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ПЕРЕДМОВА 

Реформування загальноосвітньої, професійної і вищої школи в Україні зумовлено 

комплексом соціально-політичних та економічних перетворень, які проходять у країні. Ці 

перетворення викликали необхідність підготовки спеціалістів, корті відповідають сучасним 

викликам. Підвищення вимог до науково-прикладного рівня і творчого потенціалу студентів 

веде до підсилення фундаментальної підготовки та пріоритетності вивчення у педагогічних 

вузах медико-біологічних дисциплін, серед яких одне з провідних місць займає фізіологія. 

Становлення і розвиток фізіології людини обумовлено проведенням великої кількості 

фундаментальних і прикладних досліджень. Практичне використання фізіологічних знань 

буде ефективним лише в тому випадку, коли їх достовірність підтверджується лабораторними 

експериментами, коли у результаті досліджень виявлені закономірності, коли створена 

відповідна теорія. Вирішенню таких питань допомагають і практичні заняття студентів. 

Методичний посібник складено відповідно до програми курсу «Фізіології людини» для 

факультету фізичного виховання педагогічного університету. Матеріали подано за системним 

принципом. У кожному розділі розглядаються функціональні і топографічні особливості, 

онтогенез, вікові зміни організму людини. Підкреслено значення взаємозв’язків людини і 

зовнішнього середовища, вплив фізичного навантаження на розвиток та функції організму. 

Мета методичного посібника – допомогти студентам засвоїти основні положення курсу 

фізіології людини і тварини, виконати практичні роботи, оволодіти практичними навичками 

дослідження функцій організму, закріпити теоретичні знання набуті на лекціях, прищепити 

навики самостійного проведення фізіологічного експерименту, які необхідні у майбутній 

роботі вчителя у загальноосвітній школі.  

У посібник включено загальні методичні вказівки щодо проведення практичних робіт, 

відображено основні досягнення в галузі розвитку методик дослідження фізіологічних 

процесів та описано деякі прилади.  

Структура і зміст посібника розраховані на проведення занять не лише під 

керівництвом викладача, але й як самостійну роботу студента.  

Методичний посібник побудований за вимогами кредитно-модульної системи 

організації навчального процесу у вищих навчальних закладах. 
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ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1. 

СИЛА М’ЯЗІВ І СИЛОВА ВИТРИВАЛІСТЬ (ДИНАМОМЕТРІЯ).  

Мета: відпрацювати методику вимірювання сили м’язів кисті руки і силової витривалості.  

Об’єкт дослідження: людина. 

Матеріали та обладнання: кистьовий динамометр, секундомір. 

Одним з найважливіших показників фізичного розвитку організму людини є сила 

м’язів. На сьогодні добре вивчена сила різних груп м’язів тіла людини, однак найчастіше 

користуються визначенням сили м’язів кисті руки і станової сили, як такими, що є сумарними 

показниками сили м’язів і забезпечують здійснення рухів певного типу. Метод вимірювання 

максимальної сили різних мʼязових груп при ізольованому режимі їх роботи називається 

динамометрією. У фізіології цей метод застосовується як засіб оцінки функціонального стану 

мʼязів людини. Для визначення сили мʼязів кисті використовують ручний динамометр 

Коллена. 

Робота 1. Визначення сили м’язів кисті руки. 

Завдання 1. Визначити силу мʼязів кисті руки. Порівняйте результати, зробіть висновки.  

Методика виконання роботи 

Ручний динамометр має дві шкали – внутрішню і зовнішню. Піддослідний максимально 

стискає прилад в руці і дивиться на якому показнику внутрішньої шкали зупинилася стрілка.  

Для проведення дослідження використовують кистьовий динамометр. Піддослідний 

бере в руку динамометр, відводить її в сторону так, щоб між рукою і тулубом утворився 

прямий кут і здійснює зусилля на динамометрі кистю руки , без ривків. Через 30-45 сек. 

зусилля повторюють ще двічі. Дослідження повторюють на другій руці. Результати занести в 

таблицю, розраховують середнє значення, що і є фактичним показником динамометричних 

досліджень сили м’язів кисті руки. 

Завдання 2. Сидячи на стільці, зробити максимальне стискання динамометра кистю правої і 

лівої рук окремо. Повторити вимірювання тричі. Дані записати до протоколу. 

 1 спроба 2 спроба 3 спроба Середній показник 

сили мʼязів, кг 

Права рука     

Ліва рука     

У чоловіків динамометрія (сильнішої руки) становить 65–80% від їх ваги, у жінок – 48–

50%, тобто чим більша маса мʼязів, тим більша й сила. Показник відсоткового відношення 

мʼязової сили до ваги можна використати для оцінки фізичного розвитку студентів. За даними 

вчених, у людини у віці 20–25 років сила мʼязів коливається в таких межах: 

 Чоловіки Жінки 

Права рука 25–57 16,5–38,5 

Ліва рука 21–53 14–36 

Станова сила 88–192 60–130 

«Розвиток мʼязової сили рук, кг (за М.І. Шаповальниковим)» 

 

Вік у роках 

Хлопці Дівчата 

Права рука Ліва рука Права рука Ліва рука 

6 4,0 2,0 – – 

7 7,0 4,0 – – 

8 7,0 4,6 3,6 2,8 

9 8,5 5,0 4,7 4,0 

10 9,8 8,4 5,6 4,8 

11 10,7 9,2 8,2 6,7 

12 13,9 11,7 10,1 7,0 

13 16,6 15,0 11,0 8,1 

14 21,4 18,8 13,6 11,3 

15 27,8 22,6 15,0 14,1 
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16 32,3 26,8 17,3 16,6 

20 39,3 37,2 22,0 19,4 

Завдання 3. Розрахуйте відносну величину сили кисті руки за формулою: 

А х 100% 

ВВСКР = ------------------- 

В 

де А – сила м’язів правої руки ( в кг); В – вага тіла ( в кг). 

Завдання 4. Визначте рівень працездатності та розрахунок показника зниження рівня 

працездатності м’язів кисті руки. 

Досліджуваний у положенні стоячи відводить вбік руку з динамометром і здійснює 

двічі максимальне зусилля на ньому . Першим показником (f 1) вибирають кращий результат. 

Вільна рука опущена вдовж тулуба, розслаблена. Потім досліджуваний виконує ще 9 зусиль з 

частотою один раз за 5 сек. Результати занести в таблицю.  

f 1 f 2 f 3 f 4 f 5 f 6 f 7 f 8 f 9 f 10 

          

Визначення рівня працездатності м’язів (Р) здійснюється за формулою : 

f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7+f8+f9+f10 

Р = ----------------------------------------------- 

10 

Показник зниження працездатності м’язів (S) визначте за формулою : 

      (f 1 – f min) 

S = ---------------------- х 100 

f max 

f 1 – величина початкового м’язевого зусилля 

f min – мінімальне зусилля ( найменше значення з 10 ) 

f max – максимальне зусилля ( найбільше значення з 10 зусиль фіксованих динамометром). 

Завдання 5. Визначте середнє значення силової витривалості. Порівняйте отримані результати 

з даними таблиці, зробіть висновок. 

Для визначення силової витривалості експериментатор зменшує силу стикування 

кистевого динамометра так, щоб вона складала третину максимального зусилля. Далі по 

команді піддослідний утримує таке зусилля як можна довше. Експериментатор за 

секундоміром визначає час. Через декілька хвилин дослід повторюють, при цьому силу 

стискування зменшують на 50 % від максимальної. 

5 

Вік, в роках Час утримування зусилля, що 

складає третину від максимального, в сек 

13 140-145 

18-20 383 

Зробіть висновки _______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Кількість балів: - за виконання практичної роботи:___________________ 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2. 

ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ. 

СПІРОМЕТРІЯ. 

Життєдіяльність організму пов’язана з енерговитратами, в результаті яких відбувається 

ферментативне розщеплення енергоємких речовин, перш за все АТФ (аденозинтрифосфату). 

Використані джерела енергії відновлюються складним шляхом, в першу чергу з допомогою 

утилізації поживних речовин, остаточним ланцюгом яких є біологічне окиснення : 

С6Н12О6 + 6О2 6СО2 + 6Н2О + енергія 
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В результаті цих процесів органічні речовини розщеплюються на вуглекислий газ і 

воду, при цьому вивільнюється енергія. 

В фізіології , як правило, розрізняють три етапи дихання : 

* зовнішнє дихання ( транспорт газів від носової порожнини до легенів); 

* транспорт газів кров’ю; 

* внутрішнє дихання ( клітинне, тканинне). 

Дихання людини постійно пристосовується до умов зовнішнього і внутрішнього 

середовищ, що постійно 

змінюються. Пристосування 

забезпечується нервовою і 

гуморальною регуляторними 

системами. 

Дихальна система 

забезпечує наш організм 

киснем, який 

використовується на процеси 

окислення. Людина за 

хвилину робить 16-20 

дихальних рухів. Об’єм 

дихання становить 300-900 

мл, у середньому – 500 мл. 

Дихання може бути грудним, 

коли вдих робиться за рахунок 

міжреберних м’язів, або черевним, коли дихання відбувається за рахунок скорочення 

діафрагми, яка при цьому опускається. Перший тип дихання характерний для жінок, другий – 

для чоловіків. 

Поглинання живими організмами кисню і виділення вуглекислого газу складають 

сутність дихання. Біологічне окислення відбувається з участю ферментів, локалізованих на 

внутрішніх мембранах і крістах мітохондрій – енергетичних центрах клітин. Тому в поняття 

дихання включають всі процеси, пов’язані з доставкою кисню з оточуючого середовища в 

клітину і з виділенням вуглекислого газу з клітини в оточуюче середовище. 

Встановлено, що вдих і видих по різному впливають на стан кори головного мозку. 

Вдих викликає невеликий зсув у бік збудження, а видих – у бік гальмування, тобто вдих є 

збуджуючим фактором, а видих – заспокійливим. При їх рівній діяльності вони один одного 

нейтралізують. Подовжений вдих з паузою на висоті вдиху при скороченому видиху 

характерний для людей в активному стані. Цей тип дихання називається мобілізуючим. І, 

навпаки, енергійний, але короткий вдих із розтягнутим видихом і затримкою дихання після 

цього має заспокійливу дію. 

Робота 1. Дихальні рухи. 

Мета: навчитися підраховувати дихальні рухи в спокої. 

Об’єкт дослідження: людина. 

Матеріали та обладнання: секундомір. 

Довідковий матеріал : Частота дихання (кількість дихальних циклів за 1 хв.) 

вік частота вік 

частота 

вік частота вік 

частота 

вік частота вік 

частота 

вік частота вік 

частота 

новонароджені 60 12 років 21 

1 рік 30 16 років 18 

5 років 25 дорослі 15 

При постійних заняттях фізичною культурою частота дихання знижується і складає 10-

15 за хвилину. Навантаження при заняттях фізичною культурою слід дозувати таким чином, 

щоб частота дихання безпосередньо після занять не перевищувала у дорослих 30, а у дітей 40 
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дихальних рухів за хвилину, а відновлення її висхідної величини відбувалося не пізніше ніж 

через 7-9 хв. 

Експериментатор кладе руку з широко розкритою кистю руки на верхню частину 

грудної клітки піддослідного і підраховує кількість вдихів за хвилину. Підрахунок 

здійснюється в положенні стоячи. 

Дайте відповідь на питання : 

Чому в приміщенні, де не провітрюється, знижується працездатність?____________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Чому важко дихається при переповненому шлунку?___________________________________

________________________________________________________________________________ 

Яке має значення для організму людини розташування в носовій порожнині 

рецепторів, сприймаючих запах?____________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Робота 2. Життєва ємкість легенів. 

Мета роботи: навчитися вимірювати спірометром та розраховувати за формулами ємкість 

легенів. 

Об’єкт дослідження: людина. 

Матеріали та обладнання: повітряний турбінний спірометр. 

Завдання 1. Виміряти життєву ємність легенів ( ЖЄЛ ) за допомогою повітряного турбінного 

спірометра. Глибоко вдихнути повітря через ніс і видихнути через мундштук повітряного 

турбінного спірометра, попередньо виставивши 0 на шкалі приладу. 

Формули розрахунку життєвої ємкості легенів 

Для юнаків 13-16 років ЖЄЛ = [ ріст (см) • 0,052 ] – [ вік (років) • 0,022 ] – 4,2 

Для дівчат 8-16 років ЖЄЛ = [ ріст (см) •0,041 ] – [ вік (років) • 0,018 ] – 3,7 

Для жінок за формулою 

Людвіга 

ЖЄЛ = [ ріст (см) • 0,041 ] – [ вік (років) • 0,018 ] – 2,68 

ЖЄЛ = [ ріст (см) • 40 ] + [маса (кг) • 10 ] – 3800 

Для чоловіків за 

формулою Людвіга 

ЖЄЛ = [ ріст (см) • 0,041 ] – [ вік (років) • 0,018 ] – 3,7 

ЖЄЛ = [ ріст (см) • 40 ] + [ маса (кг) • 30] – 4400 

Життєва ємкість легенів для чіловіків (в мл) 

Довжина 

тіла, см 

Маса тіла, кг 

60 65 70 75 80 85 90 

165 4000 4150 4300 4450 4600 4750 4900 

170 4200 4350 4500 4650 4800 4950 5100 

175 4400 4550 4700 4850 5000 5150 5300 

180 4600 4750 4900 5050 5200 5350 5500 

185 4800 4950 5100 5250 5400 5550 5700 

Життєва ємкість легенів для жінок (в мл) 

Довжина 

тіла, см 

Маса тіла, кг 

50 55 60 65 70 75 80 

155 2900 2950 3000 3050 3100 3150 3200 

160 3100 3150 3200 3250 3300 3350 3400 

165 3300 3350 3400 3450 3500 3550 3600 

170 3500 3550 3600 3650 3700 3750 3800 

175 3700 3750 3800 3850 3900 3950 4000 

180 3900 3950 4000 4050 4100 4150 4200 

Завдання 2. Порівняйте індивідуальний результат вимірювання життєвої ємкості легенів з 

результатами розрахунків ЖЄЛ за формулами та таблицями. 

В нормі у здорових людей ЖЄЛ може відхилятись від нормативної в межах ± 15 %. 
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Отримані показники порівнюють з нормами або, що у деяких випадках точніше, 

нормальними (належними) показниками для даної людини. 

Належну ЖЕЛ розраховують за формулами: 

НЖЕЛ, л = (зріст, см·0,052)-(вік·0,022)-3,60 

НЖЕЛ, л = (зріст, см·0,041)-(вік·0,018)-2,68. 

Також, НЖЕЛ розраховують помноживши величину основного обміну енергії у 

джоулях, обчислену за таблицею, на коефіцієнт 2,6 для чоловіків і 2,3 для жінок. 

Обчислену належну величину приймають за 100%, а фактичну, одержану під час 

дослідження, виражають у відсотках до належної. Відхилення ФЖЕЛ від НЖЕЛ у здорових 

людей, як правило не перевищує ±10-15%. У спортсменів ФЖЕЛ більша за НЖЕЛ. 

Завдання 3. Використовуючи формулу і результати визначення ЖЄЛ в роботі , розрахуйте 

свій життєвий індекс (ЖІ) за формулою 

ЖЄЛ ( мл) 

ЖІ = -------------------- 

маса ( кг ) 

в нормі для чоловіків він рівний 60 мл/кг, а для жінок 50 мл/кг. Якщо при розрахунку ви 

отримали меншу величину, це буде свідчити про недостатність ЖЄЛ, або про надлишкову 

масу тіла. 

Робота 3. Визначення часу максимальної затримки дихання після дозованого 

навантаження. 

Мета: дослідити  індивідуальні особливості системи дихання 

Об’єкт дослідження: людина, пари – експериментатор-піддослідний. 

Матеріали та обладнання: секундомір (годинник з секундною стрілкою). 

Методика виконання роботи 

В положенні сидячи досліджуваний затримує дихання на максимальний час на спокійному 

видосі. Час затримки дихання реєструє експериментатор. Після відпочинку  ( біля 5 хв.) 

піддослідний здійснює 20 присідань за 30 сек. По завершенню роботи він сідає на стілець і 

затримує дихання. Час затримки дихання експериментатор реєструє знову. Після відпочинку 

(1 хв.) піддослідний повторює вправу з затримкою дихання на спокійному видосі.  

Завдання 1. Визначте долю часу максимальної затримки дихання після дозованого 

навантаження (А) за формулою, де Б – час затримки дихання в стані спокою, а В – час затримки 

дихання  після дозованого навантаження. 

      Б – В 

А = -------------- х 100% 

     Б 

Порівняйте отримані результати з даними таблиці. Зробіть висновки. 

Оцінка результатів. При дозованому фізичному навантаженні за норму приймаються 

зменшення часу затримки дихання на видосі не більше ніж на 50%. 

Трьохфазна проба професора Л.Г.Сєркіна. 

Категорії 

піддослідних 

Затримка 

дихання в 

спокої (сек.) 

Затримка дихання 

після 20 присідань 

Затримка дихання після 

відпочинку 

Здорові треновані 46-60 більше 50% від І фази більше 100% від І фази 

Здорові 

нетреновані 
36-45 30-50 % від І фази 70-100 % від І фази 

Порушення 

здоров’я 
20-35 

30% і менше від І 

фази 
менше 70% від І фази 

Завдання 2. Визначте: 

– час затримки дихання на вдиху сидячи; 

– зробіть 20 присідань за 30 секунд і знову визначте час затримки дихання на вдиху; 

– відпочиньте рівно хвилину і повторіть визначення затримки дихання на видосі в положенні 

сидячи. 
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За таблицею оцініть стан здоров’я  піддослідного. Суттєве скорочення часу свідчить про 

погіршення функції дихання. 

