збереження високої працездатності 
- стабілізація фізіологічних реакцій відповідальних за 

доставку і обмін газів в тканинах організмів 

- відтворення здорових нащадків 

- стійкий рівень активності і взаємодії 
функціональних систем 

- стійкість до хронобіологічного фактора. 
Розглянувши, зіставивши та класифікувавши 
адаптаційні фактори можна всебічно оцінити перебіг 
адаптаційних процесів внаслідок впливу різних 
адаптогенних факторів, тобто визначити критерії 
адаптації. 
Висновки. 

 

Практичне заняття 5 

 

Вивчення добової ритмічності та ритмів 
працездатності у людей методом психологічного 

тестування 

 

Мета роботи: визначити індивідуальні особливості ритму 
працездатності методом психологічного тестування. 
 

 

Теоретичні відомості 
 

Біологічні ритми – зміни характеру та інтенсивності 
біологічних процесів, що періодично повторюються. 
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Вони проявляються на усіх рівнях організації живої 
матерії: від внутріклітинного до популяційного. Біоритми 
фізіологічних функцій настільки є точними, що їх прийнято 
рахувати «біологічним годинником», вони розвиваються у 
тісній взаємодії з навколишнім природним середовищем і є 
результатом адаптації до тих факторів довкілля, які 
змінюються з чіткою періодичністю (обертання Землі 
довкола Сонця і своєї осі, коливання освітленості, 
температури, вологості, напруженості магнітного поля 
Землі тощо). 
Метод психологічного спостереження. Німецький 
фізіотерапевт Ламперт надавав основного значення 
реактивності організму, тобто силі і швидкості його реакції 
на зовнішні впливи. 

До першої групи «сови» належать особи з повільною 
і слабкою реакцією на подразники. Це спокійні, розсудливі 
люди, які не поспішають робити висновки і намагаються їх 
обгрунтувати, деколи педанти, систематики, вони схильні 
до логічних роздумів. до абстрактних узагальнень. Інертні 
та замкнуті. їм властиве самовладання, вони ощадливі, 
навіть суворі і деспотичні. Працездатність таких людей 
часто вранці 
незначна і досягає максимуму у другій половині дня. Слід 
зазначити, що у таких людей при гострих захворюваннях 
температура різко не підвищується і видужання йде 
повільно. 

Друга група («жайворонки») об’єднує людей, які 
швидко реагують на зовнішні впливи, в науці – це творці 
нових ідей. 
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Вони вказують свої шляхи. На всі подразники 
реагують швидше і гостріше, ніж представники першої 
групи. Швидко відновлюють сили і швидко втомлюються, 
працездатні зранку. Вони сильні, швидко реагують 
підвищенням температури на інфекційні хвороби, в них 
різко міняється загальний стан. Ці люди схильні до діабету, 
ожиріння, захворювань органів кровообігу. Вони чутливі до 
змін погоди. 

Одним із аспектів ритмічної поведінки людини є її 
працездатність. 

Під нею ми розуміємо показники ефективності при 
виконанні різних завдань. Останні вимагають 
вдосконалення потрібних рухів у результаті сприйняття і 
переробки головним мозком певної сенсорної інформації. 
Складність як сенсорних, так і рухливих компонентів 
завдання, а також труднощі у його виконанні можуть бути 
відмінними. Але для дослідження періодичності в 
працездатності людини, як правило, використовують 
порівняно прості завдання, одним з них є психологічне 
тестування. 

 

Хід роботи 

 

Завдання 1 

1) Оцініть свої можливості, відповідаючи на поставлені 
запитання 

нижче приведеного тесту: 
 

Тест 

1. Чи важко Вам вставати рано вранці? 

а. так, майже завжди; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

б. інколи; 
в. рідко; 
г. дуже рідко. 
2. В які години ви переважно лягаєте спати? 

а. після першої години ночі; 
б. від 2330 до 1 год; 
в. від 22 до 1130 год; 
г. до 22 год. 
3. Який сніданок Ви споживаєте в першу годину після сну? 

а. солідний; 
б. багатий, але не дуже калорійний; 
в. достатньо одного вареного яйця або бутерброда; 
г. досить чашки кави або чаю; 
4. Згадайте Ваші легка роздратованість або незначні 
сварки на роботі і вдома. В який час вони частіше всього 
виникають? 

а. у першій половині дня; 
б. у другій половині дня. 
5. Від чого Ви могли б легко відмовитися? 

а. від ранкового чаю або кави; 
б. від вечірнього чаю. 
6. Чи легко Ви під час відпустки порушуєте звички, 
пов’язані з прийомом їжі? 

