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Практична робота № 1 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ БІОРИТМІВ ЛЮДИНИ 

 

Мета роботи: оволодіти методикою визначення біоритмічних 

показників фізичного, емоційного та інтелектуального циклів 

активності людини. 

Завдання роботи: визначити амплітуди фізичного, емоційного 

та інтелектуального циклів людини та побудувати місячний графік 

біоритмічної активності. 
 

Загальні відомості 
 

Самопочуття людини багато в чому залежить від того, наскільки 

режим праці та відпочинку відповідає його індивідуальним 

біоритмам. Біоритмами називаються ритми фізіологічних процесів, 

властиві усім живим організмам. Їхній характер завжди 

індивідуальний. У залежності від характеру біоритмів людей можна 
розділити на такі біоритмічні типи чи хронотипи: 

"Жайворонки" - особи, що рано встають, найбільш активні 
зранку; особи, яким не рекомендується працювати у вечірню зміну 

чи по ночах, тому що може порушитися синхронність дій біоритмів 

організму; 

"Голуби" - слабо виражений ранковий тип і слабо виражений 

вечірній тип (однаково активні в різний час доби); 

"Сови" - особи, що пізно лягають спати, найбільш активні в 

другій половині дня чи ввечері та вночі. 
Нормальна взаємодія систем організму без біоритмів неможлива, 

по них можна судити про загальний стан організму. Якщо біоритм 

порушується, виходить, починається патологія. Режим праці і 
відпочинку повинні відповідати хронотипу.  

Біологічні ритми – це циклічне повторення характеру та 
інтенсивності біологічних процесів і явищ на протязі життя у 
живих організмів. 

Циклічність характерна властивість живої і неживої матерії. 
День змінює ніч, одна пора року іншу, з певною частотою 

відбуваються спалахи сонячної активності, протистояння космічних 

тіл та інші глобальні та пересічні космічні процеси. Очевидно їх 
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розвиток певним чином позначається на процесах, які відбуваються 

на Землі, в тому числі і на живій матерії. Циклічні зміни 

відбуваються з рослинами, мікроорганізмами, тваринами і людьми. 

Безперечно, що ритмічні зміни в життєдіяльності людини мають 

досить велике значення як з точки зору безпеки існування, так і з 
боку досягнення максимального результату. 

Біоритмічні коливання для людини – це підйоми і спади 

активності фізіологічних, нервових і психічних процесів. 

Розрізняють високо-, середньо- та низькочастотні цикли. 

Високочастотний (короткоперіодний) цикл може вимірюватись 

проміжками часу від долі секунди до 30 хв. Сюди відносять 

ритми серця, ходьби, швидкості реакції аналізаторів, коливання 

уваги і настрою тощо. 

Середньочастотні цикли мають тривалість до 7 діб. Вони 

поділяються на ультрадіанні (від 0,5 до 20 год.), циркадіанні (20 – 

28 год.) та інфрадіанні. Найбільш відомим циркадіанним періодом є 
добовий цикл. 

Низькочастотні ритми визначаються термінами тиждень, 

місяць, сезон, рік і так далі. Відомі цикли активності людини, 

пов’язані із спалахами сонячної активності через кожних 11 років. 

На протязі 24 годин у людини відмічається декілька підйомів і 
спадів активності (табл. 1.1). 

Таблиця 1.1 

Добові цикли активності людини (год.) 

Фізіологічні 
періоди 

I II III IV V 

підйом 5 - 6 11 – 12 16 - 17 20 – 21 24 - 1 

спад 2 - 3 9 - 10 14 - 15 18 - 19 22 - 23 

 

Найбільшу цікавість для вивчення представляють довготривалі 
цикли з періодом близьким до одного місяця. Ґрунтовні 
дослідження таких циклів розпочав на початку ХХ сторіччя 

німецький лікар Вільгельм Флейс. Вчений помітив, що деякі 
захворювання його пацієнтів повторюються з чіткою 

періодичністю, довготривалий час допитливо і терпеливо збирав 

факти, а також дати народження пацієнтів. Результатом досліджень 

виявилися висновки про наявність циклічності в біологічний 

активності людського організму. Флейс довів, що у всіх людей з 
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моменту їх народження діють два ритми: 23-добовий фізичний і 28-

добовий емоціональний. Аналогічні висновки зробив віденський 

психолог Герман Свобода. Свобода став досліджувати ймовірність 

захворювання різними хворобами і незалежно від свого німецького 

колеги відкрив існування циклів з періодами в 23 і 28 діб, які він 

назвав відповідно чоловічим і жіночим циклами. Коливанням з 23- 

добовим періодом піддаються такі прояви людини, як хоробрість, 

стійкість, воля, фізична сила, коливання з 28-добовим періодом – 

чутливість, емоційна збудженість, інтуїція. Фізичний і емоційний 

ритми були предметом суперечок ще у двадцятих роках ХХ 

сторіччя. Початок дебатам поклав інженер із міста Інсбрука Фрідріх 

Тельчер. Аналізуючи результати іспитів у вищому навчальному 

закладі, де він викладав, порівнюючи оцінки з датою народження 

студентів, Тельчер встановив, що успіхи студентів коливаються з 
33-добовим періодом. Отже, у кожної людини спостерігається три 

ритми – фізичний (період 23 доби), емоційний (період 28 діб) та 
інтелектуальний (період 33 доби), початкові фази яких співпадають 

з моментом її народження.  

Кожний цикл поділяється на дві рівні частини: перша частина 
називається позитивним півперіодом, друга – негативним. 

Наприклад, в позитивному напівперіоді фізичного ритму людина 
характеризується припливом сил, максимальною енергією, 

витривалістю, найбільшою стійкістю до впливу екстремальних 

факторів; працездатність підвищується і людина легко справляється 

із завданнями, які в негативному напівперіоді будуть для неї не під 

силу. Зрозуміло, що дане порівняння справедливе за умови, коли 

стан здоров’я особи в позитивному періоді не викликає нарікань. 

Зміна півперіодів, тобто “зміна знаку” цикли проходить в так звані, 
критичні дні. В критичні дні функції людини досягають свого 

мінімуму. Особливо небезпечно, коли співпадають критичні дні 
двох чи всіх трьох ритмів. Ймовірність невимушених помилок, 

неадекватних дій і невірних рішень у такі дні максимальна. Строга 
математична визначеність ритмів дозволяє за відомою датою 

народження людини завчасно вирахувати її критичні дні. В такі дні 
людині не залишається нічого іншого, як обминати небезпечні 
місця, утримуватися від прийняття рішень, з особливою увагою 

відноситися до ситуацій, в яких організм піддається тим чи іншим 

випробуванням. Тому теорія біоритмів попереджує людину від 
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невимушених помилок, зменшує ризик діяльності, пом'якшує 
шкідливість, яка “приноситься” нещасливими днями. Особливості 
стану індивідуума в позитивному і негативному напівперіодах усіх 

трьох циклів, а також у критичні дні приведено в табл. 1.2. 