Оцінка результатів трьохфазної проби Л.Г.Сєркіна 

Стан здоров’я I етап роботи II етап роботи III етап роботи 

Здоровий, тренований 50-70 сек більше 50 % I етапу більше 100 % I етапу  

Здоровий, нетренований 45-50 сек 30-50 % I етапу 70-100 % I етапу 

Прихована недостатність 

кровообігу 
30-45 сек менше 30 % I етапу менше 70 % I етапу 

Завдання 3. Користуючись результатами попередніх досліджень життєвої ємкості легенів 

(ЖЄЛ) розрахуйте індекс Скібінської (ІС) за формулою, в якій А – тривалість затримки 

дихання (в секундах), Б – частота пульсу (ударів за хвилину) : 

А х ЖЄЛ 

ІС = ------------------- 

100 х Б 

Знання індекса Скібінської дозволяє в певній мірі оцінити функціональний стан не тільки 

системи дихання , а й серцево-судинної системи. 

Отримані результати порівняйте з кваліфікаційною шкалою.____________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Значення індексу Скібінської Стан дихальної і серцево-судинної систем 

менше 5 дуже погано 

5 – 10 незадовільно 

10 – 30 задовільно 

30 – 60 добре 

більше 60 дуже добре 

Зробіть висновки _______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Кількість балів: - за виконання практичної роботи:___________________ 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3. 

ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ 

Кровообіг у людини здійснюється у людини завдяки роботи серця. Він залежить від 

якостей і стану серця і судин. Основними якостями серцевого м’яза, які забезпечують 

безперервну роботу серця є: автоматія серця; збудливість; скоротливість; провідність. 

Серцево-судинна система постійно пристосовується до змін зовнішнього і 

внутрішнього середовища, що забезпечується процесами нервової і гуморальної регуляції. 

Про функціональний стан серця і судин свідчать різні зовнішні виявлення їх діяльності.  

В фізіології кровообігу активно застосовуються функціональні проби та фізіологічні 

тести. 

Пробою називають дозовану дію на організм людини в стандартних умовах з метою 

спостереження компенсаторних реакцій , які виникають на грунті автоматичного регулювання 

функцій. 

Фізіологічні тести являють собою різноманітні способи зміни умов кровообігу.  

Ці досліди дозволяють зрозуміти закономірності руху крові в різних судинах і в різних 

умовах, в яких перебуває організм, встановити особливості споживання кисню тканинами. 

Робота 1. Визначення пульсу. 

Мета роботи: напрацювання навиків підрахунку пульсу в різних умовах. 

Об’єкт дослідження: людина. 

Матеріали та обладнання: секундомір або годинник з секундною стрілкою. 
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Пульс – це ритмічне коливання стінки артеріальних судин, яке викликане підвищенням 

тиску крові в період систоли серця. В основі реєстрації  пульсу лежить пальпаторний метод. 

Він полягає в прощупуванні пальцями пульсації судин і підрахунку пульсових хвиль. Як 

правило, прийнято визначати пульс на променевій артерії в основі великого пальця. Для цього 

2-, 3- і 4-им пальцями злегка притискують артерію до кістки. Після великого навантаження 

можна точно підрахувати пульс (частоту серцебиття) поклавши руку на область серця. В стані 

спокою пульс можна підраховувати протягом 10, 15, 30 чи 60 секундних інтервалів. Після 

фізичного навантаження пульс підраховують з 10 – секундним інтервалом. При підрахунку 

пульсу слід дотримуватися таких правил:  

– пульс вимірюють в одному і тому ж положенні (лежачи , сидячи чи стоячи); 

– пульс вимірюють до чи після занять; 

– найоб’єктивнішим результатом пульсу  є значення його лежачи зразу ж після сну.  

Завдання 1. Підрахуйте власний пульс в різних фізичних станах: сидячи, стоячи, після 10 

присіда. Заповніть індивідуальну і загальну таблицю 

Прізвище, ім’я пульс сидячи стоячи після 10 присідань 

1    

2    

3    

Оцінка результатів :– частота пульсу в віці 15-20 років в нормі у людини складає 60-80 ударів 

за хвилину; 

– положенні лежачи  в середньому на 10 ударів за хвилину менше, ніж стоячи; 

– у жінок пульс на 7-10 ударів частіший, ніж у чоловіків того ж віку; 

– частота пульсу під час роботи в межах 100-130 ударів  за хвилину свідчить про невелику 

інтенсивність навантаження; 

– частота 130-150 ударів за хвилину свідчить про навантаження середньої інтенсивності; 

– частота 150-170 уд./хв. – вище середньої інтенсивності; 

– частота 170-200 уд./хв. характерна граничному навантаженню для людини. 

Робота 2. Регуляція роботи серця. 

Мета роботи: познайомитися з вегетативною (парасимпатичною) регуляцією роботи серця. 

Об’єкт дослідження: людина. 

Матеріали та обладнання: секундомір або годинник з секундною стрілкою. 

У людини при натискуванні на очні яблука частота серцевих скорочень уповільнюється 

(дослід Данніні-Ашнера). Це явище пояснюється рефлекторним збудженням ядер блукаючого 

нерва (центру парасимпатичної – гальмівної регуляції роботи серця ). 

Завдання 1. У досліджуваного визначити пульс. Потім експериментатор вказівними пальцями 

протягом 10 сек. повільно і не сильно натискує на обидва ока. Зразу після натискування знову 

підраховують пульс. 

Оцінка результатів:Як правило пульс стає на 8-10 ударів повільнішим. 

Дайте відповідь на питання. 

Який механізм виникнення очносерцевого рефлексу?__________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Як знання даного рефлексу можна використовувати на практиці? _______________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Робота 3. Визначення фізичної працездатності за пульсом. 

Мета роботи: ознайомлення з найпростішою формою контролю працездатності. 

Об’єкт дослідження: людина. 

Матеріали та обладнання: секундомір або годинник з секундною стрілкою. 

Завдання 1. Визначте стан фізичної працездатності за пульсом. У спокійному помірному 

темпі піддослідний піднімається без зупинок по сходах з першого на четвертий поверх. Зразу 

ж вимірюють у нього пульс.  
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Заповніть таблицю і зробіть висновки. 

№ 

п/п 
Прізвище, ім’я 

Частота серцевих 

скорочень 

Оцінка стану 

працездатності 

1    

Стан фізичної працездатності 

Пульс, уд./хв. Стан працездатності 

Менше 100 Відмінний 

Від100 до130 Добрий 

Від130 до 150 Задовільний 

Більше 150 Не задовільний (відсутність тренованості ) 

Робота 4. Визначення частоти скорочень серця в стані спокою і після дії фізичного 

навантаження. 

Мета роботи: визначити залежність пульсу від фізичних навантажень. 

Об’єкт дослідження: людина. 

Матеріали та обладнання: секундомір або годинник з секундною стрілкою. 

Виміряйте пульс в спокої (зробіть це 5–6 раз і знайдіть середнє арифметичне значення). 

Результати зафіксуйте в таблиці. Зробіть 20 присідань за 30 сек. в середньому ритмі. Швидко 

сядьте на стілець і підрахуйте число пульсових ударів за 10 сек. зразу ж після навантаження, 

потім  через 30, 60, 90, 120, 150, 180 сек. після припинення навантаження. У здорових людей 

пульс частішає не більш, ніж на 30 % від вихідної величини і повертається до неї не пізніше, 

ніж через 3 хвилини. Всі результати занесіть до таблиці. 

Динаміка відновлення частоти серцевих скорочень. 

Пульс до 

роботи 

Пульс через інтервали (після роботи), в сек 

10 40 70 100 130 160 190 

        

Підрахунки пульсу проводити на 10-ій, 40-вій, 70-тій і т.д. секунді після припинення 

роботи. За результатами побудувати графік. На осі абсцис відкласти час, по ординат – ЧСС. 

Знайдіть на графіку середнє значення ЧСС в стані спокою і через цю точку проведіть 

горизонтальну лінію, паралельну осі абсцис.  

Визначіть, у скільки разів 

збільшилась частота серцевих скорочень 

після 20 присідань. Визначіть за графіком 

за який час ЧСС повертається до вашої 

індивідуальної норми. 

Оцінка результатів. Якщо 

частота серцевих скорочень збільшується 

на 30% і менше – добре; якщо частота 

серцевих скорочень зростає більше ніж 

на 30% – погано, серцево-судинна 

система і ви мало треновані. Якщо ЧСС 

повертається до норми за 2 хв. і менше – 

дуже добре, якщо цей час від 2 до 3 хв. – 

задовільно, якщо більше 3 хв. – слід звернути увагу на себе і зайнятися активними фізичними 

вправами. 

Робота 5. Артеріальний тиск 

Мета роботи: навчитися вимірювати тонометром та розраховувати за формулами стан 

серцево-судинної системи. 

Об’єкт дослідження: людина 

Матеріали та обладнання: тонометр, фонендоскоп або електронний прилад для вимірювання 

артеріального тиску. 
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Артеріальним тиском називають тиск крові в артеріальних судинах організму. Це 

найважливіший показник стану судин і серця. Рівень артеріального тиску визначається рядом 

факторів, серед яких основними є  робота серця  і тонус м’язів. Артеріальний тиск коливається 

в залежності від фаз серцевого циклу. В період систоли він підвищується (систолічний чи 

максимальний тиск), в період діастоли – знижується (діастолічний, або мінімальний, тиск). 

Різниця між величиною систолічного і діастолічного тиску складає пульсовий тиск. 

Завдання 1. Навчитись за допомогою метода Короткова визначати артеріальний тиск.  

Методика виконання роботи 

Манжетку тонометра обгортають навкруги лівого плеча піддослідного. В ділянці 

ліктьової ямки встановлюють фонендоскоп. Під лікоть лівої руки піддослідний кладе долоню 

правої руки. Експериментатор нагнітає повітря в манжетку до 150-170 мм.рт.ст. Потім 

повільно випускає повітря з манжетки і прослуховує тони. В момент першого звукового 

сигналу на шкалі приладу фіксується величина систолічного тиску, – бо в цей момент тільки 

під час систоли лівого шлуночка кров проштовхується через стиснуту ділянку артерії. 

Поступово звуковий сигнал буде слабшати і згодом наступить затишшя. Кров починає 

протікати через перетиснуту ділянку кровоносного русла безшумно, без пульсації . В цей 

момент на шкалі експериментатор фіксує величину діастолічного тиску. Для отримання 

точних результатів дослід повторюють кілька разів. 

Електронний прилад вимірювання артеріального тиску автоматично фіксує 

систолічний і діастолічний тиск, працюючи за принциповою схемою вимірювання за 

допомогою тонометра та фонендоскопа. 

Завдання 2. Виміряти артеріальний тиск (АТ). Порівняти АТ сист., АТ діаст. з розрахунками 

за формулами: АТ сист =1,7 • вік + 83 

АТ діаст = 1,6• вік + 42 

Розрахувати пульсовий тиск (ПТ), який у нормі у дорослої людини складає приблизно 45 мм 

рт.ст. 

ПТ = АТ сист - АТ діаст 

Розрахувати середній артеріальний тиск (АТ ср.) 

  АТ сист. – АТ діаст. 

АТ ср. = ---------------------------------- + АТ діаст. 

3 

Робота 6. Дослідження функціонального стану серцево-судинної системи. 

Для оцінки функціонального стану серцево-судинної системи в практиці найчастіше 

визначають частоту серцевих скорочень (ЧСС) і артеріальний тиск (АТ). 

Оцінка функціонального стану серцево-судинної системи неможлива без широкого 

застосування навантажувальних тестів. 

Завдання навантажувальних тестів: 

1. Визначення працездатності і придатності до занять тим чи іншим видом спорту. 

2. Оцінка функціонального стану кардіореспіраторної системи та її резервів. 

3. Прогнозування вірогідності виникнення відхилень у стані здоров’я при перенесенні 

фізичних навантажень. 

Проба з 20 присіданнями. Підраховується частота пульсу в стані спокою. Після 20 

присідань (ноги на ширині плечей, руки витягнуті вперед) протягом 30 сек. визначають 

процент частоти пульсу від вихідного рівня. 

Оцінка проби: – 25% – стан серцево-судинної системи – добрий; 50-75% – стан серцево-

судинної системи – задовільний; більше 75% – стан серцево-судинної системи – 

незадовільний. 

Якщо є можливість виміряти АТ до та після проби, то при здоровій реакції на фізичне 

навантаження систолічний (верхній) тиск зростає на 25-30 мм, а діастолічний (нижній) або 

залишається на попередньому рівні, або незначно (на 5-10мм) знижується. Відновлення 

пульсу триває від 1 до 3 хв., АТ – 3-4 хв. 
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При проведенні навантажувальних проб потрібно враховувати вік. Для дітей 4-8 років 

пропонується фізичне навантаження – 20 присідань, для дітей 10-11 років – 25 присідань за 30 

секунд, для дорослих – 30 присідань. 

На основі підрахунку пульсу та вимірювання артеріального тиску проводиться оцінка 

реакції системи кровообігу на навантаження за схемою, що пропонується в таблиці.  

Пульсовий тиск (ПТ) обчислюється за формулою: ПТ = АТ мах – АТ міn. 

Середній тиск (Т) становить собою півсуму систолічного та діастолічного тиску: 

Т = 
2

.. міnАТмахАТ 
. 

Систолічний об’єм крові (СО) обчислюється за формулою: СО = 
Т

ПТ 100
. 

Хвилинний об’єм крові (ХО) обчислюється за такою формулою: ХО = СО   ЧСС. 

Тип реакції системи кровообігу на фізичне навантаження визначається з урахуванням 

ознак тієї чи іншої реакції. Визначають нормотонічний, астенічний, дистонічний, 

ступінчастий тип реакції системи кровообігу на фізичне навантаження. 

Для оцінки результатів функціональної проби застосовується також показник якості 

реакції (ПЯР) системи кровообігу на фізичне навантаження, який обчислюється за формулою: 

ПЯР = 
)1()2(

)1()2(

РР

ПТПТ




 , 

де: ПТ (2) – пульсовий тиск після навантаження; 

ПТ (1) – пульсовий тиск до навантаження; 

Р (2) – частота серцевих скорочень після навантаження; 

Р (1) – частота серцевих скорочень до навантаження. 

ПЯР – об’єктивний критерій функціонального стану органів кровообігу в дітей. 

Критерії оцінки реакції системи кровообігу на функціональну пробу з дозованим 

фізичним навантаженням (за В.К.Добровольським) 

 

Оцінка 

реакції 

Частота серцевих скорочень Вимір АТ (в мм.рт.ст.) 

Кількість 

ударів (за 10 

сек. після 

навантаження) 

Підвищення 

ЧСС (%) 

Час 

повернення 

до 

вихідного 

рівня 

Систолічний Діастолічний Пульсовий 

хороша 15-18 25-30 1-3 
Збільшення 

на 10-20 
Зниження 

на 10 
збільшення 

задовільна 19-30 51-75 4-5 

Збільшення 
на 21 і 

більше 

Зниження 

на 11-20 
збільшення 

незадовільна 

Пульс 

слабкий, 

аритмія 

76 та 

більше 

6 та 

більше 
зниження 

Без змін 

або 
збільшення 

зниження 

Оцінку ПЯР слід проводити за 5-тибальною шкалою: 

1 бал – погана функціональна спроможність: ПЯР нижче 0,01; 

2 бали – незадовільна функціональна спроможність: ПЯР – 0,01-0,36; 

3 бали – добра функціональна спроможність: ПЯР – 0,37-1,09; 

4 бали – незадовільна функціональна спроможність: ПЯР – 1,09-1,45; 

5 балів – погана функціональна спроможність: ПЯР вище 1,45. 

Проба із затримкою дихання. Затримка дихання – незабезпечення роботи організму 

киснем, яке супроводжується різким частим дихання та відчуттям нестачі повітря. Задишку 

можна розглядати як зовнішній прояв функціональної недостатності системи кровообігу 

організму. 
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За рівнем навантаження, що викликає задишку, судять про фізичну працездатність 

людини. Наприклад, чим більшу відстань вона здатна пробігти в певному темпі (чи піднятися 

по сходах до більш високого поверху) без проявів задихання, тим ширші її резерви і вища 

фізична працездатність. 

Найбільш простий спосіб визначення фізичної працездатності – за наявністю задишки 

при підйомі сходами. Якщо ви підіймаєтесь у спокійному темпі на 4-ий поверх без зупинок і 

утруднень – у вас добра працездатність. Якщо ж сходження супроводжується задишкою – 

підіймайтеся, контролюючи свій пульс. 

Якщо після підйому на 4-5 поверх пульс: – менше 100 – відмінна працездатність; – 100-130 – 

добра працездатність;– 130-150 – посередня працездатність;– 150 – незадовільна 

працездатність. 

Останній результат показує, що тренованість майже відсутня, фізична працездатність 

низька. 

Підрахунок коефіцієнта витривалості (за формулою Кваса) 

Тест представляє собою інтегрований показник, який об’єднає частоту серцевих скорочень, 

систолічний та діастоличний тиск. 

    ЧСС х 10 

КВ = ------------------, 

ПТ 

де ЧСС – частота серцевих скорочень за хвилину, ПТ– пульсовий тиск. 

В нормі коефіцієнт витривалості дорівнює 16. Збільшення показника вказує на послаблення 

діяльності серцево-судинної системи. 

Зробіть висновки _______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Кількість балів: - за виконання практичної роботи:___________________ 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4. 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАМИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ СТАНУ ЗДОРОВ’Я 

ЗА ДОПОМОГОЮ АДАПТАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ. 

Мета: Провести реєстрацію та аналіз електрокардіограми людини 

Об’єкт дослідження: людина . 

Матеріали та обладнання: Електрокардіограф, електроди, 10% розчин хлориду натрію, 

марлеві серветки, тонометр, ваги, ростомір. 

Завдання 1. Проаналізуйте та дайте характеристику електрокардіограмі. 

Реєстрація електрокардіограми (ЕКГ) проводиться за допомогою електрокардіографа. 

Методика виконання роботи 

Амплітуду зубців вимірюють в мілівольтах (мВ). При цьому прагнуть встановити 

підсилення так, щоб 1 мВ відповідав відхиленню від ізоелектричної лінії на 1 см. Ширину 

зубців та тривалість інтервалів вимірюють в секундах. При швидкості руху стрічки 50 мм за 

секунду, 1 мм відповідає 0.02 с. (5 мм – 0.1 с.), а при швидкості стрічки 25 мм/с., 1 мм 

відповідає 0.04 с. (5 мм – 0.2 с.). Ширину зубців та тривалість інтервалів оцінюють за тим 

відведенням, де ці параметри мають найкращу вираженність (переважно за 11 відведенням). 