а. дуже легко; 
б. досить легко; 
в. важко; 
г. звичок не міняю. 
7. Зранку Вас чекають важливі справи. На скільки раніше 
Ви ляжете ввечері спати? 

а. більше як на дві години; 
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б. на годину – дві; 
в. менш, ніж на годину; 
г. як звичайно. 
8. Як точно Ви можете без годинника оцінювати відрізок 
часу, який дорівнює хвилині? Попросіть кого-небудь 
допомогти Вам при цій перевірці. 
а. відрізок вийшов менше, ніж хвилина; 
б. відрізок вийшов більше, ніж хвилина. 
 

2) Отримані результати оцінити за шкалою (табл. 6.1) 
3) За сумою набраних балів визначити свій хронобіотип: 

 від 0 до 7 балів – Ви «жайворонок»; 
 від 3 до і 13 балів – свідчать про невизначеність 

типу. Ви аритмік, «голуб»; 
 від 14 до 20 балів – Ви «сова». 

Шкала оцінювання хронобіотипа за результатами 
тестування 

Таблиця 5.1. 
Запитання 1 2 3 4 5 6 7 8 

А 3 3 3 1 2 0 3 0 

Б 2 2 2 0 0 1 2 2 

В 1 1 1 - - 2 1 - 

Г 0 0 0 - - 3 0 - 

 

4) Звести результати студентів всієї групи в єдину таблицю 
(табл.7.2) та визначити співвідношення їхніх 
хронобіотипів. 
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Співвідношення хронобіотипів серед студентів групи 

Таблиця 5.2. 
Назва 
хронобіотипа 

Відповідне число 
студентів 

Частка від 
загального числа 
студентів групи, 
% 

Жайворонок    

Аритмік    

Сова    

5)Як можна отримані результати застосувати для 
підвищення ефективності навчання студентами групи? 
Зробити відповідні висновки. 

 

Завдання 2 

1) Перш, ніж відповісти на запитання нижче приведеного 
тесту,прочитайте його уважно. Дайте відповіді на всі 
запитання. Відповідаючи на запитання, не порушуйте 
запропонованої послідовності. На кожне запитання 
необхідно відповідати незалежно від відповідей на інші 
питання. Для кожного запитання пропонується на вибір 
кілька відповідей: 
відмітьте хрестиком тільки деякі з них. Під деякими 
запитаннями замість відповідей ви побачите шкалу. 
Відзначте на цій шкалі хрестиком найбільш прийнятний, на 
вашу думку, варіант. На кожне питання слід відповідати 
якомога відвертіше. 
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Тест 

1.Коли б Ви прокидались, якби були цілком вільними у 
виборі режиму дня і керувались при цьому лише власним 
бажанням? 

Бали Години 

Зима Літо 

5 5.00-6.45 4.00 – 5.45 

4 6.46-8.15 5.46 – 7.15 

3 8.16-10.45 7.16 – 9.45 

2 10.46 – 12.00 9.46 – 11.00 

1 12.01 – 13.00 11.01 – 12.00 

 

2. Коли б Ви лягли спати, якби планували свій вечірній час 
цілком самостійно і керувались при цьому власними 
бажаннями? 

Бали Години 

Зима Літо 

5 20.00 – 20.45 21.00 – 21.45 

4 20.46 – 21.30 21.46 – 22.30 

3 21.31 – 00.15 22.31 – 1.15 

2 00.16 – 1.30 1.16 – 2.30 

1 1.31 – 3.00 2.31 – 4.00 

 

3. Наскільки велика Ваша потреба в будильнику, якщо Вам 
необхідно прокинутися зранку в чітко визначений час? 

                                                                                           Бали 

Взагалі немає потреби                                                      4 

В окремих випадках є необхідність                                3 

Потреба досить сильна                                                     2 

Будильник абсолютно необхідний                                  1 
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4. Коли б ви готувались до складання іспитів в умовах 
жорсткого ліміту часу і використовували для занять ніч (23 
– 2 год), наскільки продуктивною була б Ваша робота? 

                                                                                           Бали 

Я взагалі не зміг би працювати                                        4 

Була б деяка користь                                                         3 

Робота була б ефективною                                               2 

Робота була б високоефективною                                   1 

5. Чи легко Вам вставати зранку за звичайних обставин? 

                                                                                           Бали 

Дуже важко                                                                        1 

Важко                                                                                  2 

Досить легко                                                                       3 

Надзвичайно легко                                                             4 

 

6. Чи відчуваєте Ви повне пробудження в перші години 
після підйому? 