 

Таблиця 1. 2 

Пояснення біоритмічних циклів (днів) та їх видів 

Цикл Сфера впливу Позитивна 

фаза 
Критичні дні Негативна 

фаза 
2 - 11 1, 12 13 - 23 

Ф
із
ич

ни
й 

(2
3
 д
об

и)
 

Рухова 

активність, 

фізична сила, 

витривалість, 

стійкість до 

хвороб і 
впливу 

несприятливих 

фізичних 

факторів 

Максимальна 

енергія, сила, 

витривалість, 

найвища 

стійкість до 

впливу 

екстремальних 

факторів 

Нестабільні-
сть фізичного 

стану. Існує 
ймовірність 

травм, аварій, 

загострень 

хронічних 

захворювань, 

головного 

болю 

Знижений 

фізичний 

тонус, 

швидка 

стомлюва-

ність, деяке 

зниження 

опору 

організму 

до 

захворюва-

нь 

Е
м
оц

ій
ни

й 
(2

8
 д
іб

) Настрій, сила, 

багатство та 

стійкість, 

творчий 

настрій, 

інтуїція 

2 - 14 1, 15 16 - 28 

Найбільш 

сприятливий 

час для 

спілкування 

контактів, 

проходження 

тестів та 

іспитів 

Емоційна 

нестійкість, 

схильність до 

зниження 

реакцій, 

пригнобленог
о стану, 

сварок 

Підвищена 

напружені-
сть, часто 

поганий 

настрій 

Ін
те
ле
кт
уа
ль
ни

й 
(3

3
 

до
би

) 

Мислення, 

пам'ять, логіка, 

зосередженість, 

дотепність, 

гнучкість 

розуму 

2 - 16 1, 17 18 - 33 

Творчі дні, 
більш 

сприятливий 

час для 

вирішення 

складних 

питань, 

винаходи 

Схильність до 

зниження 

уваги, 

помилкових 

висновків, 

погіршенню 

запам'ятову-

вання 

Процес 

мислення 

млявий, 

переривча-

стий 
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За деякими методиками можна вирахувати сумісність двох і 
більше осіб, як за окремими циклами, так і середньоінтегральну 

оцінку їхньої сумісності. Особливо важливо знати такі дані при 

створенні сім’ї, у командних видах спорту тощо. Адже біоритмічна 
несумісність людей може стати причиною конфлікту, зниження 

мотивації, перешкодою для досягнення бажаного результату. 

Вважається, що зміна біоритмічної активності відбувається 

плавно і підкоряється синусоїдальному закону. Знання даного 

фактору, а також відома тривалість фізичного, емоційного та 
інтелектуального циклів дозволяють визначати будь-які показники 

пов’язані з циклічністю фізичного, емоційного та інтелектуального 

станів людського організму. Достатньо знати лише дату 

народження. 

 

Визначення амплітуди фізичного, емоційного та 

інтелектуального циклів 

 

Амплітуда (біоритмічна активність) відповідних циклів - це 

ордината синусоїдальних функцій на певну дату життя людини. На 
рис.1.1. зображена лінія, яку поділено на відрізки АВ, АС та АD. 

Дані відрізки показують, яку частку складає біоритмічна активність 

людини, відповідно для кожного із циклів, по відношенню до 

максимального значення. Для зручності величину відрізку 

виражають у відсотках. За величиною амплітуди досить легко 

оцінити можливості людини на конкретну дату.  

 

 
Рис. 1. 1. Числова вісь для розрахунку дати 

 

Розрахунок біоритмічної активності розглянемо на прикладі: 
Необхідно визначити біоритмічний стан особи, що народилася 6 

березня 1981 року станом на 1 жовтня 2001 року. 

1. Визначаємо кількість днів, які прожив даний індивідуум на 

1.10.2001 р., для цього скористаємося наступним способом. 
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На числову вісь нанесемо відомі дати і точку відліку А, відносно 

якої проводяться розрахунки. Кількість прожитих днів визначиться 

як різниця відрізків АС і АВ, тобто: 

ВС = АС – АВ (1) 

Знаходимо величину відрізку АВ. Це кількість днів, що пройшли 

з 1.1.1900 до 6.03.1981 року. З таблиць 1.3 та1.4 (відповідно) маємо: 

АВ = 29587 + 60 + 6 = 29653 дні. 
Величина відрізку АС складе: 

АС = 36892 + 274 + 1 = 37167днів. 

Тривалість прожитих днів становить: 

ВС = 37167 – 29653 = 7514 днів. 

2. Визначаємо кількість повних біоритмічних циклів з початку 

життя і тривалість останнього циклу: 

– емоційний 7514/28 = 268,357;  

тривалість останнього циклу 0,357·28 = 10 днів. 

– фізичний 7514/23 = 326,696;  

тривалість останнього циклу 0,696·23 = 16 днів. 

– інтелектуальний 7514/33 = 227,697;  

тривалість останнього циклу 0,697·33 = 23 дні. 
Таким чином, інтелектуальний цикл знаходиться на 23-му дні з 

33, емоційний на 10-му з 28, фізичний на 16-му з 23. За 
інформацією табл. 1.2 оцінюємо стан особи за отриманими даними. 

3. Амплітуда біоритмічної активності змінюється за 
синусоїдальною залежністю f = sin(x),  

де х – аргумент, який вказує на частку поточного дня у 

відповідному циклі. Тоді, амплітуда складе (в %): 

A = sin(2π · тривалість останнього циклу /цикл) · 100   (2) 

У нашому прикладі маємо:  

АІ = sin (6,28·23/33) · 100 = -94,5 %;  

АЕ = sin (6,28·10/28) · 100 = 78,2 %; 

АФ = sin (6,28·16/23) · 100 = -94,2 %; 

Якщо значення функції sin (x) обчислюють в градусній мірі, то у 

формулі 2 необхідно замість 2π підставити число 360°. 
Примітка. Для прискорення розрахунків замість дробу тривалість 

останнього циклу /цикл необхідно підставити значення залишку, 

знайденого в попередньому пункті. Отримані результати показують, 

що фізичні та інтелектуальні здібності розглянутої особи станом на 1 

жовтня 2001 року слабкі, а емоційні на достатньо високому рівні. 
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Таблиця 1.3  

Тривалість періоду між першим днем місяця і початком року 

(кількість днів) 

 
Таблиця 1.4. 

Тривалість періоду між 01.01.1900 і початком конкретного року  

( кількість днів) 
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Побудова місячного графіка біоритмів 

 

Графік місячних біоритмів людини наглядно показує періоди 

підйомів та спадів біоритмічної активності на протязі місяця. 

Місячний термін для побудови графіка вибрано тому, що фізичний, 

емоційний та інтелектуальний цикли мають період близький до 30 

днів, тобто з такого графіка можна отримати інформацію про 

позитивну і негативну фази циклу та критичні точки. До того ж на 
один місяць найчастіше планують сімейні, побутові, виробничі та 
інші справи. Дана методика дозволяє будувати графіки біоритмічної 
активності не тільки на один місяць, а й на будь-який інший термін.  

Для побудови графіка необхідна кількість прожитих днів на 
перше число поточного місяця і року та амплітуди біоритмічної 
активності (АІ, АЕ і АФ ). Потім до значення тривалості останнього 
циклу додаємо 1 і повторюємо розрахунок до останнього дня місяця. 