На електрокардіограмі розрізняють зубці P, Q, R, S, T, з яких P, R, T спрямовані вверх 

від ізоелектричної лінії (позитивні), зубці Q і S – униз (негативні). Розрізняють також 

інтервали P-Q, Q-T, S-T, R-R і комплекси QRS і QRST (мал. 1). 

Зубець Р відображає збудження передсердь. В нормі зубець позитивний (спрямований 

вгору) у всіх відведеннях. За амплітудою він, як правило, не перевищує 0.25 мВ (приблизно 

амплітуда до 2,5 мм), а за тривалістю – 0,06-0,11 с.  

Інтервал Р-Q (P-R) відлічується від початку зубця Р (тобто включає в себе ширину 

останнього) до початку зубця Q (при його відсутності – до початку зубця R). Цей інтервал 
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відображає час, який необхідний для деполяризації передсердь (зубець Р), проведення 

імпульсу крізь атріовентрикулярне з'єднання, пучок Гісса та його гілки (інтервал від кінця 

зубця Р до початку комплексу QRS, що називається також сегментом Р–Q). Таким чином, 

інтервал Р–Q характеризує проходження імпульсу по найбільшій ділянці провідної системи 

серця. Тривалість інтервалу Р – Q прямо пропорційно залежить від частоти серцевого ритму, 

однак, в нормі він не повинен бути коротшим 0.12 с. і не повинен перевищувати 0.2 с.  

 
Мал. 1. Основні зубці та інтервали електрокардіограми.  

 

Залежність тривалості інтервалу Р- Q від частоти серцевого ритму. 

Зубець Q. є першим спрямованим вниз зубцем шлуночкового комплексу, який передує 

зубцю R. 

Зубець Q відображає деполяризацію міжшлуночкової перегородки. Цей зубець є не 

обов'язковим елементом ЕКГ. У багатьох людей він відсутній. 

У нормі зубець Q не перевищує за глибиною 25% амплітуди зубця R (амплітуда зубця 

Q до 2,5 мм), а тривалість не повинна перевищувати 0.03 с. Наявність зубця Q, який має 

відмінні параметри, як правило, вказує на патологічні зміни міокарду.  

Зубець R – будь-який позитивний зубець комплексу QRS (розташований вище 

ізометричної лінії). Цей зубець відображає деполяризацію верхівки, передньої, задньої та 

бокової стінок шлуночків серця. Висота зубця R в нормі варіює в широких межах: 0.5–2.5 мВ. 

Амплітуда цього зубця від 6 до 16 мм. Розщеплення зубця R на два або більше зубців є 

патологічною ознакою. 

Важливе значення дня аналізу ЕКГ має показник «час внутрішнього відхилення» 

(інтервал Q–R ), який вимірюється проміжком від початку шлуночкового комплексу (зубця 

Q ) до проекції вершини зубця R на ізоелектричну лінію. Час внутрішнього відхилення для 

грудних відведень становить в нормі 0,03–0,05 с. 

Зубець S визначається як будь-який наступний за зубцем R негативний зубець 

комплексу QRS. Цей зубець відображає процес збудження основи шлуночків серця. Його 

Число 

серцевих скорочень, 

уд./хв. 

Тривалість 

інтервалу 

Р–Q, с. 

Число 

серцевих скорочень, 

уд./хв. 

Тривалість 

інтервалу 

Р–Q, с. 

40 0,2 90 0,145 

50 0,19 100 0,135 

60 0,175 110 0,13 

70 0,16 120 0,125 

80 0,15 130-160 0,12 
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амплітуда змінюється в широких межах (від 0 до 6 мм) в залежності від відведення, 

розташування електричної осі серця та інших факторів. Максимальна глибина зубця S у 

відведенні, де він найбільш виражений, в нормі не повинна перевищувати 2.5 мВ. 

Комплекс QRS відображає процес деполяризації шлуночків. Тривалість комплексу 

QRS вимірюють від початку зубця Q до кінця зубця S (в нормі він від 0,06 до 0,09 с). 

Максимальна амплітуда комплексу QRS у нормі не перевищує 2,6 мВ. 

Сегмент S - Т (R - Т) – це відрізок від кінця комплексу QRS до початку зубця Т. Він 

відповідає періоду згасання шлуночків і початку повільної реполяризації. В нормі сегмент S–

Т, як правило, розташований на ізоелектрічній лінії, хоча може спостерігатись незначне (0,1–

0,2 мВ) його зміщення. Тривалість інтервалу коливається від 0 до 0.15с і залежить від всього 

шлуночкового комплексу. 

Зубець Т відображає процес швидкої реполяризації шлуночків. Зубець у більшості 

відведень в нормі позитивний (в III відведенні може бути негативним). Амплітуда зубця Т 

знаходиться у певному співвідношенні з амплітудою зубця R. В нормі амплітуда зубця Т, як 

правило, становить 1/ 8 – 2/3 амплітуди зубця R, хоча можуть спостерігатись коливання у той 

чи інший бік. Тривалість зубця Т коливається від 0,1 до 0,25 c. 

Інтервал Q - Т вимірюється від початку зубця Q (R ) до кінця зубця Т. Він відповідає 

електричній систолі шлуночків. Тривалість інтервалу залежить від частоти серцевих 

скорочень та ряду інших факторів. 

Для визначення нормальної тривалості інтервалу Q – Т при певній частоті серцевих 

скорочень запропоновані різноманітні формули, номограми, розрахункові та емпіричні 

таблиці. 

Значного поширення набула формула Базета (належна електрична систола): 

Q –Т = К х r , де К - коефіцієнт, який у чоловіків становить 0,37, а для жінок 0,40, r – 

квадратний корінь з величини R–R. 

Для практичної роботи доцільніше скористатись даними таблиці усереднених величин 

тривалості інтервалу Q - Т (належної електричної систоли) в нормі при різній частоті 

серцевин скорочень (не передбачається врахування несуттєвих в практичній роботі 

відмінностей для дітей, чоловіків та жінок) (Табл.3). 

Для нормального стану серця відмінності між фактичною (експериментально 

встановленою) та належною ( розрахованою за таблицею або формулою ) систолою 

становлять не більше 15% у той чи інший бік, що свідчить про нормальне поширення хвиль 

збудження по серцевому м’язу. 

Поширення хвиль збудження по серцевому м’язу характеризує також систолічний 

показник (СП) , який є відношенням тривалості електричної систоли до тривалості всього 

серцевого циклу (у відсотках): 

СП = ( Q-T / R-R) х 100% 

Відхилення від норми, яка визначається за тією ж формулою з використанням Q–T 

належної, не повинне перевищувати 5% в обидва боки. 

Інтервал Т–Р – це відрізок електрокардіограми від кінця зубця Т до початку зубця Р. 

Цей інтервал відповідає стану спокою міокарда. У більшості випадків цей інтервал співпадає 

з ізоелектричною лінією. 

Інтервал R-R відображає тривалість серцевого циклу в секундах. 

 

Усереднені величини тривалості інтервалу Q - Т в нормі при різній ЧСС. 

ЧСС, уд./хв. Тривалість Q –Т, с. ЧСС, уд./хв. Тривалість Q –Т, с. 

40-41 0,42-0,51 80-83 0,3-0,36 

42-44 0,41-0,5 84-88 0,3-0,35 

45-46 0,4-0,48 89-90 0,29-0,34 

47-48 0,39-0,47 91-94 0,28-0,34 

49-51 0,38-0,46 95-97 0,28-0,33 
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52-53 0,37-0,44 98-100 0,27-0,33 

54-55 0,37-0,44 101-104 0,27-0,32 

56-58 0,36-0,43 105-106 0,26-0,32 

59-61 0,35-0,42 107-113 0,26-0,31 

62-63 0,34-0,41 114-121 0,25-0,3 

64-65 0,34-0,4 122-130 0,24-0,29 

66-67 0,33-0,4 131-133 0,24-0,28 

68-69 0,33-0,39 134-139 0,23-0,28 

70-71 0,32-0,39 140-145 0,23-0,27 

72-75 0,32-0,38 146-150 0,22-0,27 

76-79 0,31-0,37 151-160 0,22-0,26 

1. Правильність серцевого ритму. Оскільки в нормі водієм ритму є синусний вузол і 

збудження передсердь передує збудженню шлуночків, зубець Р повинен бути перед 

шлуночковим комплексом. Тривалість інтервалів R–R має бути однаковою. 

2.  Частота серцевого ритму. Для цього слід визначити тривалість одного серцевого 

циклу (інтервал R–R) і обчислити, скільки таких циклів уміститься в одній хвилині. Для цього 

необхідно розділити 60 (число секунд у хвилині) на тривалість інтервалу R–R в секундах. 

Якщо ритм серця правильний (інтервали R–R однакові), тоді отримана частка буде відповідати 

числу серцевих скорочень за хвилину. Для отримання тривалості інтервалу R–R в секундах 

необхідно помножити число клітинок, які розташовані в середині одного R–R інтервалу, на її 

часовий еквівалент: 

0,02 с. – при запису зі швидкістю стрічки 50 мм/с., 

0,04 с. – при запису зі швидкістю стрічки 25 мм/с. 

Наприклад, якщо в одному R–R інтервалі поміщаються 43 міліметрові клітинки (при 

записі ЕКГ з швидкістю 50 мм/с.), тоді один серцевий цикл відбувається за 43 х 0,02=0,86 с. 

При цьому частота ритму становитиме 60:0,86=69,77=70 скорочень за хвилину 

3. Вольтаж ЕКГ. Вимірюють амплітуду зубців R у стандартних відведеннях. Якщо 

амплітуда найвищого зубця R у стандартних відведеннях не перевищує 5 мм, або сума 

амплітуд цих зубців в усіх трьох відведеннях менша 15 мм, то вольтаж ЕКГ вважається 

зниженим. 

4. Проводиться вимірювання тривалості та величини окремих елементів ЕКГ. 

Зубця Р, інтервалу Р–Q, комплексів QRS, QRST. Вимірювання проводять у 11 

стандартному відведенні. Визначають напрям зубців Р і Т, які можуть бути позитивними і 

негативними. Ретельно аналізують форму шлуночкового комплексу в усіх відведеннях. 

Відзначають ізоелектричність інтервалу S–T. 

5. Визначення частоти серцевих скорочень . 

Результати занотуйте у таблицю. 

Імʼя, 

Прізвище 

Показники ЕКГ 

P Q R S T P-Q Q-T S-T R-R QRS 

           

           

           

Зробіть висновки _______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Робота 2. Визначення стану здоров’я за допомогою адаптаційного потенціалу 

Ступінь напруження механізмів адаптації систем є якісною характеристикою здоров’я 

організму. Найбільш важливим індикатором у цьому відношенні є система кровообігу, 

оскільки саме вона забезпечує функціонування всього організму, приймає участь у всіх 

проявах життєдіяльності, реагує на незначні зміни окремих органів і систем. Реакція серцево-

судинної системи, таким чином, є показником загальної реакції організму. 
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Визначення ступеня адаптації організму до умов навколишнього середовища є однією 

з ранніх ознак переходу від здоров’я до хвороби. Р.Л.Баєвським запропонована методика 

визначення адаптаційного потенціалу організму за функціональними резервами серцево-

судинної системи та соматометричними показниками фізичного розвитку.  

Функціональний стан оцінюється як: 

 задовільна адаптація до умов оточуючого середовища при високих функціональних 

можливостях організму; 

 напруження адаптаційних механізмів, при якому достатні функціональні можливості 

забезпечуються за рахунок мобілізації функціональних резервів; 

 незадовільна адаптація організму при знижених функціональних можливостей; 

 зрив адаптації, який супроводжується зниженням функціональних можливостей 

організму. 

Адаптаційний потенціал розраховується за- формулою: 

АП (в балах) = 0,011 (ЧСС) + 0,014 (АТс) + 0,008 (АТд) + 0,014 (В) + +0,009 (Мт) – 

0,009 (Р) – 0,27, 

де: АП – адаптаційний потенціал; 

ЧСС – частота серцевих скорочень; 

АТс – систолічний артеріальний тиск; 

АТд – діастолічний артеріальний тиск; 

В – вік (повні роки) 

Мт – маса тіла (кг) 

Р – зріст (см) 

Для визначення рівня функціонального стану користуються такою шкалою оцінок: 

1. Задовільна адаптація – не більше 2,1 бала. 

2. Напруження механізмів адаптації – 2,11 – 3,2 бали. 

3. Незадовільна адаптація – 3,21 – 4,3 бали. 

4. Зрив адаптації – 4,31 бала й більше. 

Водночас потрібно враховувати, що в людини з високим рівнем здоров’я, яка потрапила 

в екстремальну ситуацію, може спостерігатися зрив адаптації, незважаючи на достатні резерви 

функцій, а у хворого в стадії ремісії захворювання, може визначатися задовільна адаптація.  

Зробіть висновки _______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Кількість балів: - за виконання практичної роботи:___________________ 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5. 

ВИЗНАЧЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ВИТРИВАЛОСТІ У ЛЮДИНИ ЗА РОЗРАХУНКОМ 

КАРДІО-РЕСПІРАТОРНОГО ІНДЕКСУ (ЗА М.Н.САМКО) 

Мета роботи: відпрацювати методику оцінювання витривалості за функціональними 

показниками стану серцево-судинної і дихальної систем. 

Об’єкт дослідження: людина. 

Матеріали та обладнання: спірометр, секундомір, манометр,прилад для вимірювання тиску. 

Вікові зміни життєвої ємкості легенів  ЖЄЛ 

вік ЖЄЛ - жінок ЖЄЛ-чоловіків 

5 600 800 

9 1200 1500 

13 1700 2000 

15 2000 2500 

17 2200 3300 

20 3500 4500 
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Дихальний обʼєм (вдих) в спокої (в куб.см) 

вік обʼєм 

новонароджена дитина 20 

1 рік 130 

7 років 200 

14 років 400 

доросла людина 500 

 

Частота дихання (кількість дихальних циклів за 1 хв.) 

Вік  

Новонароджені 60 

1 рік 30 

5 років 25 

12 років 21 

16 років 18 

дорослі 15 

Легенева вентиляція у дорослих, в спокої – 7 – 8 л/хв. 

Максимальна вентиляція легенів (в л/хв.): чоловіки – 150, жінки – 100. 

Кількість поглиненого легенями кисню в мл/хв.: 

– в стані спокою близько 300 

– при фізичній роботі 1300 ( до 2400 ) 

 

Залежність вентиляції легенів від частоти дихання 

частота дихання за 1 хв глибина вдиху (в літрах) хвилинний обʼєм (в літрах) 

12 3,5 74 

24 2,7 64 

30 2 60 

60 0,9 50 

Функціональні системи дихання і кровообігу входять до кардіореспіраторної системи, 

яка активно реагує на фізичні і емоційні навантаження. Показники її використовують для 

тестування фізичної витривалості і тренованості людей. 

Завдання 1. Підрахуйте свій кардіореспіраторний індекс.  

КРІС – кардіо-респіраторний індекс по Самко включає сім параметрів: 

ЖЄЛ – життєва ємкість легенів ( за одиницю виміру приймається 100 мл об»єму ) 

МТВ – максимальний тиск видоху ( в мм.рт.ст) 

МЗД – максимальна затримка дихання  ( в сек.) 

В – вік, кількість повних років 

СТ – систолічний тиск  ( в мм.рт.ст.) 

ДС – діастолічний тиск ( в мм.рт.ст.) 

СС – частота серцевих скорочень (вимірюється за 10 сек.) 

ЖЄЛ + МЗД + МТВ + В 

КРІС  = ------------------------------------- 

СТ + ДТ +ЧСС 

КРІС в адинамічній фазі:   

– у добре підготовлених атлетів від 1,000 і вище;  

– у нетренованих, практично здорових людей 0,800 – 0,900; 

– хворих з різними серцево-судинними і дихальними розладами 0,300-0,400. 

Зробіть висновки._______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Кількість балів: - за виконання практичної роботи:___________________ 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 6. 

ВИЗНАЧЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ЗА ПОКАЗНИКАМИ АНАЕРОБНИХ 

МОЖЛИВОСТЕЙ ОРГАНІЗМУ ТА  

Мета роботи: ознайомитися з методиками визначення анаеробної потужності.  

Об’єкт дослідження: людина. 

Обладнання: сходи довжиною 5м, висота підйому 2,6 м з нахилом більше 30°, секундомір, 

лінійка, калькулятор.  

Анаеробні можливості людини визначаються її здатністю виконувати роботу за 

рахунок утворення енергії в результаті окислення субстратів без участі кисню при розпаді 

аденозинтрифосфату (АТФ) креатинфосфата (КРФ) і гліколізу (безкисневого розщеплення 

вуглеводів).  

До основних показників анаеробних можливостей організму відносяться:  

1) максимальна анаеробна потужність - це значення потужності інтенсивної короткочасної 

роботи; 

2) максимальна анаеробна ємність, що визначається максимальною величиною кисневого 

боргу та максимальною концентрацією накопичилася в артеріальній крові молочної кислоти в 

організмі, що формується граничної фізичним навантаженням.  

Анаеробні можливості зростають в процесі адаптації до короткочасних навантажень, 

що спостерігається при статичних зусиллях і виконанні циклічних і ациклічних вправ 

максимальної і субмаксимальної потужності. У таких умовах тканини забезпечуються киснем 

недостатньо, формується стан, який називається гіпоксією, відбувається зсув кислотно-

основного стану крові в кислу сторону, порушується гомеостаз у тканинах. Якщо такі 

зрушення відбуваються часто і не досягають критичних значень, то захисні властивості 

організму активізуються, збільшується запас креатинфосфата і міоглобіна в м'язах, зростають 

буферні властивості крові, збільшується активність ферментів у анаеробних реакціях.  