     

 

                                                                                          Бали 

Дуже висока сонливість                                                      1 

Невелика сонливість                                                            2 

Досить ясна голова                                                               3 

Повна ясність думки                                                             4 

7. Яким є Ваш апетит в перші години після підйому ? 

                                                                                                

Бали 

Апетит відсутній                                                                     1 

Апетит поганий                                                                       2 

Досить хороший апетит                                                          3 
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Чудовий апетит                                                                        4 

8. Коли б Вам довелося готуватись до екзаменів в умовах 
жорсткого ліміту часу і використовувати для підготовки 
ранній ранок (4 – 7 год), наскільки продуктивною була б 
Ваша робота в цей час? 

                                                                                              

Бали 

Я взагалі не зміг би працювати                                             1 

Була б деяка користь                                                              2 

Робота була б досить ефективною                                        3 

Робота була б високоефективною                                         4 

9. Чи відчуваєте Ви фізичне виснаження в перші півгодини 
після підйому? 

                                                                                               

Бали 

Значна в’ялість і розбитість                                                   1 

Незначна в’ялість                                                                    2 

Незначна бадьорість                                                                3 

Цілковита бадьорість                                                              4 

10. Якщо Ваш наступний день вільний від роботи, коли Ви 
лягаєте спати? 

                                                                                          Бали 

Не пізніше, ніж звичайно                                                 4 

Пізніше на одну годину                                                   3 

Пізніше на 1-2 год.                                                           2 

11. Чи легко Ви засинаєте в звичайних умовах? 

                                                                                        Бали 

Дуже важко                                                                      1 

Важко                                                                                2 

Легко                                                                                 3 
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Дуже легко                                                                       4 

12. Ви вирішили зміцнити своє здоров’я за допомогою 
фізичної культури. Ваш товариш запропонував займатись 
разом по 1 год. двічі на тиждень. Для вашого товариша 
найкраще це робити з 7-ї до 8-ї ранку. Чи цей період 
оптимальним для вас?  

                                                                                                       

Бали 

У цей час я знаходився б у хорошій формі                           4 

Я був би в нормальній формі                                                  3 

Мені було б важко                                                                   2 

Мені було б дуже важко                                                         1 

13. Коли Ви ввечері почуваєте себе настільки стомленим, 
що повинні лягти спати? 

Бали Години 

5 20.00 – 21.00 

4 21.01 – 22.15 

3 22.16 – 00.45 

2 00.46 – 2.00 

1 2.01 – 3.00 

 

14. Який з чотирьох запропонованих періодів Ви вибрали б 
для виконання двогодинної роботи, що вимагає від вас 
повної мобілізації розумових сил. якби цілком вільно 
планували свій робочий час і керувались власним 
бажанням? 

                                                                               Бали 

8.00-10.00                                                                 6 

11.00- 13.00                                                              4 

15.00 – 17.00                                                            2 

19.00-21.00                                                               0 
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І5. Наскільки втомленим Ви почуваєтесь о 23-й годині? 

                                                                                       Бали 

Я дуже змучений                                                            5 

Я помітно змучений                                                       3 

Я відчуваю легку втому                                                 2 

Я зовсім не змучений                                                     0 

16. З якоїсь причини Вам довелося лягти спати на декілька 
годин раніше, ніж звичайно. Наступного ранку немає 
необхідності вставати в певний час. Який із запропонованих 
варіантів Вам найбільше підходить? 

                                                                                           Бали 

Я прокинусь у звичайний час і більше не засну              4 

Я прокинусь у звичайний час і буду дрімати                   3 

Я прокинусь у звичайний час і знову засну                     2 

Я прокинусь пізніше, ніж звичайно                                  1 

17. Ви повинні чергувати вночі з 4-ї до 6-ї години. 
Наступний день у Вас вільний. Який з чотирьох варіантів 
вам найбільше підходить? 

                                                                                               

Бали 

Спати я буду тільки після чергування                                  1 

Перед чергуванням я подрімаю, а після чергування  
ляжу спати                                                                               2 

Перед чергуванням я добре висплюсь, а після  
чергування ще подрімаю                                                       3 

Я повністю висплюсь перед чергуванням                           4 

18. Ви повинні протягом двох годин виконувати важку 
фізичну роботу. Який час Ви виберете для цього, якщо 
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будете цілком вільними в плануванні свого розпорядку дня 
і керуватись при цьому лише власним бажанням? 