Якщо значення тривалості останнього циклу зрівнюється з 
розміром циклу, то його величина для наступних днів починається з 
1. Розрахункові точки наносяться на графік по днях місяця і 
з’єднуються кривою. Місячний графік для індивідуума, який 

народився 06.03.1981 року на жовтень 2001 року приведено на 
(рис.1.2). 

 

 
 

Рис. 1.2. Місячний графік біоритмів 

Аф, Ае, Аі - біоритмічна активність відповідно за фізичним, 

емоційним та інтелектуальним циклами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

 

Знаходження критичних точок 

 

Під критичними точками будемо розуміти дні життєвого циклу, 

коли амплітуда двох або трьох циклів одночасно дорівнює нулю. 

Інтелектуальний та фізичний цикли мають непарну кількість днів. У 

них перехід на другу половину циклу відбувається із зміщенням на 
півдоби. Це означає, що за день з потрійною точкою треба вважати 

добу, на протязі якої всі три цикли змінюють знак на протилежний 

(табл. 1.5).  

Таблиця 1.5. 

Дні життя людини з подвійними і потрійними точками 
115 126 181 195 264 280 322 379 448 462 494 517 643 742 

759 770 839 874 924 966 1023 1092 1105 1138 1161 1204 1253 1287 

1386 1402 1414 1483 1518 1567 1610 1633 1666 1736 1782 1805 1848 1897 

1932 2012 2029 2058 2127 2162 2254 2277 2310 2380 2392 2449 2491 2541 

2576 2590 2656 2702 2771 2898 2921 2953 3024 3036 3052 3092 3151 3220 

3234 3300 3346 3415 3514 3542 3608 3679 3696 3733 3794 3864 3877 3910 

3976 3990 4059 4158 4174 4186 4289 4312 4339 4381 4438 4508 4554 4620 

4634 4669 4703 4801 4818 4900 4933 4956 5025 5048 5082 5152 5197 5263 

5278 5313 5348 5362 5428 5474 5543 5577 5600 5669 5692 5725 5796 5807 

5824 5922 5956 5991 6006 6072 6118 6187 6244 6286 6313 6336 6440 6451 

6468 6566 6635 6649 6715 6748 6762 6831 6888 6930 6946 6957 7084 7095 

7111 7210 7279 7325 7392 7406 7474 7532 7573 7590 7601 7672 7705 7728 

7854 7923 7969 8035 8050 8084 8134 8176 8245 8316 8349 8372 8464 8497 

8567 8596 8613 8694 8728 8778 8820 8843 8889 8959 8992 9016 9058 9108 

9142 9211 9223 9240 9338 9372 9421 9464 9487 9520 9533 9602 9660 9702 

9751 9786 9855 9867 9883 9982 10108 10131 10164 10172 10246 10304 10345 10361 

10430 10444 10499 10510 10626 10741 10752 10807 10821 10890 10906 10948 11005 11074 

11088 11120 11143 11269 11368 11385 11396 11465 11500 11550 11592 11649 11718 11731 

11764 11787 11830 11879 11913 12012 12028 12040 12109 12144 12193 12236 12259 12292 

12362 12408 12431 12474 12523 12558 12638 12655 12684 12753 12788 12880 12903 12936 

13006 13018 13075 13117 13167 13202 13216 13282 13328 13397 13524 13547 13579 13650 

13662 13678 13718 13777 13846 13860 13926 13972 14041 14140 14168 14234 14305 14322 

14359 14420 14490 14503 14536 14602 14616 14685 14784 14800 14812 14915 14938 14965 

15007 15064 15134 15180 15246 15260 15295 15329 15427 15444 15526 15559 15582 15651 

15674 15708 15778 15823 15889 15904 15939 15974 15988 16054 16100 16169 16203 16226 

16295 16318 16351 16422 16433 16450 16548 16582 16617 16632 16698 16744 16813 16870 

16912 16939 16962 17066 17077 17094 17192 17261 17275 17341 17374 17388 17457 17514 

17556 17572 17583 17710 17721 17737 17836 17905 17951 18018 18032 18100 18158 18199 

18216 18227 18298 18331 18354 18480 18549 18595 18661 18676 18710 18760 18802 18871 

18942 18975 18998 19090 19123 19193 19222 19239 19320 19354 19404 19446 19469 19515 

19585 19618 19642 19684 19734 19768 19837 19849 19866 19964 19998 20047 20090 20113 

20146 20159 20228 20286 20328 20377 20412 20481 20493 20509 20608 20734 20757 20790 

20798 20872 20930 20971 20987 21056 21070 21125 21136 21252 21367 21378 21433 21447 

21516 21532 21574 21631 21700 21714 21746 21769 21895 21994 22011 22022 22091 22126 

22176 22218 22275 22344 22357 22390 22413 22456 22505 22539 22638 22654 22666 22735 

22770 22819 22862 22885 22918 22988 23034 23057 23100 23149 23184 23264 23281 23310 

23379 23414 23506 23529 23562 23632 23644 23701 23743 23793 23828 23842 23908 23954 

24023 24150 24173 24205 24276 24288 24304 24344 24403 24472 24486 24552 24598 24667 

24766 24794 24860 24931 24948 24985 25046 25116 25129 25162 25228 25242 25311 25410 

25426 25438 25541 25564 25591 25633 25690 25760 25806 25872 25886 25921 25955 26053 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

 

26070 26152 26185 26208 26277 26300 26334 26404 26449 26515 26530 26565 26600 26614 

26680 26726 26795 26829 26852 26921 26944 26977 27048 27059 27076 27174 27208 27243 

27258 27324 27370 27439 27496 27538 27565 27588 27692 27703 27720 27818 27887 27901 

27967 28000 28014 28083 28140 28182 28198 28209 28336 28347 28363 28462 28531 28577 

28644 28658 28726 28784 28825 28842 28853 28924 28957 28980 29106 29175 29221 29287 

29302 29336 29386 29428 29497 29568 29601 29624 29716 29749 29819 29848 29865 29946 

29980 30030 30072 30095 30141 30211 30244 30268 30310 30360 30394 30463 30475 30492 

30590 30624 30673 30716 30739 30772 30785 30854 30912 30954 31003 31038 31107 31119 

31135 31234 31360 31383 31416 31424 31498 31556 31597 31613 31682 31696 31751 31762 

31878 31993 32004 32059 32073 32142 32158 32200 32257 32326 32340 32372 32395 32521 

32620 32637 32648 32717 32752 32802 32844 32901 32970 32983 33016 33039 33082 33131 

33165 33264 33280 33292 33361 33396 33445 33488 33511 33544 33614 33660 33683 33726 

33775 33810 33890 33907 33936 34005 34040 34132 34155 34188 34258 34270 34327 34369 

34419 34454 34468 34534 34580 34649 34776 34799 34831 34902 34914 34930 34970 35029 

35098 35112 35178 35224 35293 35392 35420 35486 35557 35574 35611 35672 35742 35755 

35788 35854 35868 35937 36036 36052 36064 36167 36190 36217 36259 36316 36386 36432 

36498 36512 36547 36581 36679 36696 36778 36811 36834 36903 36926 36960 37730 37785 

 

Примітка. Розрахунки в таблиці проведено за умови, що зміна 
знаку циклів відбувається на протязі 0,5 доби для подвійних і 1 

доби для потрійних точок. 