При роботі максимальної потужності, утворення енергії відбувається в результаті 

розпаду АТФ і КРФ, виникає так званий алактатний компонент кисневого боргу, тобто 

молочна кислота не накопичується 

У людей, які не займаються спортом, максимальна величина кисневого боргу під час 

фізичного навантаження зазвичай не перевищує 4-10 л і накопичення концентрації молочної 

кислоти складає не більше 10-15 ммоль/л, а у спортсменів високої кваліфікації кисневий борг 

може досягати 20-25 л і концентрація молочної кислоти 20-25 ммоль/л. При цьому, кількість 

молочної кислоти в початковому стані становить не більше 1-2 ммоль / л.  

При проведенні масових досліджень і у випадку дефіциту часу для визначення 

максимальної анаеробної потужності рекомендується проводити ергонометричний тест, 

розроблений Р.Маргарит зі співавторами (1966). У цьому тесті максимальна анаеробна 

потужність визначається часом, що витрачається на біг вгору по сходах з максимальною 

швидкістю. Довжина сходів підбирається таким чином, щоб час бігу становило приблизно 5-

6 с. Менший час буде недостатнім для розвитку максимальної потужності, а більше - буде 

знижувати швидкість бігу через розвиток стомлення. В окремих випадках (для представників 

деяких спортивних ігор) тривалість бігу рекомендується в межах 2-5 с.  

Завдання 1. Визначте фізичну працездатність за показниками анаеробних 

можливостей організму. Результати проаналізуйте у висновках. _________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Методика виконання роботи 
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Для виконання завдання піддослідний розташовується на відстані 1-2 м від початку 

сходів і за командою з максимальною швидкістю забігає вгору по сходах. Вимірюється час 

бігу по сходах з точністю до однієї сотої секунди. Визначається висота сходового маршу.  

Потужність виконаної роботи, або максимальну анаеробну потужність, 

розраховують за формулою:  

m x h 

W = -------------, 

T 

де W – максимальна анаеробна потужність (кгм/с); т – маса піддослідного (кг), t – час 

виконання завдання (с); h – висота підйому (м).  

Анаеробна потужність вимірюється в ватах (Вт), кілограммометрах за хвилину (кгм/хв) 

або в кілокалоріях (ккал). При цьому 1 Вт дорівнює кгм 6,72 кгм/хв або 0,014 ккал/хв, 

відповідно. Ця величина характеризує абсолютну потужність зовнішньої механічної роботи, 

тобто виконану корисну зовнішню роботу. Енергія, витрачена організмом на виконання даної 

роботи, дещо більше корисної і тому розраховується з урахуванням коефіцієнта перетворення 

загальної енергії в корисну, рівного 25%. Такий коефіцієнт характеризує відсоток 

перетворення загальної витраченої енергії в корисну.  

Розрахунок здійснюється за формулою:  

W загальна = W абсолютна х 0,563 (ккал/хв) 

Максимальна анаеробна потужність може в 6-10 разів перевищувати критичну 

потужність роботи, при якій досягається максимальне споживання кисню. У тренувальному 

процесі значення максимальної анаеробної потужності зростає одночасно з підвищенням 

кваліфікації спортсменів. У представників спортивних ігор цей показник також залежить від 

спортивної спеціалізації гравця. Наприклад, якщо значення максимальної анаеробної 

потужності у спортсменів в ігрових видах складає від 62 до 84 ккал/хв, то рівень 

функціонального стану гравця слід розцінювати як високий. У міру дорослішання 

максимальна анаеробна потужність підвищується і досягає максимуму до років 20-29. Надалі 

відбувається її зниження. 

Зробіть висновки _______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Кількість балів: - за виконання лабораторної роботи:___________________ 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 7. 

ХАРЧОВИЙ СТАТУС ОРГАНІЗМУ ТА МЕТОДИКА ЙОГО ВИВЧЕННЯ 

Мета роботи: навчитися за допомогою комплексу показників – суб’єктивних (анкети, 

опитування) та об’єктивних визначати масу тіла, її відхилення. 

Об’єкт дослідження: людина. 

Матеріали та обладнання: формули, методики, таблиці, додаткова інформація. 

Під харчовим статусом розуміють фізіологічний стан організму, обумовлений його 

харчуванням. Харчовий статус визначають співвідношенням маси тіла з віком, статтю, 

конституцією людини, біохімічними показниками обміну речовин, наявністю ознак 

аліментарних та аліментарно-обумовлених розладів і захворювань. 

У класифікації харчового статусу виділяють кілька категорій: 

1. Оптимальний, коли цей фізіологічний стан і маса тіла відповідають зросту, віку, статі, 

важкості, інтенсивності та напруженості виконуваної роботи. 

2. Надлишковий, обумовлений спадковою схильністю, переїданням, недостатніми фізичними 

навантаженнями, супроводжується збільшенням маси тіла, ожирінням, яке буває чотирьох 

ступенів (І - жировідкладення на 15-20 % більше нормальної маси тіла; II - на 30-49 %; III - на 

50-99 %; IV - на 100 % і більше). 
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3. Недостатній, коли маса тіла відстає від віку, зросту, що обумовлений недоїданням 

(кількісним та якісним), важкою та інтенсивною фізичною працею, психоемоційним 

напруженням тощо. 

 

Методика виконання роботи 

Вивчення харчового статусу людини проводиться за цілим комплексом показників – 

суб’єктивних (анкети, опитування) та об’єктивних. 

Серед об’єктивних показників найбільш інформативними і важливими є: 

1. Соматоскопічні: огляд тіла людини чи (вибірково) групи людей досліджуваного 

колективу дозволяє виявити цілий ряд ознак, які кількісно і якісно характеризують їх 

харчування. 

При загальному огляді тіла визначають конституційний тип (нормо-, гіпо-, гіперстенік), 

гармонійність статури, деформації скелета, ребер, плоскостопість, викривлення ніг (як ознаки 

перенесеного рахіту), вгодованість (норма, худорба, ожиріння), блідість, синюшність шкіри, 

слизових оболонок, нігтів, їх деформації, ламкості як ознак білкової, вітамінної, 

мікроелементної недостатності в харчуванні. При огляді слизових оболонок очей можна 

виявити ксероз, кератомаляцію, блефарит, кон’юнктивіт, світлобоязнь як ознаки 

гіповітамінозу А та інші. 

2. Соматометричні: вимірювання довжини, маси тіла, обводу грудної клітки, плеча, 

попереку, тазу, стегна, товщини шкірно-жирової складки (під нижнім кутом лопатки, на задній 

стороні середини плеча, на боковій поверхні грудної клітки, на животі). 

Завдання 1. На підставі різних методик розрахуйте свою вагу тіла. Результати занесіть до 

таблиці. 

Вага, кг 
Індекс 

Брока 

Ідеальна 

маса тіла 

Масово-

ростовий 

індекс Кетле 

Максимально 

допустима маса 

тіла 

Гармонійність 

статури 

      

 

1. Індекс Брока – нормальна маса тіла (МТ) у кг дорівнює зросту (ЗР) в сантиметрах мінус 

100 (105): 

у чоловіків:  при зрості 155-165см  МТ= ЗР – 100 

при зрості 166-175см МТ= ЗР– 105 

при зрості більше 175см МТ = ЗР – 110. 

У жінок в усіх випадках маса тіла повинна бути менша на 5 %, ніж у чоловіків.  

2. Ідеальна (нормальна, рекомендована) маса тіла для чоловіків та жінок 25-30 років може 

бути визначена також за таблицею. 

3. Масово-ростовий індекс Кетле – біомас-індекс (ВМІ) розраховують за формулою: 

ВМІ = МТ : ЗР2, 

де: МТ – маса тіла, кг; ЗР – зріст, м. 

Оцінка стану харчування за величиною ВМІ згідно з рекомендаціями ВООЗ приведена в 

таблиці. 

4. Максимально допустиму масу тіла залежно від віку, статі, зросту визначаємо за таблицею. 

Ідеальна маса тіла відповідно до зросту 

Зріст, 

см 

Чоловіки Зріст, 

см 

Жінки 

астеніки нормостеніки гіперстеніки астеніки нормостеніки гіперстеніки 

155,0 49,3 56,0 62,2 152,5 47,8 54,0 59,0 

157,5 51,7 58,0 64,0 155,0 49,2 55,2 61,6 

160,0 53,5 60,0 66,0 157,5 50,8 57,0 63.1 

162,5 55,3 61,7 68,0 160,0 52,1 58,58 64,8 

165,0 57,1 63,5 69,5 162,5 53,8 60,1 66,3 
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167,6 59,3 65,8 71,8 165,0 55,3 61,8 67,8 

170,0 60,5 67,8 73,8 167,5 56,6 63,0 69,0 

172.5 63,3 69,7 76,8 170,0 57,8 64,0 70,0 

175,0 65,3 71,7 77,8 172,5 59,0 65,2 71,2 

175,5 67,3 73,8 79,8 175,0 60,3 66.5 72.5 

180,0 68,9 75,2 81,2 177,5 61,5 67,7 73,7 

182,5 70,9 77,2 83,6 180,0 62,7 68,9 74,9 

185,0 72,8 79,8 85,2     

Примітка: у віці понад 30 років допускається збільшення маси тіла від 2,5кг до 5кг у 

жінок, від 2,5 до 6 кг у чоловіків. 

Оцінка стану харчування за біомас-індексом (ВМІ) 

Біомас-індекс Кетле Оцінка стану харчування 

Жінки Чоловіки  

більше 16 більше 16 гіпотрофія III ст. 

16-17,99 16-16,99 гіпотрофія ІІ ст. 

18-20 17-18,49 гіпотрофія І ст. 

20,1-24,99 18,5-23,8 діапазон коливання при адекватному харчуванні 

22,0 20,8 
оптимальна середня величина адекватного 

харчування 

25-29,99 23,9-28,5 ожиріння І ст. 

30-39,99 28,6-38,99 ожиріння II ст. 

менше 40 менше 39 ожиріння III ст. 

Конституційний тип визначають вимірюванням кута, утвореного реберними дугами з 

вершиною на кінці мечовидного відростка грудини. Оцінка результатів: кут 90° – 

нормостенічний тип; гострий (більше 90°) – астенічний тип; тупий (менше 90°) – 

гіперстенічний тип. 

Гармонійність статури визначають за формулою: ГС = (А : ЗР) х 100, 

де:  ГС – гармонійність статури, %; А – обвід грудної клітки в паузі, см; ЗР – зріст, см. 

Оцінка результатів: 

ГС у межах 50-55 % – гармонійна; 

ГС < 50 % – дисгармонійна, слабкий розвиток; 

ГС > 55 % – дисгармонійна, надлишковий розвиток. 

Товщина жирових складок як показник ступеня ожиріння 

Сумарна товщина складок, мм Кількість жиру, % 

у чоловіків у жінок 

20-30 6,7-12,0 9,2-15,0 

50-60 18,0-20,2 22,0-24,6 

90-100 25,0-26,2 30,3-31,8 

130-150 29,4-31,1 35,4-37,4 

180-200 33,2-34,5 40,0-41,5 

Максимальна допустима маса тіла відповідно до статі, віку та зросту 

Зріст 

(см) 

Маса тіла за віковими групами (кг) 

20-29 років 30-39 років 40-49 років 50-59 років 60-69 років 

чол. жін. чол. жін. чол. жін. чол. жін. чол. жін. 

148 50,8 48,4 55,0 52,3 56,6 54,7 56,0 53,2 53,9 52,2 

150 51,3 48,9 56,7 53,9 58,1 56,5 58,0 55,7 57,3 54,8 

152 53,1 51,0 58,7 55,0 61,5 59,5 61,1 57,6 60,3 55,9 

154 55,3 53,0 61,6 59,1 64,5 62,4 63,8 60,2 61,9 59,0 

156 58,5 55,8 64,4 61,5 67,3 66,0 65,8 62,4 63,7 60,9 
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158 61,2 58,1 67,3 64,1 70,4 67,9 68,0 64,5 67,0 62,4 

160 62,9 59,8 69,2 65,8 72,3 69,9 69,7 65,8 68,2 64,6 

162 64,6 61,6 71,0 68,5 74,4 72,2 72,7 68,7 69,1 66,5 

164 67,3 63,6 73,9 70,8 77,2 74,0 75,6 72,0 72,2 70,0 

166 68,8 65,2 74,5 71,8 78,0 76,5 76,3 73,8 74,3 71,5 

168 70,8 68,5 76,2 73,7 79,6 78,2 77,9 74,8 76,0 73,3 

170 72,7 69,2 77,7 75,8 81,0 79,8 79,6 76,8 76,9 75,0 

172 74,1 72,8 79,3 77,0 82,8 81,7 81,1 77,7 78,3 76,3 

174 77,5 74,3 80,8 79,0 84,4 83,4 82,5 79,4 79,3 78,0 

176 80,8 76,8 83,3 79,9 86,1 84,6 84,1 80,5 81,9 79,1 

178 83,0 78,2 85,6 82,4 88,0 86,1 86,5 82,4 82,8 80,9 

180 85,1 80,9 88,0 83,9 89,9 88,1 87,5 84,1 84,4 81,6 

182 87,2 83,3 90,6 87,7 91,4 89,3 89,5 86,5 85,4 82,9 

184 89,1 85,5 92,0 89,4 92,9 90,9 91,6 87,4 88,0 85,8 

186 93,1 89,2 95,0 91,0 96,6 92,9 92,8 89,6 89,0 87,3 

188 95,8 91,8 97,0 94,4 98,0 95,8 95,0 91,5 91,5 88,8 

190 97,1 92,3 99,5 96,6 100,7 97,4 99,4 95,6 94,8 92,9 

Відносна кількість жирового компонента маси тіла за сумою чотирьох шкірно-жирових 

складок (під нижнім кутом лопатки, на задній стороні середини плеча, на боковій поверхні 

грудної клітки, на животі). 

Фізіометричні показники харчового статусу. Енергетичну та пластичну 

повноцінність харчування оцінюють визначенням мускульної сили (ручна, станова 

динамометрія, ергометрія), реституцією пульсу та дихання після фізичних навантажень, 

показниками, що характеризують стомлюваність, – тремометрія, хронорефлексометрія, пошук 

чисел тощо. 

Біохімічні показники - гематологічні, урологічні та інші показники харчового статусу. 

Перелік біохімічних та гематологічних тестів, які застосовують при вивченні харчового 

статусу (обов’язкова програма) 

Показники 
Концентрація в нормі 

(у системі СІ) 

Глюкоза у крові 3,89-6,1 ммоль/л 

Глюкоза у сечі 0,72 ммоль/добу 

Загальний білок у сироватці крові 60-78 г/л 

Альбумін 0,494-0,86 ммоль/л 

Трипгліцериди 0,59-1,77 ммоль/л 

Активність лужної фосфатази 0,5-1,3 ммоль/(год-л) 

Вітамін С у крові 34,1-90,9 мкмоль/л 

Вітамін С у сечі 113,5-170,3 мкмоль/добу 

Вітамін В у сечі 0,82-2,73 мкмоль/добу 

Вітамін А у сироватці 0,52-2,09 ммоль/л 

Тонкий мазок крові (формула крові)  

Додаткові методи досліджень 

Загальний азот у добовій сечі 423,4-1213 ммоль/добу 

Сечовина у добовій сечі 333-583 ммоль/добу 

Креатин у добовій сечі 
0,0-0,314 ммоль/добу - чоловіки 7,1-15,9 

ммоль/добу - жінки 

Кретин крові 53-106,1 мкмоль/л 

Гематокрит 408 % - чоловіки 362%-жінки 

Загальний холестерин у сироватці крові 2,97-8,79 ммоль/л 
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Фракції холестерину 2,97-8,79 ммоль/л 

Піровиноградна кислота у крові 0,034-0,102 ммоль/л 

Молочна кислота у крові 0,33-2,22 ммоль/л 

Кетонові тіла у сечі 861 мкмоль/добу 

Неорганічний фосфор у сироватці крові 0,65-1,29 ммоль/л 

Кальцій у сироватці крові 1,03-1, 27 ммоль/л 

Залізо у сироватці крові 11,6-31,3 мкмоль/л 

Гемоглобін крові 1,86-2,79 ммоль/л 

Піридоксин - за вмістом у сечі  

М-метилнікотинаміду 
51,1-87,6 мкмоль/добу 

 

Харчовий статус може бути вивчений і оцінений також шляхом порівняння 

енерговитрат організму, обумовлених важкістю, напруженістю виконуваної роботи та 

розрахованих на їх основі потреб у харчових речовинах і розрахунками чи лабораторними 

дослідженнями кількості та якості компонентів добового харчового раціону, що буде 

розглядатися на наступних заняттях. 

Завдання 2. Розрахуйте росто-масові та інші показники, складіть обґрунтовану оцінку 

харчового статусу та сформулюйте оздоровчі рекомендації: жінка 35 років – учитель, зріст 

160см, маса тіла 88 кг, обвід грудної клітки 118см, обвід талії 130см, обвід тазу 168см, обвід 

середньої частини стегна 85 см, товщина шкірно-жирової 

складки: біля низу лопатки 5,1см.___________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Завдання 3. Розрахуйте необхідні показники, складіть оцінку харчового статусу студентки. 

Дайте відповідні рекомендації: студентка 2 курсу педагогічного вузу, 21 рік, зріст 170см, маса 

тіла 55кг, обвід грудної клітки 81см, обвід тазу 97см, обвід талії 55см, середина стегна 48см, 

товщина шкірно-жирової складки: біля низу лопатки – 1,1см, посередині задньої поверхні 

плеча 1см, бокової поверхні живота 1,9см, бокової поверхні грудної клітки 1,0 см. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Зробіть висновки _______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Кількість балів: - за виконання практичної роботи:___________________ 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 8 . 

ВИЗНАЧЕННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ОБМІНУ РЕЧОВИН 
Мета роботи: Навчитись визначати інтенсивність обміну речовин по розрахункових 

формулах 

Об’єкт дослідження: людина. 

Матеріали та обладнання: формули, методики, таблиці, номограма, додаткова інформація. 