                                                                                           Бали 

8.00- 10.00                                                                           4 

11.00-13.00                                                                          3 

15.00- 17.00                                                                         2 

19.00-21.00                                                                          1 

19. Ви вирішили серйозно займатись спортом. Ваш товариш 
пропонує тренуватись разом двічі на тиждень по 1 годині. 
Для нього найкращий час 22 – 23 год. Наскільки 
сприятливим, судячи і самопочуття, був би для Вас цей час? 

                                                                                         Бали 

Я був би в хорошій формі                                                1 

Я був би в прийнятній формі                                           2 

Трішки пізно, я був би в поганій формі                          3 

Я взагалі не зміг би тренуватись                                     4 

20. О котрій годині Ви прокидалися в дитинстві під час 
літніх канікул, коли час підйому вибирався за Вашим 
бажанням? 

 

Бали  Години 

5 5.00-6.45 

4 6.46-7.45 

3 7.46 – 9.45 

2 9.46 – 10.45 

1 10.46 – 12.00 

 

21. Уявіть, що Ви можете вільно вибирати свій робочий час. 
Нехай у Вас п’ятигодинний робочий день, а ваша робота 
цікава і задовольняє Вас. Виберіть 5 неперервних годин, 
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коли б Ваша робота була найбільш ефективною? (Якщо 
вибраний вами період перекриває кілька часових проміжків, 
то для оцінки береться найбільш високий бал). 
Бали  Години 

5 1.00 – 5.00 

4 5.00-10.00 

3 10.00 – 15.00 

2 15.00 – 20.00 

1 20.00-01.00 

22. В який період доби Ви досягаєте вершини своєї 
працездатності? 

Бали Години 

1 1.00 – 4.00 

5 4.00 – 8.00 

4 8.00 – 9.00 

3 9.00 – 14.00 

2 14.00 – 17.00 

1 17.00 – 24.00 

 

 

23. Інколи про людей можна почути, що вони належать до 
ранкового чи вечірнього типу. До якої категорії Ви 
відносите себе? 

                                                                                           Бали 

Чіткий ранковий                                                                  6 

Швидше ранковий, ніж вечірній                                       4 

Швидше вечірній, ніж ранковий                                       2 

Чіткий вечірній                                                                   0 

 

2) Визначити Ваш тип працездатності за сумою балів. 
≥ 92 – чітко виражений ранковий тип 
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77 – 91 – слабо виражений ранковий тип 

58 – 76 – аритмічний тип 

42 – 57 – слабо виражений вечірній тип 

≤ 41 – чіткий вечірній тип 

3) Звести результати студентів всієї групи в єдину таблицю 

(табл.7.3) та зробити висновок про особливості розподілу 
студентів 

групи за типом працездатності 
Співвідношення типів працездатності серед студентів 

Таблиця 5.3. 
Назва типу Відповідне число 

студентів 

Частка від 
загального числа 
студентів групи, 
% 

Чітко виражений 
ранковий тип 

  

Слабо виражений 
ранковий тип 

  

Аритмічний тип   

Слабо виражений 
вечірній тип 

  

Чіткий вечірній 
тип 

  

 

6)Як можна отримані результати застосувати для 
підвищення ефективності навчання студентами групи? 
Висновки. 
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Практичне заняття 6 

 

Розроблення екологічно збалансованого харчування 
та розрахунок параметрів організму 

 

Мета роботи: засвоєння вимог до організації 
раціонального харчування людини, та розрахунок 
антропологічних параметрів людського організму. 

 

Теоретична частина 

 

 Клітини, тканини і органи організму у процесі 
життєдіяльності безперервно витрачають речовини, що 
входять до його складу, дефіцит яких він може 
компенсувати їжею. Тому раціональна організація 
харчування людини є однією з найважливіших умов, які 
визначають її стан здоров’я, тривалість життя і 
працездатність. Харчування забезпечує організм 
необхідними речовинами для побудови тканин і органів, 
підтримання температури тіла, здійснення життєво 
важливих функцій.  

За своєю суттю раціональне харчування полягає у 
забезпечення організму балансу енергії – рівноваги між 
енергією, що надходить з харчуванням і енергією, яку 
людина витрачає в процесі життєдіяльності. З наукового 
погляду людина повинна дотримуватися наступних 
основних принципів природного харчування: 

- добовий раціон здорової людини на 60-70 % повинен 
формуватися з неденатурованих (не позбавлених 
природних якостей) продуктів рослинного 
походження (свіжих, в’ялених або заморожених); 

- обмеження вживання продуктів тваринного 
походження (м’ясо, риба, яйця) споживання їх без 
хліба чи картоплі, з великою кількістю городини; 
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- відмова від незбираного молока, вживання кисло-

молочних продуктів високої живності; 
- обмеження вживання солі, цукру, багатих на 

вуглеводи продуктів (білий хліб, макаронні вироби, 
картопля, здоба тощо). 
 