34970 – подвійна точка (якщо зміна знаку циклів відбувається за 

півдоби); 

35742 – подвійна точка (якщо зміна знаків циклу відбувається 

одночасно); 

35937 – потрійна точка. 

Визначимо найближчу потрійну точку для нашого прикладу. 

Тривалість життя складала 7514 днів. З таблиці 5 найближча 
потрійна точка припадає на 7854-й день після народження. На 
числовій вісі (рис.1.1.) це відрізок BD. Далі визначимо величину 

відрізку AD, який кінцевою точкою відрізку D, прив’язаний до 

шуканої дати: 

AD = AB + BD = 29653 + 7854 = 37507 днів. 

З табл. 1.3 знаходимо, що це 2002 рік. Різниця між отриманим 

числом та кількістю днів на 1.1.2002 відповідає номер дня від 

початку року, на який припадає критична точка: 37507 – 37257 = 

250. З табл. 1.4 випливає, що для звичайного року, яким є 2002 рік 

250 – 244 = 6 день вересня. Найближча потрійна точка буде 6 

вересня 2002 року. На рис. 1.3 приведено місячний графік для 

нашого випадку. Приведений вище розрахунок можна використати 

для визначення подвійних точок. У припущенні, що відхилення 0,5 

доби при перетині двома циклами нульової лінії є критичною 

точкою, такими точками будуть наступні дні людського життя, 
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приведені в табл. 1.5. Зрозуміло, що дати потрійних і подвійних 

точок співпадають. 

 

 
 

Рис. 1.3. Графік біоритмічної активності з потрійною точкою 

 

Визначення біоритмічної сумісності двох людей 

 

Біоритмічна сумісність - це збіг біоритмічної активності двох 
осіб по фізичному, емоціональному або інтелектуальному циклах. 

Абсолютний збіг циклів можливий лише за умови, що вони 

починаються в дні життя кратні довжині циклу. Усі три цикли 

повністю збігаються тільки у близнюків і людей, що мають різницю 

у віці в 23·28·33 = 21252 дні, що складає 58 років 2 місяці і 7 днів. 

Зміщення на півперіоду означає абсолютну несумісність. У цьому 

випадку синусоїди біоритмічної активності, відповідно, зсунуті на 
11,5 діб для фізичного, 14 – для емоційного і 17,5 – для 

інтелектуального циклів. Тому біоритмічну сумісність 

(несумісність) можна визначати відношенням зсуву кожного з 
циклів до довжини його на півперіоду. Порівняння двох осіб на 
біоритмічну сумісність проводять за методикою приведеною нижче. 
Для наочності розглянемо приклад. Необхідно визначити сумісність 

осіб, які народилися 6.03.1981 і 25.9.1991 років. 

1. Визначимо різницю у віці людей, для яких проводиться 

порівняння. Для цього знаходимо кількість днів, які прожив кожен з 
них на будь-яку дату, а потім знаходимо різницю отриманих чисел. 

За іншим варіантом достатньо знайти кількість днів, що прожила 
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старша людина на день народження молодшої. Вік особи, що 

родилася 6 березня 1981 року на 25 вересня 1991 року, складе: 

ΔT = (33239 + 244 + 5) – 29653 = 3855 днів 
2. Біоритмічну сумісність для кожного циклу обчислюємо за 

формулою 

δ = 2|зал(ΔT/T)·Т – Т/2)|/T·100,  (3) 

де зал(ΔT/T) – залишок від ділення числа прожитих днів на 
тривалість відповідного циклу. 

Підставимо значення та отримаємо для кожного із циклів: 

- фізичний δФ = 2|зал(3855/23)·23 – 23/2)|/23·100 = 21,7%; 

- емоційний δЕ = 2|зал(3855/28)·28 – 28/2)|/28·100 = 35,7%; 

- інтелектуальний δІ = 2| зал(3855/33)·33 – 33/2)|/33·100 = 63,6%; 

3. Середня сумарна біоритмічна сумісність складе: 
δΣ = (δФ + δЕ + δІ)/3 = (21,7 + 35,7 + 63,6)/3 = 40,3%. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Види біоритмів та їх значення в житті людини ? 

2. Цикл біоритму, сфера впливу, позитивна і негативна фаза, 

критичні дні ? 

3. Знаходження амплітуди біоритмічної активності на 

конкретний день ? 

4. Характеристики ритмів людини (фізичний, емоційний, 

інтелектуальний) ? 

5. Пояснити поняття «потрійна критична точка» ? 

 

 

 

Практична робота № 2 

 

ЕРГОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ 

 

Мета роботи: оволодіти методикою оцінки антропометричних 

характеристик людини для використання їх при проектуванні 
робочого місця. 

Завдання роботи: запроектувати власне робоче місце згідно 

ергономічних вимог. 
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Загальні відомості 
 

Ергономіка (від грец. еrgon - робота і nomos - закон) - наука, яка 

комплексно вивчає особливості виробничої діяльності людини в 

системі «людина - техніка - середовище» з метою забезпечення її 
ефективності, безпеки та комфорту. 

Ергономіка займається комплексним вивченням і проектуванням 

трудової діяльності з метою оптимізації знарядь, умов і процесу 

праці, а також професійної майстерності. Предметом ергономіки є 
трудова діяльність, а об'єктом дослідження - системи "людина - 

техніка - середовище".  

Сформувалася у США у 1920-х роках на межі психології, 
фізіології, гігієни, біомеханіки, антропології та низки технічних 

наук у зв'язку з ускладненням техніки, якою повинна керувати 

людина. Наука, що вивчає людину в умовах її діяльності на 
сучасному виробництві, насиченому технікою. 

Комплексний підхід, характерний для ергономіки, дозволяє 
одержати всебічне уявлення про трудовий процес і тим самим 

відкриває широкі можливості для його удосконалення. Ергономіка 
вирішує також низку проблем, поставлених у системотехніці: 
оцінка надійності, точності і стабільності роботи операторів, 

дослідження впливу психологічної напруженості, втоми, емоційних 

факторів і особливостей нервово - психічної організації оператора 
на ефективність його діяльності в системі "людина - техніка", 

вивчення пристосування та творчих можливостей людини. 

Як відомо, ергономіка - наука, що вивчає допустимі фізичні, 
нервові та психічні навантаження на людину в процесі праці, 
проблеми оптимального пристосування навколишніх умов 

виробництва для ефективної праці. Але існують цікаві просторові 
аспекти цієї науки: планування робочого місця передбачає 
раціональне розміщення у просторі матеріальних елементів 

виробництва, зокрема устаткування, технологічного та 
організаційного оснащення, а також робітника. Робоче місце має 
робочу, основну і допоміжну зони. В основній зоні, яка обмежена 
досяжністю рук людини в горизонтальній і вертикальній площинах, 

розміщуються засоби праці, що постійно використовуються в 

роботі. У допоміжній зоні розміщуються предмети, котрі 
застосовуються рідко.  
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Робоче місце - це зона простору, що оснащена необхідним 

устаткуванням, де відбувається трудова діяльність одного 

працівника чи групи працівників. 