Обмін речовин є основною якістю живих організмів. З припиненням обміну речовин 

припиняється життя. Протягом всього життя в організм із оточуючого середовища надходять 

поживні речовини і кисень. Після попередньої обробки в травному каналі поживні речовини 

транспортуються кров’ю по всьому організму і використовуються в клітинах його для 

утворення органічних речовин ( асиміляція ) . Одночасно всередині клітин відбувається 

розщеплення органічних речовин та перетворення їх в прості речовини ( дисиміляція ). Кінцеві 
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продукти обміну речовин , які можуть піддаватись подальшим перетворенням , виводяться 

через органи виділення . В процесі дисиміляції виділяється енергія. 

 

Завдання 1. Здійснити розрахунок необхідних енергозатрат для підтримки основного обміну 

речовин (ООР) за формулами : 

 

для чоловіків 

00Р = 66,5 +(13,8 x М ) + ( 5,0 x Р ) – ( 6,7 x А ) 

      для жінок 

00Р = 65,1 + (9,8 x М) + (1,8 x Р) – ( 4,7 x А) 

де М - маса тіла, в кг; Р - ріст , в см ; А – вік, в роках 

Визначити енерговитрати Е1 студентів під час занять, якщо відомо, що вони складають 

145 % величини основного обміну, а час перебування в школі - 6 год. 

Визначити енерговитрати Е2 під час самопідготовки, якщо відомо, що енерговитрати 

складають 160% основного обміну, а час самопідготовки – 3 год. 

Визначити енерговитрати Е3 під час сну, знаючи, що тривалість сну 8 год. 

Розрахувати затрати енергії в період вільного часу ( Е4 ) – затрати енергії 220% 

основного обміну, тривалість вільного часу – 7 год. 

Завдання 2. Знайти загальні затрати енергії за добу:  

Е заг. = Е1+Е2+Е3+Е4 
Формули розрахунків: 

Е𝟏 =
𝟏𝟒𝟓×ОО

𝟏𝟎𝟎
×

𝟔

𝟐𝟒
 (ккал);   Е𝟐 =

𝟏𝟔𝟎×ОО

𝟏𝟎𝟎
×

𝟑

𝟐𝟒
 (ккал); 

Е𝟑 =
ОО×𝟖

𝟐𝟒
 (ккал);   Е𝟒 =

𝟐𝟐𝟎×ОО

𝟏𝟎𝟎
×

𝟕

𝟐𝟒
 (ккал). 

Добовий основний обмін у людини вагою 70 кг становить в середньому 1680 ккал, при 

невеликій фізичній праці він дорівнює 2200—2800 ккал, при важкій фізичній праці — 3600—

4500 ккал, при дуже важкій праці — 4500—7200 ккал. Середня добова витрата енергії у 

студентів-фізкультурників — 4000 ккал.  

Витрата енергії (в ккал на 1 кг ваги тіла):  

 під час сну — 0,93;  

 лежання без сну — 1,1; 

 читання вголос—1,5;  

 друкування на машинці — 2;  

 хатньої роботи—1,8—3,0;  

 ходіння по рівній доріжці з швидкістю 4 км/год — 3,2;  

 повільного бігу по рівній доріжці — 6,0;  

 швидкого бігу на 100 м — 45,0;  

 ходіння на лижах з швидкістю 12 км/год — 12,0; 

 веслування — 2,5—6,0;  

 їзди на велосипеді — 3,5—9,0. 

Завдання 3. Визначити основний обмін речовин (за формулою Ріда). 

Формула Ріда дає можливість визначати процент відхилення величини основного 

обміну від норми. Ця формула грунтується на тому, що існує звʼязок між артеріальним тиском, 

частотою пульсу і продукцією тепла в організмі. Очевидно, що вираховування основного 

обміну за допомогою формул завжди дає лише приблизний результат, але при деяких 

захворюваннях (наприклад, тиреотоксикозі) метод буде цілком вірогідним: тому ці формули 

часто застосовують у клініках.  

Відхилення до 10% вважається в межах норми. 

Методика виконання роботи. 
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У піддослідного вимірюють пульс (П) і артеріальний тиск на правій руці 3 рази з інтервалами 

в 1-2 хв. при додержанні умов, які потрібні для визначення основного обміну (в клініках 

дослідження проводять через 12 год. після останнього приймання їжі в лежачому положенні і 

без будь-якого мʼязового та розумового напруження, в спокої). 

Відсоткове відхилення (ВВ) основного обміну від норми визначають за формулою Ріда:  

ВВ= 0,75 X (П + ПТ X 0,74) — 72 
Наприклад: пульс 76 за хвилину, артеріальний тиск 120/80 мм рт. ст.; процент відхилення 

=0,75 [76+(120 —80) X 0,74] —72 = 0,75 (76 + 40 X 0,74) — 72 = = 7,2%. Це означає основний 

обмін, підвищений на 7,2%, що є в 

межах норми. 

Для спрощення 

розрахунку за формулою Ріда 

існує спеціальна номограма. За її 

допомогою можна швидко 

зіставити частоту пульсу 

піддослідного із значенням 

пульсового тиску. Точка 

перетину з середньою лінією 

показує величину відхилення 

основного обміну від норми у 

відсотках. 1 кал = 4,1868 Дж. 

 

 

Номограма за формулою Ріда. 

Зробіть висновки _______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Кількість балів: - за виконання практичної роботи:___________________  

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 9. 

ВИЗНАЧЕННЯ СТАНУ ІМУННОЇ СИСТЕМИ. 

Мета роботи: навчитися аналізувати стан імунної системи за таблицями і тестами. 

Об’єкт дослідження: людина. 

Матеріали та обладнання: таблиці, тести, довідкові дані. 

Завдання 1. Визначте стан імунної системи за таблицею «Оцінка стану імунної системи за 

тестуванням» Результати проаналізуйте. 

Оцінка стану імунної системи за тестуванням у балах 

№ Питання Варіанти Відповідь 

1. Стан здоров’я а) хворію рідко – 3 

бали: 

б) хворію 2-3 рази 

на рік, рідко 

з’являється 
лихоманка на губах 

(герпес), сильний 

до інфекцій – 2 
бали; 

в) хворію 

простудними 

захворюваннями 
більше 4-х разів 

на рік, сильно 

страждаю від 
герпесу, при 

кожній епідемії 

«підхвачую» грип 
– 1 бал. 

 

2. Харчування: а) не слідкую за 

дієтою, часто їм 

жирну і солодку їжу, 
завжди їм до 

повного насичення і 

б) люблю 

натуральні 

продукти, їм багато 
овочів, фруктів, 

в) звичайно ситно 

їм 1 раз на день, 

на більше у мене 
не вистачає часу – 

2 бали. 
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навіть більше того – 

1 бал; 

житнього хліба – 3 

бали; 

3. Звички: а) не палю і рідко 
вживаю алкоголь – 3 

бали; 

б) випиваю кожний 
вечір кілька 

стаканів пива або 

вина – 2 бали; 

в) випалюю в 
день 5 цигарок, 

випиваю 2 

пляшки пива або 
150-200 г міцних 

напоїв – 1 бал. 

 

4. Настрій: а) часто відчуваю 

запальність, бувають 
перепади настрою – 

2 бали; 

б) безрадісність, 

пригніченість, 
дратівливість, 

безсоння – 1 бал; 

в) завжди у 

формі, у 
хорошому настрої 

– 3 бали. 

 

5. Рух: а) моя робота не 
пов’язана з рухом, 

спортом не 

займаюся – 1 бал; 

б) бажання 
зайнятися спортом 

з’являється не 

часто – 2 бали; 

в) регулярно 
займаюся 

спортом, роблю 

гімнастику, 

багато і охоче 
рухаюся – 3 бали. 

 

6. Напруга: а) ніколи не 

відчуваю нервового 
напруження, просто 

не допускаю цього – 

3 бали; 

б) постійно 

доводиться 
перепрацьовувати, 

завжди поспішаю, 

знаходжусь під 

тиском обставин – 
1 бал; 

в) час від часу 

відчуваю стан 
стресу – 2 бали. 

 

Інтерпретація результатів: 14-18 балів – імунна система в межах норми; 11-13 балів – імунна 

система в стані напруження, потребує впровадження неспецифічних оздоровчих заходів; 6-10 

балів – імунна система ослаблена та потребує застосування імуностимуляторів. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Лабораторна діагностика імунітету 

Завдання 2. Проаналізуйте свою імунну систему відповівши на запитання: У яких випадках 

особливо необхідна об’єктивна лабораторна характеристика імунного статусу? Більшість 

позитивних відповідей свідчить про слабкість імунної системи, привід звернутися до 

спеціаліста. 

1. Часті інфекційні захворювання – більше 4-х разів на рік у дорослих і більше 6 разів у дітей. 

2. Тривалий їх перебіг або атипові температурні реакції (субфебрильна температура більше 12 

днів або дуже виражена лихоманка). 

3. Хронічні захворювання кишково-шлункового тракту (діабет, дисбактеріоз, холецистит, 

панкреатит). 

4. Алергічні, онкологічні, аутоімунні захворювання. 

5.Довготривале використання антибіотиків, кортикостероїдів, цитостатиків (препаратів для 

припинення росту пухлин, опромінення). 

6. Алергічні реакції на окремі ліки, харчові продукти, косметичні препарати тощо. 

7. Запалення та грибкові ураження шкіри. 

8. Довготривалі та хронічні захворювання дихальної системи (бронхіт, пневмонія). 

9. Часте збільшення щитовидної залози (гіпертиреоз). 

10. Підготовка до планових хірургічних операцій – зниження імунологічного показника є 

прямим протипоказанням для хірургічного втручання до проведення корекції. 

Лабораторна діагностика імунного статусу людини 

Завдання 3. Лабораторна діагностика імунного статусу людини проводиться за вмістом у 

крові лейкоцитів, лімфоцитів (Т і В – лімфоцити). Проаналізуйте результати свого аналізу 

крові на вміст та кількість лейкоцитів, лімфоцитів.  
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Висновки запишіть в зошит.________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Довідкова інформація : 

Загальна кількість лейкоцитів – 4,0 – 8,8 ч 109/л. 

Загальна кількість лімфоцитів – 1,2 0 т3,0 ч 109/л або 25-35 % від загального числа лейкоцитів. 

Т-лімфоцити – 0,6 – 2,5 ч 109/л або 41-59 % від загальної кількості лімфоцитів. 

В-лімфоцитів – 0,1 – 0,9 ч 109/л або 15-35 % від загальної кількості лімфоцитів. 

Імуноглобуліну (г/л): G 6,5-10,0; А 0,9-3,5; М 6-2,5 

Фагоцитарна активність нейтрофілів – 40-80 %. 

Фагоцитарне число – 4-9. 

При наявності імунодефіциту не можна самостійно приймати ліки стимулюючого 

впливу (пантокрин, екстракти женьшеню, елеутерококу, бевзя, лимоннику та ін.). Вони 

можуть призвести до більшого пригнічення імунітету! 

Зробіть висновки _______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Кількість балів: - за виконання практичної роботи:___________________ 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 10. 

ФІЗІОЛОГІЯ ЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМИ 

Мета роботи: зʼясувати структурно-функціональну організацію ендокринної системи, 

вивчити класифікацію та основні фізіологічні властивості гормонів, види фізіологічної дії.  

Об’єкт дослідження: людина. 

Матеріали та обладнання: лекційний матеріал, таблиці, додаткова інформація. 

Методика виконання роботи 

Залози внутрішньої секреції, або 

ендокринні залози отримали свою назву в 

зв’язку з тим, що виділяють свої секрети 

безпосередньо в кров, лімфу або інші 

тканинні рідини. Вони розташовані у різних 

частинах організму і складають ендокринну 

систему. До ендокринних залоз належать: 

гіпоталамус, гіпофіз, епіфіз, щитовидна 

залоза, прищитовидні залози, тимус, 

острівцевий апарат підшлункової залози, 

наднирники, яєчники, яєчка, плацента. 

Функцію ендокринної залози виконує також 

нирка, яка продукує ренін, простагландин, 

еритропоетин та інші біологічно активні 

речовини, а також серце – передсердя якого продукують атріопептид. 

Регуляція вегетативних функцій організму здійснюється за рахунок діяльності не тільки 

вегетативної нервової системи, але й гуморальних механізмів. Гуморальна регуляція є більш 

давньою, ніж нервова. Проте у процесі еволюції вона не тільки не втратила свого значення, 

але й розвивалась та вдосконалювалась. Більшість вегетативних функцій організму людини 

коригуються переважно гуморальними, а не нервовими механізмами регуляції.  

Лише знаючи основні закономірності гуморальної регуляції, можна зрозуміти механізми 

розвитку більшості патологічних станів організму, запобігти їх виникненню, досягти успіхів 

при лікуванні. 
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Діяльність ендокринних залоз знаходиться в тісному зв’язку з діяльністю не тільки 

нервової системи, але і внутрішніх органів, органів чуття, статевої сфери і т. д. При ураженні 

ендокринних залоз виникають зміни і у відповідних органах і системах організму. Це дає 

підстави розглядати будь-яке ендокринне захворювання як хворобу всього організму. 

Завдання 1. Намалювати схему, що ілюструє механізм дії гормонів 

 

 

 

 

Завдання 2. Заповніть таблицю. 

Гормон 
Місце 

утворення 
Функція Гіпофункція Гіперфункція 

Вазопресин     

Окситоцин     

ТТГ     

АКТГ     

ФСГ     

ЛГ     

Соматотропін     

Пролактин     

Тироксин     

Трийодтиронін     

Кальцитонін     

Паратгормон     

Альдостерон     

Кортизон     
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Інсулін     

Глюкагон     

Адреналін     

Прогестерон     

Естрогени     

Андрогени     

Мелатонін     

Хоріонічний 

гонадотропін 
    

 

Завдання 3. Розвʼяжіть задачі: 

№ Задача Відповідь 

1. 

Хворий з дитинства відстає в рості та 

розвитку, загальмований, необхідно 

підвищене харчування. Шкіра набрякла. 

Укажіть, про зниження функціональної 

активності якої залози свідчить такий стан 

хворого. 

 

2. 

У хворого 43 років раптово почали 

збільшуватися кисті рук, стопи, ніс, губи, 

язик, надбровні дуги та нижня щелепа. 

Поясніть, ураження якої ендокринної залози 

можуть бути дані явища. 

 

3. 

Внаслідок пухлини щитоподібної залози у 

хворої відмічається тахікардія, підвищена 

збудливість, хвора останнім часом дуже 

схудла. Поясніть, про гіпер- чи гіпофункцію 

залози можна судити за цими симптомами? 

 

4. 

У хворої 28 років астенічна будова тіла, 

відсутні вторинні статеві ознаки, менструацій 

не було. Поясніть, про зниження активності 

яких ендокринних залоз можна судити за 

цими ознаками і в чому полягає сутність 

механізму недорозвитку вторинних статевих 

ознак і аменореї. 

 

5. 

У хворого постійно відчуття спраги, часте 

сечовиділення, він різко схуд. Укажіть, про 

захворювання якої залози свідчать наведені 

симптоми. 

 

6. 

Поясніть, з чим повʼязані патологічні прояви 

клімаксу і чому вони зникають при введенні 

чоловічих і жіночих статевих гормонів. 
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Зробіть висновки _______________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Кількість балів: - за виконання практичної роботи:___________________  

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 11. 

ВИЗНАЧЕННЯ ГОСТРОТИ ТА ПОЛЯ ЗОРУ 

Мета: засвоїти методику та навчитись визначати гостроту та поле зору. 

Об’єкт дослідження: людина. 

Обладнання: таблиці для визначення гостроти зору С.С. Головіна і Д.А. Сивцева, указка, 

периметр Форстера. 

Робота 1. Визначення гостроти зору 

Гострота зору людини характеризується здатністю її ока розрізняти дві досить близько 

розташовані одна від одної точки як роздільні. Гостроту зору можна виміряти найменшим 

кутом, під яким ці дві точки видно як роздільні. Встановлено, що людина з нормальною 

гостротою зору здатна розрізняти деталі предмета, видимі під кутом зору 1'. Визначають 

гостроту зору за допомогою спеціальних таблиць С.С. Головіна і Д.А. Сивцева (Рис. 1), вони 

мають 12 рядків, розмір букв кожного рядка зменшується зверху донизу. Навпроти кожного 

рядка вказана та відстань, з якої крайні точки кожної букви рядка видно нормальному оку під 

кутом зору 1'.  

Методика виконання роботи 

Таблицю вивішують на добре 

освітлену стіну. Проти кожного рядка 

таблиці є число, що показує відстань 

у метрах, з якої людина з нормальним 

зором читає ці букви. Умовно 

вважають, що для нормального ока 

гострота зору характеризуватиметься 

тим рядком букв, які бачить око на 

відстані 5 м. Рядки, які 

досліджуваний прочитати не може, 

відкидають, а до уваги беруть той 

рядок букв, який він прочитав, хоч і з 

деякими помилками. Цей рядок і буде 

показником гостроти зору. Після 

цього дивляться на число, що стоїть 

проти рядка, яке характеризує 

відстань для нормального ока. Якщо 

досліджуваний прочитав букви на відстані 5 м, які він винен був прочитати з відстані 4 м, то 

гострота зору в нього дорівнює 5/4 = 1,25, тобто вища за норму. Якщо досліджуваний прочитав 

букви 10-го рядка на відстані 5 м, так як і належить за нормою, то гострота зору буде 5/5=1. 

Гострота зору нормальна, якщо піддослідний з відстані 5 м читає 12-й рядок (норма 2,5 м): 

V=5/2,5=2, тобто вище норми. Якщо піддослідний з відстані 5 м читає 1-й рядок, який 

нормальне око повинно бачити з відстані 50 м, то V=5/50=0,1, тобто 0,1 нижче норми. 

Гостроту зору визначають за формулою Снеллена:   V = d/D, 

де V – гострота зору; D – відстань, з якої прочитаний рядок повинен бути видимий 

нормальному оку; d – відстань піддослідного від таблиці (5 м). 