 

Хід роботи 

 

 Використовуючи класифікації біологічної дії їжі, 
функції та чинники харчових речовин і продуктів та їх 
основний обмін, можна визначити масу тіла людини, обсяг 
основного обміну, який зумовлений витратами енергії на 
підтримку діяльності життєво важливих функцій організму. 

Для цього також треба володіти інформацією про хар-

чову цінність продукту і вміти її визначати. 
Завдання 1. Охарактеризуйте основні вимоги до їжі за 
зазначеними напрямами: 

— достатня енергетична цінність; 
— збереження балансу харчових речовин (білки, жири, 

вуглеводи, вітаміни, мінеральні елементи, вода); 
— органолептичні властивості (смакові); 
— безпечність у санітарно-епідеміологічному 
відношенні. 

Завдання 2. Виконайте розрахунок нормальної маси 
тіла людини (для кількох студентів жіночої і чоловічої 
статей). 

Нормальна маса тіла (Мн) може бути визначена різними 
методами. Зокрема, її можна знайти за допомогою емпі-
ричних формул та номограм, але найпоширенішими в су-

часній медичній практиці є формула Кребса та індекс Кетлє 
(табл. 2). 

За методикою Кребса, Мн визначають на підставі таких 
співвідношень: 
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(для чоловіків) МТ=ДТ - 0,75 (ДТ - 52);          (6.1.) 

(для жінок) МТ =ДТ- 0,97 (ДТ - 52),                (6.2.) 

де МТ — нормальна маса тіла, кг; ДТ — довжина тіла за 
мінус 52. 

З урахуванням величини обводу грудної клітки (для 
чоловіків) нормальна маса тіла становить: 

,ОГДТMT  42                (6.3.) 

де МТ — нормальна маса тіла, кг; ДТ — довжина тіла, 
см; ОГ — обвід грудної клітки, см. 

Індекс Кетлє, або індекс маси тіла, визначають за фор-

мулою: 
ІМТ = МТ/(ДТ2),       (6.4.) 

де ІМТ — індекс маси тіла, кг/м2; МТ — маса тіла, кг; ДТ 
— довжина тіла, см. 

Максимальна маса тіла (за індексом Кетлє) 
Таблиця 6  

Довжина тіла, 
см 

Маса тіла, 
кг 

Довжина тіла, 
см 

Маса тіла, 
кг 

150 63,0 175 85,5 

155 64,0 180 90,5 

160 71,5 185 95,5 

165 76,0 190 100,0 

170 81,0 200 112,0 

При зіставленні фактичної і розрахункової маси тіла 
враховують такі співвідношення: 

1) перевищення до 5% — маса тіла в межах норми; 
2) перевищення в межах 5—14% — маса надлишкова; 
3) при перевищенні на 15—20% — ожиріння І ступеня; 
4) при перевищенні на 30—49% — ожиріння II 
ступеня; 
5) якщо перевищення маси 50—99% — ожиріння III 

ступеня. 
Завдання 3. Обчисліть індивідуальні добові витрати 
енергії. 
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Кількісна та якісна потреба людини в їжі залежить від 
віку, статі, маси тіла, фізіологічного стану, енерговитрат, 
пов'язаних із трудовою діяльністю, а також побутовими 
процесами, які зумовлюють сумарні добові енерговитрати. 

Добові витрати енергії (Qдоб) охоплюють три складові: 
основний обмін (Q1), енерговитрати, пов'язані з процесами 
травлення (Q2), та енерговитрати, зумовлені всіма видами 
фізичної активності протягом доби (Q3), і можуть бути роз-

раховані за формулою:  
32
QQQQ 1доб          (6.5.) 

Основний обмін (Q3) — витрати енергії на підтримку ді-
яльності життєво важливих функцій (діяльність серця, 
дихання, обмін речовин і ін.). Орієнтовно його величина 
становить 1 ккал на 1 кг маси тіла за 1 год. Наприклад, Q1 

для чоловіків віком 30 років з довжиною тіла 170 см і масою 
тіла 70 кг становитиме: 

70 х 24 = 1680 ккал (7029 кДж). 
Енерговитрати, пов'язані з процесами травлення (Q2), 

залежать від якісного складу їжі, а також від співвідношен-

ня в ній білків, жирів та вуглеводів. Найбільше енергії вит-

рачається на перетравлення білків і жирів. При збалансова-

ному харчуванні енергозатрати, пов'язані зі специфічною 
дією їжі, становлять 10—12% від основного обміну. Для на-