Робоча поза - це основне положення працівника у просторі: 
зручна робоча поза має забезпечувати стійкість положення корпуса, 

ніг, рук, голови працівника під час роботи, мінімальні затрати 

енергії та максимальну результативність праці. 
 

Організація робочого місця відповідно до антропометричних 

характеристик 

 

Антропометричні характеристики поділяються на види: 

динамічні та статичні. Динамічні антропометричні характеристики 

використовують для визначення обсягу робочих рухів, зон 

досяжності та огляду, за ними розраховують просторову 

організацію робочого місця, розмах рухів обертових і селекторних 

перемикачів, біомеханічні моделі людини і манекена. До статичних 

антропометричних характеристик відносяться розміри, обмірювані 
в статичному положенні людини, яка зберігає при вимірах ту саму 

позу. Умовність і сталість пози забезпечують ідентичність умов 

виміру. Статичні антропометричні характеристики використовують 

для встановлення розмірів конструктивних параметрів робочого 

місця чи виробу (висота, широта, глибина і т.п.), визначення 

діапазону виміру у випадку їх регулювання, а також при проведенні 
ергономічної експертизи конструювання манекенів. 

Конструкція робочого місця і розташування всіх його елементів 

(сидіння, органів управління, засобів відображення інформації та 
ін.) повинні відповідати антропометричним, фізіологічним і 
психологічним особливостям людини, а також характеру роботи. 

В процесі виконання роботи використовують такі терміни: 

антропометричні параметри - це розміри тіла людини, які 
необхідно враховувати при проектуванні ергономічних параметрів 

робочих місць, устаткування, органів управління та ін.; 

антропометричні стандарти - це статистичні розміри тіла людини, 

отримані на основі вимірювань; 

фізіологічні параметри людини - це дистанція ясного бачення, сила 
кистей рук та ін. параметри життєдіяльності. 
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Основне завдання ергономічних розрахунків параметрів 

робочого місця зводиться до розташування екрану, клавіатури, 

робочої зони, площини сидіння і підставки для ніг, щоб 

забезпечити: 

1. дистанцію ясного бачення - 600 мм; 

2. дистанцію периферичного огляду - 700 мм; 

3. природний нахил корпуса вперед - 5 - 10 °; 

4. кут огляду робочого об'єкту - 180°; 

5. кут периферичного огляду - 360°; 

6. кут згинання між стегном і гомілкою - 95 - 135°; 

7. можливість опирання ліктем на робочу поверхню для роботи з 
документами; 

8. ступня на підлозі. 
При проектуванні робочих місць враховують особливості 

професії, вид діяльності, положення працівника (робоча поза) тощо. 

Як приклад виконуємо розрахунки робочого місця оператора ЕОМ 

за особистими фактичними параметрами: 

1. Визначаємо висоту очей над рівнем сидіння h0 в позі сидячи 

(рис. 2.1).  

 
 

Рис. 2.1. Основні параметри організації робочого місця: 

f, F - дистанція огляду; α та β кути огляду 
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2. Визначаємо довжину гомілки hг в позі сидячи, нога 

перпендикулярна підлозі, вимірювання проводимо від п'яти до 

підколінної чашки: 

АК = АД + ДК 

де АД = h0; ДК = hг, h0 - відстань від очей до площини сидіння;  

hг - довжина гомілки; 

3. Визначаємо відстань від центру екрану монітора до рівня 

підлоги:  

ВК = АК - АВ, 

де АВ - розташування центру екрану монітора щодо лінії очей, 

приймаємо за стандартом ГОСТ 12.2.032-78 та (рис. 2.2). 

АВ = 60 sin 180 

 
а)                                                              б) 

 

Рис. 2.2. Зони зорового спостереження у вертикальній (а) та 

горизонтальній (б) площинах 

 

4. Визначаємо висоту розташування клавіатури над рівнем 

підлоги:  

СК = АК - АС, 

АС - розташування клавіатури щодо лінії очей, приймаємо за 

стандартом ГОСТ 12.2.032-78 (див. рис. 2.1). 

АС = 70 sin 360 

5. Визначаємо висоту підставки для ніг: 
ЕК = ДК - hг. 
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В звіті з практичних робіт за параметрами виконаного 

розрахунку необхідно виконати ескіз організації робочого місця 

оператора ЕОМ. По завершенню відмітити відповідність робочого 

місця ергономічним вимогам. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Дайте визначення поняттю "ергономіка" ? 

2. Назвіть основні завдання ергономіки ? 

3. Які існують види антропометричних характеристик ? 

4. Що відноситься до антропометричних параметрів людини ? 

5. Що відноситься до фізіологічних параметрів людини ? 

6. Ергономічні вимоги до організації робочого місця ? 

 

 

Практична робота № 3 
 

ОЦІНКА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 

ЛЮДИНИ 

 

Мета роботи: Вивчення впливу психофізіологічних 

властивостей людини на її безпеку та ознайомлення студентів із 
психодіагностичними методами оцінки психофізіологічних 

властивостей людини - тестуванням. 

Завдання роботи: Дослідити психофізіологічні властивості 
людини за допомогою тестів. 

 

Загальні відомості 
 

Кожна людина в конкретних умовах життєдіяльності відповідає 
на різноманітні подразники різною фізіологічною реакцією. В 

основному ця індивідуальність залежить від психофізіологічних 

властивостей людини. До них належать: нервово-емоційна 
стійкість, врівноваженість нервових процесів, розумова та фізична 
працездатність і витривалість тощо. 

Індивідуальні властивості людини визначають її характер, 

вчинки, функціональну напруженість організму під час дії на нього 

різних факторів внутрішнього та зовнішнього середовища. У 

процесі виховання, навчання, спеціальних тренувань одні 
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психофізіологічні властивості можуть розвиватися і 
вдосконалюватися, інші - досить стійкі та потребують для свого 

розвитку значного часу. 

Згідно з І.П. Павловим (1932), домінуючу роль у визначенні 
ознак індивідуальності відіграє центральна нервова система, 
завдяки властивостям якої генеруються процеси збудження і 
гальмування. Існують й інші сучасні точки зору на дану проблему. 

П.П. Блонський (1927) вважав, що індивідуальність типологічних 

властивостей, а отже й поведінки, визначається врівноваженістю і 
узгодженістю дій симпатичного (відповідає на стрес, збільшуючи 

серцебиття, кров'яний тиск, цілком готуючи тіло до дій) та 
парасимпатичного відділів автономної нервової системи. 

Ваготоніки повільні та спокійні, вони рідко фантазують, думають 

тверезо і реалістично. Симпатотоніки, навпаки, імпульсні, рішучі, 
часто захоплюються та відволікаються від діяльності. 

Кожна людина як особистість володіє сукупністю психічних рис, 

які впливають на її вчинки, поведінку, роботу та інші чинники 

діяльності. Сукупність таких рис прийнято називати характером. 

Основу розвитку характеру становить темперамент. З фізіологічної 
точки зору, темперамент тип вищої нервової діяльності людини. 

Темперамент (від лат. "належне співвідношення частин") - 

вроджена (біологічно зумовлена) і незмінна властивість людської 
психіки, що визначає реакцію людини на інших людей та на 
обставини. 