Самий перший великий рядок для нормального ока видно з відстані 5 м. Якщо 

піддослідний бачить його з відстані, наприклад, 3 м, то гострота його зору, за формулою 

Снеллена, буде 3/50-0,06. Піддослідного садять на відстані 5 м від таблиці. Закривши одне 

його око спеціальним щитком, пропонують назвати вказані указкою букви. Визначення 

починають з верхнього рядка, і поступово опускаються до низу, знаходять той рядок, окремі 

букви якого не може правильно назвати піддослідний. Аналогічну операцію проводять і для 
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другого ока. Потім, користуючись наведеною вище формулою, вивчають гостроту зору для 

кожного ока окремо. 

Завдання 1. За допомогою таблиць С.С. Головіна і Д.А. Сивцева, визначити гостроту зору. 

Результати занести до протоколу. Скласти рекомендації щодо гостроти зору. 

 Відстань до 

таблиці 

№ рядка Гострота ока V = d/D 

Праве око     

Ліве око     

Рекомендації та висновки.________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Робота 2. Визначення поля зору 

Найчіткішим зображення буває при 

прямому баченні, тобто тоді, коли 

зображення прямо падає на найбільш 

світлочутливу жовту пляму ока. Чим далі від 

плями, тим менш чітко ми бачимо. Усе, що 

ми бачимо бічними частинами сітківки, 

називається непрямим (периферійним) 

зором. Розміри його і становлять поле зору, 

яке вимірюють периметром Форстера 

(Рис.2). Цей прилад являє собою металеве 

півколо, поділене на градуси; його можна 

обертати. На внутрішній поверхні півкола 

посередині є нерухома марка; друга марка-

рухома. Досліджуваний кладе підборіддя на 

підставку периметра і фіксує свій зір оком на 

нерухомій марці, а друге око закриває. 

Рухому марку пересувають з периферії до 

центра доти, поки досліджуваний не побачить її зображення; після цього помічають, до якого 

градуса периметра пересунуто рухому марку. При кольоровій марці її пересувають доти, поки 

піддослідний не визначить її кольору. Ці визначення необхідно зробити на бланку кола, 

поділеного на градуси, для 8 меридіанів поля зору, повертаючи півколо периметра (Рис. 3). 

Точки сполучають лініями для визначення поля зору даного ока або для взятих кольорів. 

Здатність розрізняти кольори зменшується до периферії швидше, ніж здатність розрізняти 

ступінь яскравості. 

Завдання 1. За допомогою периметра Форстера, нанести на бланк кола визначене поле зору. 

Результати прокоментувати, скласти рекомендації. 

ПРАВЕ ОКО                                                                         ЛІВЕ ОКО 
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       ПРАВЕ ОКО                                                              ЛІВЕ ОКО 

 
Зробіть висновки _________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Кількість балів: - за виконання практичної роботи:___________________
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ПРАКТИЧНА РОБОТА № 12. 

ВИЗНАЧЕННЯ ДІАМЕТРА ЗОРОВОГО НЕРВА. ПРОБА НА КОСООКІСТЬ. 

Мета роботи: навчитися за допомогою малюнка Маріотта визначати діаметр зорового нерва, 

ознайомитися з методикою визначення косоокості. 

Об’єкт дослідження: людина. 

Матеріали та обладнання: малюнок Маріотта, сантиметрова стрічка, методики, таблиці. 

Завдання 1. Для визначення діаметра зорового нарва, тобто сліпої плями, 

використовують малюнок Маріотта (на чорному тлі нанесено білі хрестик та кружок на 

відстані 100 мм. Діаметр фігур – 10 мм). 

Малюнок Маріотта 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праве око закривають, а лівим оком фіксують праве зображення. Відсуваючи та 

наближаючи малюнок помічають, коли ліве зображення зникає. Відмічають відстань від 

малюнка до ока, на якій зникає об’єкт. Дослід повторюють, закривши ліве око. Розрахунок 

діаметра зорового нерва ведуть за формулою: 

D = l/L·T 

D – діаметр зорового нерва(мм); 

L – відстань від малюнка до ока (мм); 

l – діаметр очного яблука (23 мм); 

T – відстань між об’єктами на малюнку (100 мм). 

Порівняйте результати досліду на правому та лівому оці. 

Завдання 2. Проба на косоокість. 

Дослідник долонею закриває праве око досліджуваного (око не заплющувати). 

Досліджуваний дивиться лівим оком на палець дослідника (відстань близько 0,5м), який 

розташований навпроти лівого ока досліджуваного. Через 30сек дослідник швидко переводить 

долоню з правого ока так, щоб закрити ліве око, одночасно уважно спостерігаючи за правим 

оком досліджуваного.Якщо у момент переводу руки спостерігається «стрибок» правого ока, 

це свідчить про косоокість. 

Повторити спробу на лівому оці. 

Зробіть висновки _______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Кількість балів: - за виконання практичної роботи:____________________________ 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 13. 

СЛУХОВИЙ АНАЛІЗАТОР. ВИЗНАЧЕННЯ СПРИЙНЯТТЯ ЗВУКУ. 

Мета роботи: Порівняти швидкість сприйняття звукових подразнень при проведенні їх через 

повітря та кістки черепа. 

Об’єкт дослідження: людина. 

Матеріали та обладнання:  годинник, сантиметрова стрічка, таблиці. 

Завдання 1. Вивчити, замалювати та підписати слуховий аналізатор, сенсорні шляхи 

слухового аналізатора.   



37 

 

Завдання 2. Визначити гостроту слуху та 

напрямку звуку. 

 Досліджуваний повільно підходить до стола, де лежить годинник і визначає 

відстань, з якої чути цокання. Це і є покажчик гостроти слуху. 

 При закритих очах піддослідний повинен визначити напрямок з якого чути 

цокання годинника. Точність напрямку визначають в см. 

Завдання 3. Дайте відповідь на запитання: 

У людини, яка не має специфічного захворювання органу слуху, верхній поріг частоти 

сприйняття звуку – 18000 Гц. Чи можна припустити, що у цієї людини збільшена 

швидкість пульсової хвилі?________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Чому під водою важче визначити джерело звуку?__________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Зробіть висновки _________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Кількість балів: - за виконання практичної роботи:___________________  

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 14. 

ТАКТИЛЬНИЙ АНАЛІЗАТОР. ОСОБЛИВОСТІ РЕЦЕПТОРІВ ШКІРИ 

Мета роботи: Дослідити залежність між подразненням та інтенсивністю відчуття. Визначити 

пороги тактильного відчуття та час адаптації температурного аналізатора. 

Об’єкт дослідження: людина. 

Матеріали та обладнання: циркуль з двома голками, посудини з водою різної температури 

(+10; 25; 40°С), секундомір, кулька розміром з горошину, набір важків (1, 2, 3, 5, 100, 200г ). 

 

Завдання 1. Визначення просторового порога тактильної чутливості шкіри. 

Досліджуваний заплющує очі. Циркулем з максимально зведеними ніжками дослідник 

торкається різних ділянок шкіри (кінчики пальців рук, долоні, лоб, плече, тощо). При цьому 

стежить, щоб обидві ніжки циркуля торкалися шкіри одночасно. Продовжують торкатися, 

поступово розсуваючи ніжки циркуля. При кожному дотику досліджуваний має відповісти, 

один чи два дотики він відчув (відстань між ніжками змінюють так, щоб досліджуваний не 

зміг здогадатися, або знайти систему). Зважують, при якій відстані та на якій ділянці шкіри 

він уперше відчув подвійні дотики (подвійний дотик і є порогом тактильної чутливості). 

Результати занести у таблицю та порівняти з нормою. 
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Дослідження просторового порогу тактильної чутливості (ППТЧ). 

Досліджувана ділянка ППТЧ, мм Нормальні пороги чутливості,мм 

Губи  1 

Кінчик носа  6-7 

Лоб  5-8 

Пальці рук  2 

Долоні  5-15 

Передпліччя  25-35 

Плече  30-40 

Спина  40-70 

Завдання 2. Визначити адаптацію терморецепторів шкіри до дії температури. Явище 

контрасту. 

Опускають кисть руки у гарячу (+40°С) або у холодну (+10°С) воду. Одночасно 

пускають секундомір і визначають час адаптації терморецепторів – тобто час, протягом якого 

відчуття холоду або тепла слабшає. 

Для спостереження явища контрасту опускають обидві руки (кінчики пальців) у воду, 

нагріту до 25°С. Переконавшись, що відчуття в обох руках однакове, одну руку переносять у 

воду з температурою +40°С, другу – +10°С. Через кілька хвилин одночасно переносять обидві 

руки у воду з температурою 25°С. При цьому виникає відчуття контрасту: рука, що була перед 

цим у холодній воді, відчуває тепло, друга, що була у гарячий воді, відчуває холод. Зробіть 

висновок. 

Завдання 3. Дослід Арістотеля. 

Покладіть на стіл кульку, доторкніться до неї сусідніми ділянками шкіри кінцевих 

фаланг вказівного та середнього пальців і покатайте її по столу. Перехрестіть обидва пальці; 

доторкніться до кульки так, щоб вона опинилася між перехрещеними пальцями, та знову 

покатайте її по столу. У першому випадку буде відчуття однієї кульки, у другому – двох. 

Перехрещеними пальцями доторкніться до кінчика носа – будете відчувати два 

кінчика носа. Зробіть висновок._____________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Завдання 4. Дослідження Вебера. 

Щоб отримати ледь помітний приріст відчуття від тиску важка, потрібно збільшити цей 

вантаж на певну величину. У своїх дослідах Вебер визначив, що ця величина складає 3г на 

кожні 100г вантажу. 

Досліджуваному на шкіру долоні руки накладають вантаж масою 100г. Потім 

накладають додатковий вантаж масою 1; 2; 3г. Досліджуваний із заплющеними очима повинен 

визначити, чи змінилася вага вантажу. Теж саме повторити з вагою вантажу 200г (очікувана 

вага додаткованого вантажу – 6г). 

Відмітити, чи відчувалася різниця при масі додаткового важка 1 або 2г для маси 

основного вантажу 100г та 1-5г при масі основного вантажу 200г. 

Зробіть висновки _________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Кількість балів: - за виконання практичної роботи:___________________  
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ПРАКТИЧНА РОБОТА № 15. 

ОСОБЛИВОСТІ НЮХОВОГО ТА СМАКОВОГО АНАЛІЗАТОРІВ. 

Мета роботи: Дослідити поріг (гостроту) нюху та пороги смакової чутливості. Визначити 

чутливість різних ділянок язика до смакових подразників. 

Об’єкт дослідження: людина. 

Матеріали та обладнання: набір Воячека: 4 флакони з притертими пробками, у яких 

містяться: 0,5% розчин оцтової кислоти – слабкий запах; етиловий спирт – запах середньої 

сили; водна настойка валеріани – сильний запах; нашатирний спирт – дуже сильний запах. 

Розчини цукру, солі, лимонної кислоти, хініну, кожний у концентрації 1,0; 0,1; 0,01; 0,001%; 

для цукру додатково – 2%, для хініну – 0,0001%. Усіх розчинів потрібно по 10мл. Вода, очні 

піпетки, скляночки або пробірки, пензлики або скляні палички. 

Завдання 1. Дослідження нюху у людини. 

Відкриті флакони підносять до ноздрів досліджуваного (по черзі, відповідно номерам 

флаконів), пропонують зробити вдих і сказати, чи відчуває він запах та назвати його. Якщо він 

відчуває і розпізнає усі чотири запахи, констатують нормосомію. У випадку несприйняття 1 

або 1 та 2 запахів, визначають гіпосомію (зниження нюху) 1 або 11 ступеня. Неможливість 

приймати 1, 2, 3 запахи свідчить про аносомію (відсутність нюху), тому що нашатирний спирт 

може сприйматися за рахунок інших нервів. 

Зробіть висновки _______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Завдання 2. Визначте чутливість окремих ділянок язика до різних смакових подразнень. 

На різні ділянки язика досліджуваного (кінчик, краї, середня частина спинки, корінь) 

нанесіть крапельки розчинів (найбільшої концентрації) солі, хініну, лимонної кислоти та 

цукру. 

Досліджуваний не повинен знати який розчин наносять йому на ту чи іншу ділянку 

язика, бо його завдання – визначити смак розчину. 

Під час інтервалу між пробами, який складає 2хв, досліджуваний ретельно прополоскує 

ротову порожнину водою. 

За результатами досліду зробіть «карту» смакової рецепції язика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 3. Визначте поріг смакової чутливості у людини. 

Досліджуваному на кінчик язика (не торкаючись його) піпеткою наносять краплю 

одного із розчинів, пропонують зробити ковтальний рух і визначити смак розчину. 

Дослідження починають з розчину мінімальної концентрації, збільшуючи її до тих пір, поки 

досліджуваний не визначить смак розчину. Цю концентрацію приймають 

за поріг даної смакової чутливості. Перед нанесенням розчину іншої речовини 

досліджуваний повинен прополоскати рот водою. 

Результати занести у таблицю. 
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Визначення порогів смакової чутливості 

Речовина 
Концентрація 

розчину(%) 
Смак 

Поріг 

смакової 
чутливості 

 

Речовина 
Концентрація 

розчину(%) 
Смак 

Поріг 

смакової 
чутливості 

Цукор 

0,001   

Лимонна 

кислота 

0,001   

0,01   0,01   

0,1   0,1   

1,0   1,0   

2,0      

Харчова 

сіль 

0,001   

Хінін 

0,0001   

0,01   0,001   

0,1   0,01   

1,0   0,1   

Зробіть висновки _________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Кількість балів: - за виконання практичної роботи:___________________  

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 16. 

ВЕСТИБУЛЯРНИЙ АНАЛІЗАТОР. ФУНКЦІЇ РУХОВОГО АНАЛІЗАТОРА. 

Мета роботи: дослідити статичну рівновагу, властивості рецепторів рухового аналізатора, 

провести оцінку статичної та динамічної рівноваги. 

Об’єкт дослідження: людина. 

Матеріали та обладнання: папір, олівець, секундомір, кистьовий динамометр. 

Завдання 1. Дослідження функцій вестибулярного апарату. 

Досліджуваного становлять на фоні вертикальної лінії (край шафи, тощо) із зімкнутими 

п’ятками і носками та витягнутими вперед руками. Очі мають бути заплющені. Відмічають 

відхилення тулуба від вертикальної лінії (у який бік, на скільки сантиметрів). 

«Крокуючий тест». На підлозі на спеціальному килимку малюють три концентричні 

кола діаметром 25, 50 і 100см. Кола ділять на 8 секторів по 45° кожний. Досліджуваний стає у 

центр кола спиною до світла і під власну лічбу робить 50 кроків на місці із заплющеними 

очима, високо піднімаючи ноги. Коли він зупиниться, оцінюють ступінь його повороту 

навколо власної осі, який у нормі не перевищує 45°. Лінійне зміщення вперед припустимо до 

позначки 100см. 

На підлозі проводять дві паралельні лінії на відстані 20 см одна від одної. Лінія 

довжиною 5м закінчується з обох боків стартово-фінішними прямокутниками 30x40см. 

Досліджуваному пропонують по розмічених лініях доріжки спочатку з відкритими, а потом із 

закритими очима пройти – вперед і назад. Відхилення не має перевищувати 15см. 

Результати занести до таблиці, проаналізувати, зробити висновки. 
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№ 

п/п 
Прізвище, імʼя 

Поворот 

навколо 

своєї осі 

(градуси) 

Лінійне 

зміщення 

вперед 

(см) 

Рух вперед Рух назад Примітка 

       

Завдання 2. Властивості рухового апарату. 

Досліджуваний стає перед столом, бере олівець і заплющує очі (мають бути заплющені 

протягом усього досліду). Дослідник бере його руку і встановлює її у вихідне положення, яке 

повинно бути відображене на папері, що лежить на столі. Потім дослідник знімає з паперу 

руку досліджуваного, переносить її на деяку відстань від вихідної точки, опускає, затримуючи 

її там на 5с., позначає це місце і в такій же спосіб повертає руку у вихідне положення. Через 

10 і 60с. досліджуваний мусить відтворити пасивний рух (по горизонталі), заданий 

дослідником. При цьому останній робить помітку на папері. Він же повертає руку 

досліджуваного к вихідне положення. Аналогічно досліджують відтворення пасивних рухів 

по вертикалі знизу уверх. Відхилення від заданого руху виражають у мм. 

Порівняти рівень «м’язової пам’яті» у студентів групи та у залежності від часу, що 

минув після пасивного переміщення руки.  

Зробити висновок________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Завдання 3. Проба Ромберга (оцінка статичної координації). 

Досліджуваний стоїть на одній нозі, до колінної чашечки якої доторкається п’яткою 

другої ноги. Очі заплющені, руки простягнуті вперед. 

Звертають увагу на ступінь стійкості (нерухомо стоїть досліджуваний чи хитається), на 

наявність тремтіння повік та пальців. Передбачити страховку на випадок падіння! 

Якщо така поза зберігається понад 15с. (без тремтіння повік та пальців) – добра оцінка 

статичної координації. Якщо час менше і тремтять повіки та пальці – статична координація 

незадовільна. 

Якщо важко, можна позу Ромберга замінити: стати прямо, п’ятки разом, очі заплющені. 

У нормі мають бути ледь помітні похитування. 

Зробити висновок________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Завдання 4. Пальцево-носова проба (динамічна координація). Досліджуваний витягує праву 

руку вправо, потім він повинен швидко зігнути її і торкнутися кінцем вказівного пальця свого 

носа. Очі заплющені. Повторити лівою рукою. 

Зробити висновок________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Завдання 5. Оцінка функціонального стану рухового аналізатора (ступінь сприйняття м’язово-

суглобових пропріорецептивних подразнень). 

Оцінка точності відтворення заданих рухів: згинання кінцівок під певним кутом, 

повторне (із заплющеними очима) відтворення малюнка на дошці (намалювати нескладний 

малюнок, а потім відтворити його). 

Оцінка (із заплющеними очима) зусиль, докладених до динамометра. Помилка на 10-

20% порівняно з фактичною вважається припустимою. 