веденого прикладу це приблизно 170 ккал (710 кДж). 
Для визначення енергозатрат при фізичній активності 

протягом доби використовують спеціальні хронометражні 
таблиці, в яких указано величину енергії, що витрачає лю-

дина за певний час, виконуючи певну роботу. 
Згідно з чинними нормативними документами пра-

цездатне населення за витратами енергії умовно поділяють 
на чотири групи: 

I група — працівники розумової праці — їх добові 
енерговитрати змінюються від 1800 до 2450 ккал; 
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II група — працівники легкої фізичної праці — енерго-

витрати 2100—2800 ккал; 
III група — працівники, що виконують роботу середньої 
важкості, — енерговитрати 2500—3300 ккал; 
IV група — працівники важкої фізичної праці — енер-

говитрати — 2850—3900 ккал. 
Для дорослого населення орієнтовне значення добових 

енерговитрат Qдоб може бути розраховане за формулою: 
,КФА)QQ(Q 1доб 

2
             (6.6.) 

де КФА — коефіцієнт фізичної активності. 
Висновки. 

 

Практичне заняття  7  
 

Методи самооцінки деяких фізичних станів людини 

 

Мета роботи: з’ясувати суть поняття «здоров’я» та 
встановити залежність формування фізичного здоров’я 
від способу життя. 
 

Прилади та обладнання: тонометр для вимірювання тиску; 
секундомір. 
 

 

Теоретична частина  
 

     Організм людини є складною біологічною відкритою 
системою, якій властиві процеси самоорганізації, 
постійного розвитку і контакту із зовнішнім середовищем. 
Якщо в організмі людини легко порушується рівновага, це 
є свідченням його нездоров’я. Межі відхилення від 
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рівноваги бувають різними, і досі достеменно не з’ясовано, 
від чого залежить гомеостаз - - спроможність організму 
підтримувати стійку динамічну рівновагу за змінних умов 
середовища. 
     Поняття «здоров’я людини» є дуже ємним і охоплює 
етичні, біологічні, соціальні, економічні, наукові та інші 
аспекти. За сучасних умов з’ясування поняття «здоров’я» є 
фундаментальною проблемою не лише медицини, а й 
екології людини. ВООЗ визначає «здоров’я людини» не 
лише як відсутність хвороб, а й  як стан повного фізичного 
і душевного благополуччя. 
Найпершим індикатором екологічних негараздів зі 
здоров’ям людини є її щоденне самопочуття як за певного 
функціонального навантаження, так і в стані спокою чи у 
процесі переходу від однієї форми діяльності до іншої. Як 
відомо, соціальна напруженість, побутові і суспільні 
негаразди тощо породжують стреси (емоційні стани, що 
виникають під впливом сильних переживань), депресії 
(хворобливі стани, які супроводжуються психічними і 
фізичними розладами), фобії (непереборні, нав’язливі 
страхи), апатії (хворобливі стани, що проявляються у 
байдужості, відсутності зовнішніх проявів емоційних 
реакцій) та меланхолію (сумний настрій, смуток, тугу).  
 Ознаками істотного впливу екологічних факторів на 
здоров’я людини, соматичних змін у внутрішніх органах 
можуть бути млявість, слабкість, швидка втомлюваність, 
підвищена пітливість, поганий сон, неприємні відчуття в 
ділянці серця, задишки. 
     Для встановлення рівня здоров’я людини, можливого 
впливу на неї екологічних факторів важливе значення має 
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дослідження крові, виміри артеріального тиску за 
результатами яких можна зробити попередні висновки про 
явні та приховані проблеми організму. 
 

Хід роботи 

1. Студентську групу розділити на підгрупи до 4 
студентів 

2. Спочатку в досліджуваного, який спокійно сидить на 
стільці, необхідно міряти через кожну хвилину 
систологічний (верхній) та діастологічний (нижній) 
тиск до того моменту, поки показники не стануть 
стабільними (не менше 3-х разів) 

3. Частоту пульсу (частота серцевих скорочень – ЧСС) 
на зап’ясті підраховують за 10 с, одержаний 
результат множать на 6 

4. Отримані результати занести до таблиці 3.1. 
5. Провести оцінювання свого способу життя за 5-

бальною шкалою: 
- Фізична активність (0-5 балів) 
- Дотримання режиму харчування (0-5 б) 
- Активне зайняття спортом (0-5 б) 
- Відсутність шкідливих звичок (0-5 б) 
6. Порівняти результати досліджень у кожній підгрупі, 