Темперамент - індивідуальна особливість психіки людини.  

Вся історія вивчення темпераменту пов'язана з спробами різних 

вчених звести всю різноманітність індивідуальних особливостей до 

кількох груп психотипів особистості. Існує формальна 
характеристика індивідуальності людини, згідно з якою всі 
індивідууми поділяються на дві групи: 

� темперамент керується почуттями; 

� темперамент керується активністю або дією. 

До першої групи належать сангвініки та меланхоліки, до другої - 
холерики та флегматики.  

Найбільш рання класифікація типів людської особистості 
належить давньогрецькому лікареві Гіппократу. Його класифікація 

базується на фізіологічних особливостях людського організму. Він 

поділяв людей на чотири категорії залежно від  переважання в 
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організмі одного із чотирьох "соків" крові: крові, лімфи, жовчі та 
чорної жовчі. Звідси запропоновані ним назви типів темпераменту: 

сангвінік, флегматик, холерик, меланхолік. Далі приведені 
характеристики темпераментів за теоріями різних науковців. 

Холерик (за І. Кантом) - вибухова людина, легко подразнюється 

та стає лютим, але також легко відходить, особливо йому йдуть на 

поступки. Дуже активний, але не має витримки та терпіння, тому не 
закінчує багато справ. Вважає за краще керувати іншими. Любить, 

коли його хвалять, тому оточує себе лестунами. Понад усе любить 

себе, намагається здаватися розумнішим, ніж є насправді. Своєю 

поведінкою часто викликає протидію з боку оточуючих. 

Флегматик (за І. Кантом) - людина, що непідвладна афектним 

вибухам. Його недоліком є схильність до бездіяльності, але якщо 

починає якусь справу доводить її до кінця. Нечутливий до нападів 

та образ, поступливий. Хоча поступово, непомітно для оточуючих 

може підпорядковувати своїй волі інших людей. Згідно цієї 
типології вважається мудрим.  

Меланхолік (за І. Кантом) - це людина сповнена сумнівів, у неї 
завжди є привід для побоювання. Остерігається давати обіцянки, 

тому що докладно аналізує труднощі, пов'язані з їх виконанням. 

Порушити слово, яке він дав, не може - це для нього неприємно. Він 

мало коли буває веселим і не любить, коли радіють інші.  
Сангвінік (за І. Кантом) - це людина веселої вдачі, гарний 

співрозмовник, уміє і любить спілкуватися, легко заводить друзів. 

Впевнений у своєму успіху та починаннях. Якщо його щось 

засмутить, він не відчуває глибоких негативних емоцій і швидко 

заспокоюється. Робота або заняття для нього є грою.  

Жовчний темперамент (за Й. Мюллером) виявляє і надзвичайну 

силу в діяльності, енергію і наполегливість, якщо перебуває під 

впливом будь-якої пристрасті. Його пристрасть швидко спалахує 
від найменшої перешкоди, його гордість, ревнощі, мстивість, 

честолюбство не знають меж, коли його душа перебуває під 

гнітучим впливом пристрасті. Він розмірковує мало і діє швидко, 

негайно, як через те, що завжди вважає себе правим, так, і через те, 

що такою є його воля. Він важко визнає свої помилки і 
захоплюється пристрастю, поки вона не призведе його до загибелі 
або до загибелі інших.  
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Флегматичний темперамент (за Й. Мюллером) є поміркованим 

порівняно з трьома іншими. Думки флегматика плинуть з не 
меншою швидкістю, ніж думки інших людей, і розум його може 
досягнути такого ж розвитку. Але йому не потрібно докладати 

великих зусиль ні фізичних, ні моральних, щоб зберегти свою 

холоднокровність. Він легше, ніж інші утримується від швидкого 

рішення. Від нього не можна сподіватися таких рішень, які 
виникають з глибоких і живих почуттів, але від нього можна 
сподіватися всього, що може бути досягнуте терпінням і 
наполегливістю. Його важко роздратувати, він рідко скаржиться, 

переносить страждання терпляче і байдужий до інших. Він 

надійний товариш. Він завжди знає, чого хоче і неохоче втручається 

в чужі справи. Лінощі, апатія, безтурботність, нудьга, важкість 

розуміння - це вже хворобливі явища.  

У меланхолічного темпераменту (за Й. Мюллером) панівним 

нахилом є сум. Він так само легко збуджується, як і сангвінік, але 
неприємні почуття виявляються в ньому частіше і тривають довше, 
ніж почуття задоволення. Страждання інших легко завойовують 

його симпатію. Він боязкий, нерішучий, недовірливий і легко 

піддається всьому, що відповідає його панівним ідеям. Дрібниці 
його ображають, йому завжди здається, що ним нехтують. 

Перешкоди на які він потрапляє в житті, доводять його  до відчаю, 

позбавляють енергії та роблять нездатним подолати труднощі. Його 

бажання мають сумний відтінок, його страждання здаються йому 

нестерпними.  

У сангвінічного темпераменту (за Й. Мюллером) основним є 
прагнення до насолоди, сполучене з легкою збудливістю почуттів та 
з їх нетривалістю. Він захоплюється усім, що йому приємне, 

виявляє багато симпатії до інших та швидкий на дружбу, але 
схильності його непостійні і на них не можна розраховувати. Його 

легко розсердити, але він так само легко переходить до каяття. 

Щедрий на обіцянки, він так одразу ж їх забуває. Довірливий і 
легковірний, він любить створювати  проекти, але швидко від них 

відмовляється. Поблажливий до недоліків інших, він вимагає такої 
ж поблажливості до себе. Його легко заспокоїти, він відвертий, 

ласкавий, доброзичливий, любить товариство, нездатний до 

егоїстичних розрахунків.  
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Класифікація Й. Мюллер була досить довгий час найбільш 

прийнятною, до того часу як швейцарський психіатр К. Юнг ввів 

поділ людей на екстравертів і інтровертів. Екстраверсія - 

інтроверсія (від. лат. extra - зовні, intro - всередині). 
Екстраверти - це тип особистості (або поведінки), що 

орієнтований у своїх проявах на зовнішній світ, на оточуючих. 

Інтроверти - тип особистості, орієнтований «всередину» або 

«на» себе. 

Для екстравертів характерним є прагнення до найширшого й 

регулярного спілкування. При цього нерідко відбувається від 

власного я: людина майже не аналізує свій внутрішній світ, рідко 

замислюється над своїми колишніми та майбутніми діями. На 
противагу їм інтровертів відзначають зосередженість на своєму 

внутрішньому світі, виражена схильність до самоаналізу. В крайніх 

випадках спостерігається певна некомунікабельність, навіть, 

замкненість, соціальна пасивність. 

Сучасна теорія темпераменту базується на роботах І.П. Павлова. 

Згідно даної теорії темперамент характеризує психічну 

індивідуальність людини насамперед з боку властивої їй динаміки 

нервово-психічних процесів і станів, їхньої інтенсивності, 
швидкості, ритму, тривалості та перебігу. Ці якості так чи інакше 
відбиваються на зовнішній поведінці: швидкості ходи, жвавості 
жестикуляції та міміки, темпі мовлення тощо. Отже, всі вони 

можуть бути показниками певних рис темпераменту. Останні 
можна вважати природженою властивістю індивіда, бо його 

основу становить певна комбінація властивостей нервової системи, 

з якими людина з'являється на світ, а саме: сила, рухливість та 
врівноваженість.  