Зробіть висновки _________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______ 

Кількість балів: - за виконання практичної роботи:___________________  
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ПРАКТИЧНА РОБОТА № 17. 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ МОЗКУ 

Мета роботи: дослідити пропускну здатність мозку за допомогою бланків з кільцями 

Ландольта, а також оцінити стійкість уваги і ступінь втоми на підставі аналізу динаміки 

величини пропускної здатності.  

Об’єкт дослідження: людина. 

Матеріали та обладнання: таблиці з кільцями Ландольта, секундомір, олівці.  

У процесі спортивної діяльності, особливо в ситуаційних видах спорту (спортивні ігри, 

єдиноборства та ін.) велике значення мають процеси сприйняття і переробки інформації. 

Успішність дій спортсмена визначається не тільки якістю роботи його мозку, але і швидкістю 

протікання нервових процесів. Ефективність цих процесів залежить від пропускної здатності 

мозку, яка оцінюється кількістю переробленої інформації в одиницю часу (біт/с). Біт є 

одиницю інформації, яка переробляється при виборі рішення з двох альтернативних варіантів. 

Зі збільшенням кількості пропонованої спортсмену інформації збільшується і час, необхідний 

для її переробки. Лінійна пропорційна залежність між цими двома параметрами зберігається 

лише в межах до 3 біт або 8 альтернатив. Між кількістю альтернативних рішень (А) і рівнем 

інформації (I) існують співвідношення, показані в таблиці. 

Співвідношення альтернативних рішень і кількості переробленої інформації 

А 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 1,00 1,58 2,00 2,32 2,58 2,81 3,00 3,17 3,32 

Швидкість дії головного мозку залежить також від рівня лабільності нервових клітин і 

рухливості нервових процесів. Ці процеси з великою часткою ймовірності (приблизно на 80%) 

зумовлені генетично. Ймовірність же прийняття правильних рішень, у свою чергу, 

визначається якістю діяльності нервових центрів, характером формування між центральних 

взаємозвʼязків, рівнем вікового розвитку кори великих півкуль, дозріванням асоціативних 

полів в нижньотімʼяній і передньолобовій ділянках мозку. У віці від 9 до 12 років відбувається 

виразне збільшення горизонтальних взаємозв'язків між корковими нейронами, що визначає 

істотне поліпшення процесів переробки інформації та підвищення розумової працездатності. 

Кваліфіковані спортсмени в процесі спортивної діяльності здатні переробляти близько 2 біт/с 

інформації, спортсмени вищої ланки – до 5-6 біт/с. Для оцінки цих параметрів можна 

використовувати бланк з кільцями Ландольта.  

Методика виконання роботи 

Студентам пропонують бланки з кільцями Ландольта. На кожному бланку надруковані 

1024 кілець по 32 рядки і по 32 кільця в кожному рядку. Чотири рядки містять 128 кілець. 

Кожне кільце має розрив в одному з 8 напрямків. 

Піддослідний зобовʼязаний, як можна швидше переглядаючи таблицю зліва направо і 

зверху вниз, викреслювати кільця з одним із заданих розривів. Орієнтація розривів подібна 

циферблату годинника, тобто розриви на 12.00, 13.30, 15.00, 6.30, 18.00, 19.30, 21.00, 22.30 

годин. Під час проведення дослідження випробуваний, не припиняючи роботу, доповідає 

реєстратору про завершення огляду кожних чотирьох рядків. Фіксується використаний час на 

огляд кожних чотирьох рядків і на перегляд таблиці в цілому. Надалі здійснюється перевірка 

виконання тесту, тобто підраховується кількість помилкових дій (не закреслених або 

помилково закреслених кілець). Розрахунок пропускної здатності мозку здійснюється за 

формулою:  

0,5436 x 1024 – 2,807 x n 

С = -------------------------------------   (біт/с) 

Т 

де С – пропускна здатність мозку (біт/с); Т - час виконання завдання по перегляду всієї таблиці 

(с); 0,5436 - середня величина інформації, що обробляється мозком під час перегляду кожного 

кільця; 2,807 – величина втрати інформації при кожній помилковій дії; n – кількість помилок. 
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Оцінка пропускної здатності випробуваного здійснюється з урахуванням результатів 

перегляду всієї таблиці за шкалою бальних оцінок.  

Пропускна здатність мозку за шкалою бальних оцінок при перегляді всієї таблиці 

С(біт/с) Бали Оцінка 

> 0,57 1 Низька 

0,57-0,63 2 Низька 

0,64-0,73 3 Нижче середньої 

0,74-0,83 4 Нижче средньої 

0,84-0,91 5 Середня 

0,92-1,04 6 Середня 

1,05-1,19 7 Висока 

1,20-1,34 8 Висока 

1,35-1,46 9 Дуже висока 

>1,47 10 Дуже висока 

Оцінка динаміки пропускної здатності мозку за результатами перегляду кожних 4-х 

рядків здійснюється за формулою:  

0,5436 х 128 – 2,807 х n' 

С = -------------------------------------- (біт/с), 

T' 

де С'- пропускна здатність мозку (біт / с); 0,5436 - середня величина інформації, що 

перероблялася мозком при перегляді кожного кільця; 2,807 - величина втрати інформації при 

кожному помилковому дії, n - число помилок; 128 - кількість кілець в 4 - х рядках; Т '- час 

перегляду 4-х рядків (с).  

Результати розрахунків по кожній з 4-х рядків слід занести до протоколу дослідження. 

Дані протоколу необхідно показати на графіку. По осі X відкладаються послідовно номера 

кожних 4-х рядків, по осі Y відкладаються значення С' в біт/с. За динамікою графіка зміни 

пропускної здатності мозку за кожні 4 рядка робляться висновки про стійкість уваги. Варіанти 

оцінки можуть бути наступні: якщо крива залишається на незмінному рівні або підвищується, 

то стійкість уваги висока і втома відсутня, якщо крива знижується, то увага нестійка, наростає 

втома.  

 

Пропускна здатність мозку при перегляді кожних чотирьох рядків 

Послідовність виконання кожних 4-х рядків Т' п' С 

1    
2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

Зробіть висновки _______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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КІЛЬЦЯ ЛАНДОЛЬТА 

Час_________________    Форма кільця ______________________ 

 
Кількість балів: - за виконання практичної роботи:___________________ 

 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 18. 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ. 

Мета роботи: засвоїти визначення властивостей нервових процесів та темпераментів у 

людини за допомогою методів психологічного тестування. 

Об’єкт дослідження: людина. 

Матеріали та обладнання: теппінг-тест, психологічні тести (таблиця Анфімова, тест Бєлова)  

Робота 1. Визначення типологічних властивостей та темпераментів людини. 

Визначення сили нервових процесів за допомогою теппінг-тесту. 
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Тест базується на зміні максимального темпу руху кисті. Дослідження проводять 

графічним методом реєстрації темпу руху. Для цього на аркуші паперу, який поділений на 

шість квадратів, по 5 см. у кожному квадраті у максимальному темпі ставте крапки олівцем 

або ручкою. Переходьте з одного квадрата в інший за годинниковою стрілкою, не 

перериваючи роботи. За командою «почали» ставте крапки у першому квадраті, через 5 с за 

командою «два» – у другому квадраті і т.д. при переміщені руки від одного квадрата до іншого 

не зупиняйте і не уповільнюйте руки. Після закінчення тесту у кожному квадраті перерахуйте 

кількість крапок, з’єднуючи їх лінією. Заповніть таблицю. На підставі цих даних побудуйте 

криву працездатності, на якій за початкову точку береться кількість рухів за перші 5 с. За 

типом кривої дайте характеристику сили нервових процесів досліджуваного. 

Розподіл квадратів для здійснення теппінг-тесту. 

1 → 2 → 3 ↓ 

6 ←5 ←4 

Динаміка максимального темпу руху кисті. 

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

Кількість крапок       

Графік динаміки максимального темпу руху кисті. 

Кількість 

крапок 

Темп руху (час, с.) 

5 10 15 20 25 30 

60 

 
      

55 

 
      

50 

 
      

45 

 
      

40 

 
      

35 

 
      

30 

 
      

25 

 
      

20 

 
      

15 

 
      

10 

 
      

5 

 
      

Опуклий тип: максимальний темп рухів спостерігається перші 10-15 с, а потім може 

зменшуватися нижче початкового рівня. Такий тип кривої свідчить про сильну нервову 

систему, характеризує ефект сумації нервових центрів. 

Рівний тип: максимальний темп утримується приблизно на одному рівні протягом 

всього часу (± 2 коливання). Спостерігається у осіб із середньою силою нервових процесів. 



46 

 

Низхідний тип: зниження темпу протягом всього часу роботи, починаючи з 6 с, 

характеризує слабку силу нервової системи. 

Проміжний тип (між рівним та низхідним): перші 10-15 с темп рухів утримується на 

одному рівні, а потім – знижується. Це свідчить про середньо-слабкий тип нервових процесів. 

Увігнутий тип: початкове зниження темпу змінюється його відновлення до початкового 

рівня, що характеризує слабкий тип нервових процесів. 

Зробіть висновки про силу нервових процесів _______________________________________

________________________________________________________________________________ 

Робота 2. Визначення функціональної рухливості нервових процесів, об’єму, 

продуктивності та стійкості уваги. 

Дослідження проводиться з використанням коректурної проби Анфімова. Таблиця 

Анфімова складається з 1600 знаків, розташованих в 40 рядках по 40 значків, якими є вісім 

літер українського алфавіту: А, В, Е, И, К, Н, С, Х, які слідують одна за другого в довільному 

порядку. Протягом чотирьох хвилин кожен студент повинен з максимальною швидкістю при 

перегляді таблиці зліва - направо та зверху - донизу викреслювати літеру «В» та не 

викреслювати її в сполученні «НВ». 

      Після виконаної роботи розрахуйте показники: 

1. Кількість проглянутих рядків __________________________________________ 

2. Загальну кількість знаків, яку продивилися за чотири хвилини –N __________ 

3. Кількість викреслених знаків – С ______________________________________ 

4. Кількість пропущених знаків – т ______________________________________ 

5. Кількість невірно закреслених знаків –_______________________________ 

6. Час використання роботи – t = 4 хвилини = 240 сек. 

Зробіть висновок:_______________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

1. Функціональну рухливість нервових процесів в %, приймаючи за 100% 40 переглянутих 

рядків: 

100% - 40 рядків 

Х% - кількість рядків     Х = 

Оцінка результатів: висока функціональна рухливість – 90 – 100% і більше, середня – 70 – 

89%; низька – 60 – 69% 

2. Розрахуйте швидкість виконання завдання, яка обчислюється за формулою:  

 
де V — швидкість, букв/с; N — загальна кількість переглянутих букв; t — час, с. 

Показник уваги (у відсотках) обчислюється за формулою:  

, 

де m — кількість помилок (пропущені і неправильно закреслені букви). 

Показник уваги:  низький — менше 37 %; середній — 37—50 %; високий — більш як 51 %. 

Показник продуктивності роботи визначається за формулою: 

 
де Е — показник продуктивності; К — коефіцієнт якості. 

Коефіцієнт якості роботи обчислюється за формулою: 

 
де n — кількість правильно закреслених букв. 

Очевидно, що за відсутності помилок коефіцієнт якості дорівнює одиниці, за наявності 

помилок він завжди менший за одиницю. 
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Таблиця Анфімова 

С Х А В С Х Е В И Х Н А И С Н Х В Х В К Е Н А И С В Х В Х Е Н А И С Н Е В Х А К  

В Н Х И В С Н А В С А В С Н А Е К Е А Х В К Е С В О Н А Н С А И С И А В Х З К И  

Н Х И С Х В Х Е К В Х И В Х И С Н Е И Н А И Е Н К Х К И К Х Е К В К И С В Х И Н  

Х А К Х Н С К И С В Е К В Х Н А И С Н Х Е К Х И С Н А Х С К В Х К В И А В С И Х  

И С Н А И К А Е Х К И С И А Н К Х Е Х Е И С Н А Х К Е К Х В И С Н А И Х В И К Х  

С Н А И С В И К Х В А И С Н А Х Е К Е Х С И А К С В Е Е В Е А И С Н А С Н К И В  

К Х К Е К Н В И С Н К Х В Е Х С Н А И С К Е С И К Н А Е С И К Х К В И Х К А К С  

А И С Н А Е Х К В Е Н В Х К Е А И С Н К А Н К Н В Е В Н К В Х А В Е И В И С Н А  

К А Х В Е И В Н А Х И Е Н А И К В И Е А К Е И В А К С В Е И К С Н А В А К Е С В  

Н К Е С Н К С В Х И Е С В Х К Н К В С К В Е В К Н И Е С А В И Е Х Е В И А И Е И  

К Х К Е К Н В И С Н К Х В Е Х С Н А И С К Е С И К Н А Е С И К Х К В И Х К А К С  

Е В Х К Х С Н Е И С Н А Н С Н К В К Х В Е К Е В К В Н А И С Н А И С Н К Е В К Х  

А В С Н А Е Х К В Е Н В Х К Е А И С Н К А Н К Н В Е В Н К В Х А В Е И В И С Н А  

В И К И В С Н А В С А В С Н А Е К Е А Х В К Е С В О Н А Н С А И С И А В Х З К И  

Н К Е Х В И В Н А Е И С Н В И А Е В А Е Н Х В Х В И С Н А Е И С К А Н В Е К Е Х  

К Е И В С Х Е В И Х Н А И С Н Х В Х В К С Н А И С В Х В Х Е Н А И С Н Е В Х А К  

Е А К И В С Н А В С А В С Н А Е К Е А Х В К Е С В О Н А Н С А И С И А В Х З К И  

И С Н С Х В Х Е К В Х И В Х И С Н Е И Н А И Е Н К Х К И К Х Е К В К И С В Х И Н  

В Х В Х Н С К И С В Е К В Х Н А И С Н Х Е К Х И С Н А Х С К В Х К В И А В С И Х  

С А Н А И К А Е Х К И С И А Н К Х Е Х Е И С Н А Х К Е К Х В И С Н А И Х В И К Х  

Е К Х И С В И К Х В А И С Н А Х Е К Е Х С И А К С В Е Е В Е А И С Н А С Н К И В  

Е Х В Е К Н В И С Н К Х В Е Х С Н А И С К Е С И К Н А Е С И К Х К В И Х К А К С  

И С Н Х А Е Х К В Е Н В Х К Е А И С Н К А Н К Н В Е В Н К В Х А В Е И В И С Н А  

Х В Е В Е И В Н А Х И Е Н А И К В И Е А К Е И В А К С В Е И К С Н А В А К Е С В  

А В Е С Н К С В Х И Е С В Х К Н К В С К В Е В К Н И Е С А В И Е Х Е В И А И Е И  

В Н С Е К Н В И С Н К Х В Е Х С Н А И С К Е С И К Н А Е С И К Х К В И Х К А К С  

С И А К Х С И Е И С Н А И С Н К В К Х В Е К Е В К В Н А И С Н А И С Н К Е В К Х  

Н А И Н А Е Х К В Е Н В Х К Е А И С Н К А Н К Н В Е В Н К В Х А В Е И В И С Н А  

К Е В И В С Н А В С А В С Н А Е К Е А Х В К Е С В О Н А Н С А И С И А В Х З К И  

В К Е Х В И В Н А Е И С Н В И А Е В А Е Н Х В Х В И С Н А Е И Е К А Н В Е К Е Х  

К И С Х Е В Х Е К В Х И В Х И С Н Е И Н А И Е Н К Х К И К Х Е К В К И С В Х И Н  

А Е Н Х Н С К И С В Е К В Х Н А И С Н Х Е К Х И С Н А Х С К В Х К В И А В С И Х  

И С К А И К А Е Х К И С И А Н К Х Е Х Е И С Н А Х К Е К Х В И С Н А И Х В И К Х  

И Е Х И С В И К Х В А И С Н А Х Е К Е Х С И А К С В Е Е В Е А И С Н А С Н К И В  

К В Х Е К Н В И С И К Х В С Х С Н А И С К Е С И К Н А Е С И К Х К В И Х К А К С  

Н Х И Х А Е Х К В Е Н В Х К Е А И С Н К А Н К Н В Е В Н К В Х А В Е И В И С Н А  

И Е Н В Е И В Н А Х И Е Н А И К В И Е А К Е И В А К С В Е И К С Н А В А К Е С В  

Н А И С Н К С В Х И Е С В Х К Н К В С К В Е В К Н И Е С А В И Е Х С В И А И Е И  

Х К В Е К Н В И С Н К Х В Е Х С Н А И С К Е С И К Н А Е С И К Х К В И Х К А К С  

А И С Х А А И К Х А Е В Е Х К С Н В И В А И С Н А Х К Н В Х Е К И А Х И Н А И С  

 

Робота 3. Дослідження впливу емоційного збудження на показники серцево-судинної 

системи. 

Матеріали та обладнання: фонендоскоп, тонометр, секундомір. 
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Робота виконується групами по три студенти, в складі – досліджуваний і студенти, які 

вимірюють артеріальний тиск та ЧСС. У роботі пропонується виконати математичні дії за 

обмежений період часу. На аркуші паперу записують дві цифри (одна під другою), 

досліджуваний додає їх та записує суму поруч з верхньою цифрою. Якщо сума більша 10, то 

число десятків минають, записують тільки одиниці. Верхню цифру переносять у нижній ряд. 

Далі додають наступні дві цифри і т.д. Часове обмеження – 40 додавань за 1 хв. Під час 

виконання експерименту спершу замірюють показники в стані спокою, потім – під час 

обрахунків. Дослідження проводять двічі, з початку без обмеження часу, далі – з обмеженням. 

Після закінчення знову роблять замірювання. Приклад обрахунків  

5 7 2 9 1 0 1 1 2 3 5 

         2 5 7 2 9 1 0 1 1 2 3  і т.д. 

Після закінчення знову роблять замірювання. Дані занести до протоколу.  

Артеріальний тиск 

в стані спокою 

ЧСС в стані 

спокою 

Артеріальний тиск 

після роботи 
ЧСС після роботи 

    

    

    

Зробіть висновки, зазначивши як впливає розумова діяльність, емоційна напруга в 

умовах обмеження у часі на автономні реакції ________________________________  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Робота 4 Дослідження основних нервових процесів за тістоподібною методикою 

Дослідження складається з трьох серій, протягом яких досліджуваному протягом трьох 

інтервалів по 3 хвилини пропонується писати: 1)  літеру «г»,  2) латинську «s»,  3) 3 хвилини 

почергово «г» та «s». 