визначивши залежність фізіологічних показників від 
способу життя студентів (сума набраних балів в п.4). 
Результати занести до табл.3.2. і представити у 
вигляді графіків (залежність фізіологічних 
показників здоров’я від способу життя) 

7. Зробити висновок 
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Фізіологічні показники організму в нормальних умовах 

Таблиця 7.1. 
Назва 
показника 

І-а 
повторюваніс
ть 

ІІ-а 
повторюваніс
ть 

ІІІ-а 
повторюваніс
ть 

Середн
є 
значенн
я 

Систологічни
й тиск(мм 
рт.ст) 

    

Діастологічн
ий тиск(мм 
рт.ст) 

    

ЧСС 
(ударів/хв) 

    

 

Залежність фізіологічних показників здоров’я від 
способу життя 

Таблиця 7.2. 
Студент Загальна 

сума балів 
анкетування 

Систологічний 
тиск  (мм рт.ст) 

Діастологічний 
тиск(мм рт.ст) 

ЧСС 

(ударів
/хв) 

Іванов     

Петров     

……….     

Висновки 

 

 

Практичне заняття  8 

 

Зміни тривалості життя людей у часовому плані під 
впливом антропогенних факторів 

 

Мета роботи: дослідження змін тривалості життя 
населення Рівного за останні 200 років 
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Теоретична частина 

 

Тривалість життя людей є інтегральним показником, 
який складається з багатьох факторів. Ще Гіпократ 
наголошував на помірності в їжі, необхідності фізичних 
навантажень, прогулянок на свіжому повітрі тощо, тим 
самим звертаючи увагу на необхідність дотримання 
екологічних вимог. 

 В історичному розрізі тривалість життя людини 
постійно зростало. За оцінками вчених, у кам’яному віці 
вона становила 19 років, в античний період – до 30, в XVII 

ст. – 29, у 1900 – 41, 1975 – 59 років, 2017 – 69 років.  
Відомо, що за останні десятиліття тривалість життя 

в Україні і близько розташованих країнах постійно 
знижується.  Основна причина цього – погіршення 
екологічного стану, загальне пониження рівня життя, яке 
зумовлює виснаження людського організму, зниження його 
імунітету. Так, під впливом чорнобильської аварії, викидів 
у деякі озера і ріки радіоактивних вод, забруднення 
наземних і водних екосистем важкими металами, 
пестицидами, нітратами відбувається збільшення 
захворюваності людей (онкологічні, шлунково – кишкові 
хвороби). Зростання стресових навантажень через 
неблагополуччя екологічних і соціальних умов призводить 
до підвищеного ризику і відношенні серцево – судинних 
захворювань. При цьому в кожному окремому випадку 
впливу піддаються певні вікові групи населення. Так, 
радіоактивне опромінення, забруднення пестицидами, 
важкими металами в першу чергу згубно впливає на дітей і 
людей похилого віку; на перших тому, що будь – який вплив 
найбільш сильно впливає на клітини поділу , а на других – 

через послаблення опірності організму з віком, унаслідок 
зростання «помилок» у функціонуванні генетичного 
апарату клітинної тканини та ін. 
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Дана робота запропонована американським ученим і 
педагогом Б.Небелом (1993) і може бути проведена як 
практичне заняття зі збором матеріалу про тривалість життя 
людей на довго діючих кладовищах із наступною його 
обробкою у вигляді діаграм, графіків, з інтерпретацією 
отриманих даних у залежності від зміни екологічної  
ситуації (для різних вікових і статевих груп населення). 

В Україні останнім часом спостерігається 
безпрецендентне скорочення тривалості життя яке з 90-х 
років становило 3 роки для чоловіків, і майже 2 для жінок. 
Середня очікувана тривалість життя на початку ХХІ ст. 
була 67,4 року. 

В наш час тривалість життя чоловіків на 8-10 років 
нижча ніж в розвинутих країнах світу, а в жінок на 4-7 років, 
що зумовлено низкою чинників медичного (передчасна 
смертність від хвороб системи кровообігу, новоутворень), 
соціально – економічного (спад виробництва, травматизм 
тощо) та екологічного характеру. Зокрема, генофондові 
нації потенційно загрожують радіаційні та хімічні 
забруднення, що поширюються на цілий регіон. 

Лише екологізація загального світогляду може 
сприяти поліпшенню людського генофонду. 

 

Хід роботи 

 

Для збору матеріалу використайте старі кладовища, 
де збережені захоронення людей за останні 80-100 років ( в 
окупованих у період Великої Вітчизняної війни в районах у 
більшості випадків збереглися могили і надписи до них 
тільки за останні 50 років). 