Відповідно до поєднань цих властивостей розрізняють чотири 

типи темпераментів: холеричний, флегматичний, меланхолічний та 
сангвінічний. Особливості кожного з них подано у табл. 3.1. та 
зображено на рис. 3.1. 

І. П. Павлов говорив, що різні поєднання всіх властивостей 

можуть дати 24 види темпераментів, але сам зупинився на 4-ох. 

Холерик (за І.П. Павловим) - сильний, рухливий, 

неврівноважений у бік збудження. Характерними ознаками 

холерика є його збудливість, імпульсивність, швидкість реакції, 
винахідливість, кмітливість. В цей же час він запальний, 
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нестриманий, йому дуже важко себе опанувати. Нервовий склад у 

холерика мовби двоякий: сильний у збудженні, маловитривалий в 

гальмуванні. Зайві подразники можуть викликати роздратування, 

гнів.  

Таблиця 3.1. 

Типи темпераментів залежно від основних властивостей 

нервово-психічних процесів 

Типи 

темпераментів 

Властивості нервово-психічних процесів 

сила рухливість врівноваженість комунікабельність 

Холеричний так так ні так 

Флегматичний так ні так ні 
Меланхолічний ні так ні ні 
Сангвінічний так так так так 

 
Сангвінік (за І.П. Павловим) - це сильний, рухливий, витривалий, 

врівноважений тип нервової системи. Для сангвініка характерні 
жвавість характеру, енергія, наполегливість у досягненні мети, 

товариський, почуття міри, вміння тримати себе в певному стані, 
швидко реагувати на зміни ситуації. Такі люди не розгублюються у 

складних життєвих ситуаціях, не боїться труднощів часто 

досягають високого професійного рівня.  

Флегматик (за І.П. Павловим) - сильний, витривалий, інертний. 

Основним у поведінці флегматика є спокій, неквапливість. Він 

надзвичайно працездатний, завзятий у досягненні мети, нічого не 
робить поспіхом. Легко контактує з людьми, але важко реагує на 
зміни життєвих умов. Йому притаманні консерватизм, схильний до 

підвищеної стабільності звичок, інтересів та традиційних уявлень. 

Людина з витривалою і зрівноваженою системою, але збудження і 
гальмування у нього повільні, через стійкість нервів він добре 
опирається кризам, важким умовам. 

Меланхолік (за І.П. Павловим) - слабкий. Основними 

особливостями його поведінки є слабовілля, образливість, невміння 

наполягати на своєму, страх перед відповідальністю, наявність 

комплексів (в тому числі неповноцінність). Дуже чуттєва і мало 

витримана нервова система. Збудження і гальмування меланхоліка 
ослаблене, рухливість знижена. Життя сприймає як сукупність 

нездоланних труднощів, часто не доводить розпочату справу до 
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завершення, може відмовиться від боротьби. Важко 

пристосовується до складних умов, важче переносить і недоліки 

близьких людей. Але підвищена чуттєвість робить його добрим, 

толерантним, може бути мирним, найвідданішим супутником 

життя. 

 

 
Рис. 3.1. Поведінка типів темпераментів особистості 
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Найпростіше працювати з невеликим текстом, складеним 

англійським психологом Г.Ю. Айзенком (1964). В основу тесту 

покладено коло темпераментів (рис. 3.2.). З запропонованих 57 

питань перші - 24 спрямовані на виявлення ступеня інтровертності 
чи екстравертності людини, інші 24 питання виявляють емоційну 

нестійкість, чи навпаки, стабільність, врівноваженість. У тест також 

входять 9 питань, що дозволяють оцінити щирість відповідей.  

 
Нейротизм (емоційна нестабільність) 

 
Емоційна стабільність 

 

Рис. 3.2 Коло темпераментів  

 

Тест для визначення типу темпераменту особистості  
(за Г.Ю. Айзенком) 

 

Проведення дослідження: 
Для визначення типу темпераменту особистості необхідно 

відповісти на 57 запитань, даючи стверджувальну (так) чи 

заперечну відповідь (ні). На дані запитання у разі відповіді "так" 

потрібно поставити проти номера знак "+", а у разі відповіді "ні" - 

знак " - ". Дослідник для проходження тесту у звіті з практичних 

робіт формує таблицю за аналогією табл. 3.2. Поруч з номером 

запитання записує свою вiдповiдь знаком "+" або "-".  

Не потрібно гаяти багато часу на обмірковування питань. Дайте 
вiдповiдь, яка перша прийшла в голову. Вiдповiдай на всі питання 
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підряд, нічого не пропускаючи. Точно та правильно дослідити свій 

тип темпераменту можна при умові, що відповіді будуть щирими. 

Коментувати питання не варто. 

Пам'ятайте, чим щирішими будуть ваші відповіді, тим 

об'єктивнішим буде результат. 
Таблиця 3.2. 

 

Результати відповідей 

 

№ В S1 S2 S3 № В S1 S2 S3 № В S1 S2 S3 

1     20     39     

2     21     40     

3     22     41     

4     23     42     

5     24     43     

6     25     44     

7     26     45     

8     27     46     

9     28     47     

10     29     48     

11     30     49     

12     31     50     

13     32     51     

14     33     52     

15     34     53     

16     35     54     

17     36     55     

18     37     56     

19     38     57     

 

Перелік питань: 
1. Чи часто ви маєте потяг до нових вражень, щоб відволіктися, 

пережити нове сильне відчуття ? 

2. Чи часто ви відчуваєте потребу в друзях, які можуть вас 

зрозуміти, підтримати, висловити співчуття ? 

3. Чи вважаєте ви себе безтурботною людиною ?  

4. Чи дуже важко вам відмовитися від своїх намірів ? 
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5. Чи обмірковуєте ви свої справи не поспішаючи та вважаєте за 
доцільне почекати, перш ніж діяти ? 

6. Чи завжди ви дотримуєтеся своїх обіцянок, навіть тоді, коли вам 

це не вигідно ? 

7. Чи часто у вас бувають спади і піднесення настрою ? 

8. Чи швидко ви дієте і говорите, не втрачаючи багато часу на 
обдумування ? 

9. Чи часто Ви почуваєте себе нещасною людиною без жодних на 
це причин ? 

10. Чи правда, що на спір ви здатні на все ? 

11. Чи ніяковієте ви під час знайомства з особою протилежної статі, 
яка вам симпатична ? 

12. Чи втрачаєте Ви самовладання під час гніву ? 

13. Чи часто ви дієте необдумано, під впливом ситуації ? 

14. Чи часто вас турбує думка про те, що ви зробили чи сказали 

щось таке, чого не слід було робити та говорити ? 

15. Чи надаєте Ви перевагу читанню книжок над спілкуванням з 
людьми ?  

16. Чи легко вас образити, зачепити ваше самолюбство ? 

17. Чи часто вам подобається бувати у компанії ? 

18. Чи виникають у вас думки, з якими вам не хотілося б 

поділитися з іншими? 

19. Чи правда те, що ви часом сповнені невичерпної енергієї, а іноді 
зовсім мляві ? 

20. Чи прагнете мати менше друзів, але особливо відданих і 
близьких ? 

21. Чи часто ви мрієте ? 

22. Коли на вас підвищують голос (кричать), то ви відповідаєте тим 

самим ? 

23. Чи часто вас засмучує почуття провини ? 

24. Чи всі ваші звички хороші та бажані ? 

25. Чи здатні ви розслабитися і безтурботно веселитися у веселій 

компанії ? 

26. Чи можна вважати, що нерви у вас часто бувають на межі ? 

27. Чи вважають вас людиною жвавою і веселою ? 

28. Чи часто ви після завершення справи подумки повертаєтеся до 

неї і відчуваєте, що могли б зробити її краще ? 

29. Чи правда, що перебуваючи у товаристві, ви зазвичай буваєте 
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мовчазним та стриманим ? 

30. Чи трапляються випадки, що ви поширюєте плітки ? 

31. Чи буває так, що вам не спиться, коли в голову лізуть різні 
думки? 

32.  Чи вам приємніше і легше прочитати про те, що вас цікавить, у 

книзі, хоч можна швидше і легше довідатися про це від друзів ?  

33. Чи буває у вас сильне серцебиття ? 

34. Чи подобається Вам робота, яка вимагає постійної уваги ? 

35. Чи бувають у вас напади тремтіння ? 

36. Чи говорите ви про знайомих людей тільки хороше, навіть тоді, 
коли впевнені, що вони про це не довідаються? 

37. Чи правда, що вам неприємно бувати в компанії, де постійно 

кепкують один з одного ? 

38. Чи правда, що ви дратівливі ? 

39. Чи подобається вам робота, яка потребує швидкої реакції ? 

40. Чи правда, що вам не дають спокою думки про різні 
неприємності (жахи), які можуть трапитися, хоча в реальності все 
закінчується благополучно ?  

41. Чи правда, що ви неквапливі в рухах ? 

42. Чи коли-небудь ви запізнювалися на побачення, на роботу, 

заняття тощо ? 

43. Чи часто вам сняться жахи, страхіття ? 

44. Чи правда, що ви любите поговорити і завжди скористаєтесь 

нагодою порозмовляти з незнайомими людьми ? 

45. Чи турбує вас який-небудь біль ? 

46. Чи сумували б ви, якби довший час були позбавлені широкого 

спілкування з людьми ? 

47. Чи вважаєте ви себе нервовою людиною ? 

48. Чи є серед ваших знайомих люди, які вам не подобаються ? 

49. Чи можете сказати, що ви доволі впевнена у собі людина ? 

50. Чи легко вас ображає критика, недоліків, помилок в роботі та 
особистих промахів ? 

51. Чи вважаєте ви, що важко отримати задоволення від вечірки ? 

52. Чи турбує вас почуття, що ви в чомусь гірші за інших ? 

53. Чи змогли б ви внести пожвавлення в невеселу компанію? 

54. Чи траплялися випадки, що ви говорите про речі, яких зовсім не 
розумієте ? 

55. Чи турбуєтеся ви про своє здоров'я ? 
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56. Чи любите ви жартувати з інших людей ? 

57. Чи страждаєте ви від безсоння? 

 

Обробка результатів:  
Після відповідей на запитання за допомогою ключа-таблиці табл. 

3.3. виконують співставлення результатів дослідження для 

визначення свого типу темпераменту. Якщо ваші відповіді 
збігаються з ключем-таблиці опитування, то біля питання у 

відповідну колонку вашої таблиці ставимо одиницю, якщо не 
збігаються, то - нуль. Потім підраховуємо суму одиниць кожної 
колонки - першої Σ1, другої Σ2 та третьої Σ3 окремо. Під таблицею 

відповідей записуємо: Σ1 =   Σ2 =   Σ3 =   

 

Таблиця 3.3. 

 

Ключ-таблиця опитування 
Номер 

запитання 

№ 
Σ1 Σ2 Σ3 

Номер 

запитання 
№ 

Σ1 Σ2 Σ3 

Номер 

запитання 
№ 

Σ1 Σ2 Σ3 

1 +   20 -   39 +   

2  +  21  +  40  +  

3 +   22 +   41 -   

4  +  23  +  42   - 

5 -   24   + 43  +  

6   + 25 +   44 +   

7  +  26  +  45  +  

8 +   27 +   46 +   

9  +  28  +  47  +  

10 +   29 -   48   - 

11  +  30   - 49 +   

12   - 31  +  50  +  

13 +   32 -   51 -   

14  +  33  +  52  +  

15 -   34 -   53 +   

16  +  35  +  54   - 

17 +   36   + 55  +  

18   - 37 -   56 +   

19  +  38  +  57  +  
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Аналіз результатів:  
Виконавши обробку результатів, встановлено суму одиниць 

кожної колонки окремо Σ1, Σ2, Σ3. Проведення аналізу результатів 

тесту необхідно розпочинати із суми чисел третьої колонки Σ3. 

Якщо сума даних чисел Σ3 ≥ (4...5), то можна стверджувати, що 

відповіді на запитання були не щирими та подальший розгляд 

результатів немає змісту. Якщо сума чисел Σ3 ≤ (4...5), тоді 
застосовуючи коло темпераментів Г.Ю. Айзенка (рис. 3.3) визначаємо 

свій тип особистості. Для цього на горизонтальній осі відкладаємо 

суму чисел першої колонки Σ1 рухаючись зліва на право, а на 
вертикальній осі - суму другої колонки Σ2, при цьому початок відліку 

необхідно взяти знизу та рухатися до гори. Перетин перпендикулярів 

до осей у відкладених точках визначить сектор вашого типу 

темпераменту. 

Висновок: 
У висновку необхідно записати: згідно пройденого тесту 

встановлено, що дослідник має схильність до (вказати тип 

темпераменту: холеричного; флегматичного, меланхолічного; 

сангвінічного) типу темпераменту, з додатковою характеристикою - 

(вказати якою). 

Тест вважається витриманим, бо перевірка щирості (сума 
одиниць третьої колонки Σ3 ) задовільняє умову Σ3 ≤ (4...5). 

На основі отриманих результатів вам необхідно зробити 

висновок, яким чином враховувати тип темпераменту в майбутній 

професійній діяльності та який індивідуальний стиль діяльності 
необхідно формувати. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Що належить до психофізіологічних властивостей людини ?  

2. Охарактеризуйте індивідуальні особливості холерика, 

сангвініка, флегматика та меланхоліка ? 

3. Що таке темперамент? 

4. Який із типів темпераменту особистості має найслабшу 

нервову систему ? 

5. Що становить основу розвитку характеру ? 

6. На роботах якого вченого базується сучасна теорія 

темпераменту ? 

7. Який із типів темпераменту має найбільш стійку психіку ? 

8. Як можна визначити психофізіологічні властивості людини ? 
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Рис. 3.3. Діаграма для визначення типу темпераменту 

особистості (коло Г.Ю. Айзенка) 
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