На кладовищах завжди є поділ на стару і нову 
частину. На кожній з них, проходячи по діагоналі в одному 
й іншому напрямку ( це можна зробити за стрілкою 
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компаса), довільно виберіть 80-100 могил, перепишіть дати 
народження, смерті, стать. 

Побудуйте криву виживання в цілому для даної 
людської популяції  або за статевою ознакою. При цьому 
показники розбийте на класи. По осі ординат відкладіть 
кількість людей (0,5, 10,15,20,30 людей), а по осі абсцис – 

вік, до якого вони дожили (0-10; 10-20; 20-30; 30-40; 50-60 

років і т.д.). 
Той же збір матеріалу проведіть на кладовищі з 

більш пізніми строками захоронення (нове кладовище) і 
побудуйте таку ж криву. Порівняйте криві на графіках і 
поясніть зміни в тривалості певних вікових груп. 

Можна побудувати графік загальної смертності за 
роками: по осі ординат – кількість людей (як у 
попередньому випадку), а по осі абсцис – роки (1930-1935; 

1935 – 1940; 1940 – 1945 і т. ін.). 
Порівняйте криві на графіках і поясніть зміни в 

тривалості життя за останні 50-100 років.  
Висновки. 
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Тематика самостійних робіт 

 

1. Визначення рівня та індексу людського розвитку. 
Необхідно розглянути безперервний процес збільшення 
можливостей і кількісного вибору, якому притаманні: 
можливість тривалий час  вести здоровий спосіб життя; 
зробити основу; доступ до ресурсів, необхідних для 
забезпечення нормального життєвого рівня. 
     Схарактеризувати індекс людського розвитку як 
усереднений інтегральний показник, який характеризує 
набуття людиною якісних ознак (тривалості життя, рівень 
освіти і реального ВВП на душу населення). 
2. Характеристика небезпечних зон проживання 
людини на Землі. 
Навести характеристику географічного розташування 
вулканів та  землетрусів згідно закономірностей пов’язаних 
з історією розвитку земної кори, а також небезпечних 
техногенних зон України. 
3. Схарактеризувати токсичність хімічних 
речовин. 
Показати, що отруєння токсичними речовинами 
супроводжується порушеннями стану організму і його 
функцій. 
4. Як впливає іонізуюче опромінювання на організм 
людини?  

Провести аналіз та навести приклади іонізуючого 
опромінювання різних доз на тканини організму. 
Схарактеризувати природні та штучні джерела 
опромінювання. 
5. Основні гіпотези походження людини. 
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Привести коротку характеристику основних гіпотез та 
визначити біосоціальну сутність людини. 
6. Екологічні проблеми харчування людини. 
Схарактеризувати сутність раціонального харчування. 
7.  Вплив побутової хімії на організм людини. 
Схарактеризувати негативний вплив препаратів побутової 
хімії і полімерних матеріалів на людський організм. 
8.  Збереження генофонду людини. 
Навести особливості спадковості, зміни популяцій та шляхи 
збереження генетичного фонду. 
9. Екологічні концепції духовних цінностей.  
Як базуватиметься формування духовності на екологічних 
цінностях? 

10. Вплив атмосферного повітря на стан здоров’я 
населення. 
Схарактеризувати викиди у повітря з усіх стаціонарних та 
пересувних джерел у певному районі і їхній вплив на 
захворюваність населення. 
11.  Інтоксикація людського організму. 
Визначити роль окремих органів в його очищенні . 
    12.   Схарактеризувати залежність здоров’я людини 
від екологічних факторів. 
 Навести конкретні приклади. 
13.Стан здоров’я населення Рівненської області у 20-х 
роках поточного сторіччя. 
Використати статистичні дані по цих роках. 
14. Самокорекція імунітету та самоочищення організму. 
Використати результати самодіагностики стану здоров’я та 
визначити відповідні заходи. 
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15. Шляхи надходження елементів-забруднювачів в 
організм людини. 
Розглянути міграцію хімічних елементів. 
16. Вплив мобільного зв’язку на здоров’я людини. 
Розглянути особливості мобільного зв’язку. 
17. Вплив на людський організм солей важких металів. 
Визначити, що таке важкі метали та їхня характеристика з 
видами негативного впливу. 
18. Еколого-демографічний стан людства. 
Визначитись, що відбувається з людством у планетарному 
вимірі. 
19. Біоритми організму людини.  
Схарактеризувати біологічні процеси, що періодично 
повторюються. 
20. Адаптація людини до стресогенних чинників 

Схарактеризувати загальні закономірності адаптації. 
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