Підраховують кількість написаних літер у кожній з трьох серій. Перший показник 

характеризує силу нервових процесів, другий – рухливість, третій – врівноваженість. 

Отримані величини порівнюються з таблицею та робиться висновок про стан основних 

нервових процесів. _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Шкала оцінювання стану основних нервових процесів 

Кількість букв Сила та рухливість Врівноваженість 

Якісний аналіз 

≥400 Висока 
Значне переважання збудження над 

гальмування 

350-399 Вища за середню 
Незначне переважання збудження над 

гальмування 

300-349 Середня Врівноваженість нервових процесів 

250-299 Нижча за середню 
Незначне переважання гальмування над 

збудженням 

≤249 Низька 
Значне переважання гальмування над 

збудженням 

Робота 5. Оцінка обсягу динамічної уваги за таблицями Горбова. 

Для дослідження потрібні 4 таблиці розміром 35х35 см, де в кожній клітинці в 

випадковому порядку розкидані числа від 1 до 25 .  

Досліджуваному пред’являється таблиця та дається інструкція: «На таблиці, яку я 

покажу намальовані цифри від 1 до 25. Вам необхідно як можна швидше знайти та показати 

всі цифри в порядку наростання». Дослідник фіксує та заносить в протокол (таблиця 3) час 

виконання завдання по кожній з чотирьох таблиць. 
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Підраховується сумарний час пошуку цифр за всіма таблицями. Для порівняння рівня 

розвиненості обсягу уваги та інших властивостей уваги, отриманий час необхідно перевести в 

шкальні оцінки, скористувавшись таблицею. Рівень властивості визначається за шкалою, 

наведеною в таблиці. 

Протокол дослідження обсягу уваги за таблицями Горбова 

Номер таблиці Час пошуку цифр, с 

1  

2  

3  

4  

∑  

 

Шкала для переводу властивостей уваги в шкальні оцінки (ш.о.) 

Рівень розвитку властивості Шкальні оцінки Обсяг уваги 

дуже 

високий 

19 < 115 

18 — 

високий 

17 115-125 

16 125-135 

15 135-145 

вищий за середній 

14 145-155 

13 155-165 

12 165-175 

середній 

11 175-195 

10 195-215 

9 215-235 

8 235-265 

нижчий за середній 
7 265-295 

6 295-335 

низький 
5 335-375 

4 375-405 

дуже 

низький 

3 405-455 

2 — 

1 — 

0 > 455 

Зробіть висновки _______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______ 

Кількість балів: - за виконання практичної роботи:___________________  
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ТАБЛИЦІ ГОРБОВА 

9 5 11 23 20 

14 25 17 1 6 

3 21 7 19 13 

18 12 24 16 4 

8 15 2 10 22 

 

21 12 7 1 20 

6 15 17 3 18 

19 4 8 25 13 

24 2 22 10 5 

9 14 11 23 16 

2 25 7 21 11 

6 2 10 3 23 

17 12 16 5 18 

1 15 20 9 24 

19 13 4 14 8 

 

14 18 7 24 21 

22 1 10 9 6 

16 5 8 20 11 

23 2 25 3 15 

19 13 17 12 4 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №19. 

ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕВАЖАЮЧОГО ТИПУ ТЕМПЕРАМЕНТУ У ЛЮДИНИ ЗА 

ДОПОМОГОЮ ПСИХОЛОГІЧНОГО ТЕСТУ (А. БЄЛОВА) 

Мета заняття: навчитися за допомогою психологічного тесту визначати тип темпераменту. 

Об’єкт дослідження: людина. 

Матеріальне забезпечення заняття: характеристики типів темпераменту людини, формули 

темпераменту.  

Методика виконання роботи. 

Самостійно читайте типові для певного темпераменту риси й у відповідному рядку ставте 

знак «+», якщо на вашу думку вам властива названа риса.   

Психологічний тест 

Холерик 

1. Непосидючий, метушливий 

2. Невитриманий, запальний 

3. Нетерплячий 

4. Різкий, прямолінійний 
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5. Рішучий, ініціативний 

6. Впертий 

7. Дотепний, меткий 

8. Працює ривками 

9. Схильний до ризику 

10. Незлопам'ятний, необразливий 

11. Мова швидка, заплутана, супроводжується жестикуляцією 

12. Неврівноважений, схильний до гарячковості 

13. Агресивний, («забіякуватий») 

14. Нетерпимий до недоліків 

15. Має виразну міміку 

16. Здатний швидко вирішувати й діяти  

17. Прагне до нового  

18. Має різкі, поривчасті рухи 

19. Наполегливий у досягненні мети  

20. Схильний до різких змін настрою. 

Флегматик 

1. Спокійний та холоднокровний  

2. Послідовний та грунтовний 

3. Обережний та розсудливий 

4. Вміє чекати 

5. Мовчазний, не любить марної балаканини 

6. Мова спокійна, без різко виражених емоцій, жестикуляцій, міміки 

7. Стриманий, терплячий 

8. Доводить почату справу до кінця 

9. Не розтрачує марно сил  

10. Суворо дотримується порядку в житті та праці 

11. Легко стримує пориви 

12. Байдужий до похвали та осуду 

13. Незлобливий, байдужий до критики на свою адресу 

14. Постійний у своїх стосунках та інтересах 

15. Повільно включається у роботу і переключається з однієї роботи на іншу 

16. Рівний у стосунках з усіма 

17. Любить акуратність та охайність у всьому 

18. Важко пристосовується до нових обставин 

19. Витривалий 

20. Зібраний і виявляє грунтовність у остаточному рішенні 

Сангвінік 
1. Веселий та життєрадісний 

2. Енергійний та діловитий 

3. Часто не доводить почату справу до кінця 

4. Схильний переоцінювати свої можливості 

5. Здатний швидко переключатись на нове 

6. Непостійний в інтересах та прихильностях 

7. Легко переносить неприємності та невдачі 

8. Легко пристосовується до різних обставин 

9. Із захопленням береться за кожну нову справу 

10. Швидко холоне, якщо справа перестає його цікавити 

11. Швидко включається на нову справу й швидко переключається на іншу  

12. Одноманітна буденна робота обтяжує його 

13. Компанійський, чуйний, вільно почувається з новими людьми 

14. Витривалий, працьовитий 
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15. Мова голосна, швидка, чітка, супроводжується виразною мімікою та жестами 

16. Зберігає самовладання в несподіваних, складних обставинах 

17. Має завжди бадьорий настрій 

18. Швидко засинає і прокидається 

19. Часто незібраний, виявляє квапливість у вирішенні різних питань 

20. Іноді відволікається, буває поверховим у судженнях 

Меланхолік 

1. Сором’язливий 

2. Розгублюється у нових обставинах 

3. Вагається при встановленні контактів із незнайомими людьми 

4. Невпевнений у собі 

5. Легко переносить самотність 

6. Почуває пригніченість і розгубленість у разі невдач 

7. Схильний заглиблюватися у себе, поринати у свої думки  

8. Швидко стомлюється  

9. Мова тиха, плутана, іноді переходить на шепіт  

10. Мимоволі пристосовується до характеру співбесідника 

11. Вразливий до слізливості 

12. Дуже чутливий до похвали та осуду 

13. Дуже вимогливий до себе й оточуючих 

14. Підозрілий, недовірливий 

15.  Хворобливо вразливий, чутливий 

16. Прихований, некомпанійський, не ділиться ні з ким своїми думками 

17. Швидко ображається  

18. Малоактивний та нерішучий  

19. Покірливий 

20. Намагається викликати співчуття в інших та заручитися підтримкою оточення 

 

Завдання 1. Підрахуйте кількість плюсів у кожному рядку й загальну кількість плюсів у всіх 

рядках. Розрахуйте частку кожного темпераменту (%) у загальній структурі темпераменту. 

Формула визначення темпераменту: 

де С - сангвінік, Ф - флегматик, Х - холерик. М - меланхолік - перші літери назви темпераменту 

(Т); с, ф, х, м - кількість плюсів у відповідному рядку; з – загальна кількість плюсів (с+ ф+ х 

+ м). 

У кінцевому вигляді „формула темпераменту" може мати, наприклад, такий вигляд: 

Т = 35% С + 14% Ф + 30% X + 21 % М 

Це свідчить, що даний темперамент на 35% - сангвінічний, на 14% – флегматичний, на 

30% – холеричний і на 21% – меланхолічний. 

Якщо кількість позитивних відповідей з якогось типу темпераменту складає 40% і 

більше, це означає, що даний тип темпераменту є домінуючим. 

Звʼязок типів темпераменту та типів вищої нервової діяльності 

Тип темпераменту Сила Врівноваженість Вид нервової 

діяльності 

Холерик 

Санвінік 

флегматик 

меланхолік 

Сильний 

Сильний 

Сильний 

Слабкий 

Неврівноважений 

Врівноважений 

Врівноважений 

Неврівноважений 

Рухливий 

Рухливий 

Малорухливий 

Інертний 

На основі отриманих даних дати оцінку темпераменту 

Рекомендації щодо оформлення результатів практичної роботи. 
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Результати досліджень записати у висновках. Оцінити одержані результати.  

У висновках зазначити, який тип темпераменту переважає у загальній структурі 

особистості. Порівняйте результати визначення сили нервових процесів за допомогою 

теппінг-тесту з характеристикою вашого темпераменту. 

Визначте представників якого типу темпераменту переважна більшість у Вашій групі.  

Зробіть висновки________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Робота 2. Внутрішні детермінанти поведінки: мотиваційно-емоційна сфера 

Мета: дослідити мотивацію навчання в вузі, особливості емоційного стану 

Матеріали та обладнання: методика Т.І. Ільїної.  

Методика спрямована на визначення 3 мотивів навчання у ВУЗі: набуття знань, 

оволодіння професією, отримання диплому. Складається з 50 тверджень.  

Досліджуваним роздаються бланки відповідей, в яких вони мають відобразити своє 

ставлення до твердження, яке зачитується дослідником (або ж самими досліджуваними з 

бланків).  

Інструкція досліджуваним: Відмітьте вашу згоду знаком «+» або незгоду – знаком «–» з 

наступними твердженнями. Пам’ятайте, що правильних чи неправильних відповідей немає. 

Відповідайте щиро. 

Твердження: 

1. Найкраща атмосфера на занятті – атмосфера вільних висловлювань. 

2. Зазвичай я працюю з великим напруженням. 

3. У мене рідко бувають головні болі після пережитих хвилювань або неприємностей. 

4. Я самостійно вивчаю ряд предметів, які, на мою думку, необхідні для моєї майбутньої 

професійної діяльності. 

5. Яку з притаманних вам якостей ви цінуєте найбільше? (Відповідь напишіть 

_______________________________________________________________________________). 

6. Я вважаю, що життя варто присвятити обраній професії. 

7. Я відчуваю задоволення від розгляду на заняттях складних проблем. 

8. Яне вбачаю сенсу у більшості завдань, які виконуються у ВНЗ. 

9. Я отримую велике задоволення від розповіді знайомим про свою майбутню професію.  

10. Я досить-таки посередній студент, ніколи не буду зовсім хорошим, а тому немає сенсу 

докладати зусилля, щоб стати краще. 

11. Я вважаю, що в наш час не обов'язково мати вищу освіту. 

12. Я твердо впевнений в правильності вибору професії. 

13. Яких притаманних вам якостей ви б хотіли позбутися? (Відповідь напишіть____________ 

______________________________________________________________________________). 

14. За зручних обставин я користуюся на іспиті підручними матеріалами (конспектами, 

шпаргалками, записами, формулами). 

15. Найкращий час життя – студентські роки. 

16. У мене надмірно неспокійний і переривчастий сон. 

17. Я вважаю, що для повного оволодіння професією всі навчальні дисципліни потрібно 

вивчати однаково глибоко. 

18. За можливості я вступив би в інший ВНЗ. 

19. Зазвичай я беруся за більш прості завдання, а більш складні залишаю напотім. 

20. Для мене важко було зупинитися при виборі професії на одній з них. 

21. Я можу спокійно спати за будь-яких неприємностей. 

22. Я твердо впевнений, що моя професія приноситиме мені моральне задоволення і 

матеріальне благополуччя в житті. 

23. Мені здається, що мої друзі здатні навчатися краще, ніж я. 

24. Для мене дуже важливо мати диплом про вищу освіту. 

25. З деяких практичних міркувань для мене це самий зручний ВНЗ. 
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26. У мене достатньо сили волі, щоб навчатися без нагадувань адміністрації. 

27. Життя для мене майже завжди пов'язано з незвичним напруженням. 

28. Екзамени потрібно складати, затрачаючи мінімум зусиль. 

29. Є багато ВНЗ, в яких я би міг навчатися з неменшим інтересом. 

30. Яка з притаманних вам якостей найбільше заважає навчатися? (Відповідь напишіть 

______________________________________________________________________________). 

31. Я людина, що легко захоплюється, але всі мої захоплення певною мірою пов'язані з 

майбутньою роботою. 

32. Неспокій про іспит або роботу, що не виконані вчасно, часто заважають мені спати. 

33. Висока заробітна платня після закінчення ВНЗ для мене не головне. 

34. Мені потрібно бути в доброму гуморі, щоб підтримати загальні рішення групи. 

35. Я змушений був вступити у ВНЗ, щоб зайняти бажане положення у суспільстві, уникнути 

служби в армії. 

36. Я вивчаю навчальний матеріал, щоб стати професіоналом, а не для іспиту. 

37. Мої батьки – хороші професіонали, і я хочу бути схожим на них. 

38. Для просування по службі мені необхідно мати вищу освіту. 

39. Яка з притаманних вам властивостей допомагає навчатися у ВНЗ (Відповідь напишіть 

______________________________________________________________________________). 

40. Мені важко змусити себе вивчати як слід дисципліни, які прямо не стосуються моєї 

майбутньої професії. 

41. Мене дуже турбують можливі невдачі. 

42. Найкраще я навчаюся, коли мене періодично стимулюють, підганяють. 

43. Мій вибір цього ВНЗ остаточний. 

44. Мої друзі мають вищу освіту, і я не хочу відставати від них.  

45. Щоб переконати в будь-чому свою групу, мені доводиться самому працювати дуже 

інтенсивно. 

46. У мене зазвичай рівний і хороший настрій. 

47. Мене приваблює зручність, чистота та легкість майбутньої професії. 

48. До вступу у ВНЗ я давно цікавився цієї професією, багато читав про неї.  

49. Професія, яку я отримую, найважливіша і найперспективніша. 

50. Мої знання про цю професію були достатніми для впевненого вибору цього ВНЗ. 

Обробка та інтерпретація результатів здійснюється у відповідності з ключем, де за збіг 

нараховується від 1 до 3 балів. Потім підраховується сума балів за кожною шкалою. В 

опитувальник для маскування включено ряд фонових тверджень, які в подальшому не 

оброблюються. 

Ключ до опитувальника 

Шкала «Набуття знань»: за позитивну відповідь («+») на 4 твердження нараховується 

3,6 твердження, на 17 твердження – 3,6 бали; на 26 твердження – 2,4 бали; за незгоду («–») з 

28 твердженням нараховується – 1,2 бали, з 42 твердженням – 1,8. Максимум – 12,6 бали 

Шкала «Оволодіння професією»: за позитивну відповідь («+») на 9 твердження – 1 бал, 

на 31 твердження – 2 бали, на 33 твердження – 2 бали, на 43 твердження – 1 бал, на 49 

твердження – 1 бал. Максимум – 10 балів. 

Шкала «Отримання диплому» – за позитивну відповідь («+») на 24 твердження – 2,5 

бали, на 35 твердження – 1,5 бали, на 38 твердження – 1 бал, на 44 твердження – 1 бал; за 

незгоду («–») з 11 твердженням нараховується – 3,5 бали. Максимум – 10 балів. 

По кожній шкалі розраховується кількість балів, яку набрав досліджуваний у відсотках. 

Отримані результати порівнюють з наведеною шкалою:  та роблять висновок про ієрархію 

мотивів навчання у вузі та адекватність вибору професії. 

Рівень мотиву: 

≤33% – низький 

34-66% – середній 

≥67% – високий 
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Переважання мотивів за шкалами «Набуття знань» і «Оволодіння професією» свідчать 

про адекватний вибір студентом професії та задоволеність нею. 

Результати досліджень записати у висновках. Оцінити одержані результати. У висновках 

зазначити, який тип темпераменту переважає у загальній структурі особистості.  

Порівняйте результати визначення сили нервових процесів за допомогою теппінг-тесту 

з характеристикою вашого темпераменту. 

Визначте представників якого типу темпераменту переважна більшість у Вашій групі.  

Зробіть висновки _______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Кількість балів: - за виконання практичної роботи:___________________  

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 20. 

ОЦІНКА РІВНЯ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ 

Мета заняття: дослідження рівня фізичної підготовленості стану студентів. Провести 

дослідження з виявлення зв’язку між рівнем соматичного здоров’я та рівнем фізичної 

підготовленості. 

Об’єкт дослідження: людина. 

Матеріали й обладнання: секундомір, тонометр, лінійка, терези, ростомір. 

Заняття практичне проводиться в навчальних аудиторіях. Студенти вивчають 

теоретичні відомості про розвиток фізичних якостей та знайомляться з методиками оцінки 

рівня фізичної підготовленості. На практичному занятті студенти проводять дослідження 

свого фізичного стану згідно із запропонованою методикою. Дані заносять у протокольний 

зошит. 

У будь-який віковий період організм дитини характеризується певними морфологічними 

та фізіологічними особливостями систем і своєрідною здатністю реагувати на різноманітні 

зовнішні впливи. 

Рухова активність є обов’язковим та важливим фактором, що зумовлює розвиток 

структурно-функціональної генетичної програми організму в процесі індивідуального 

розвитку. 

Сьогодні все більше людей усвідомлюють шкоду і згубний вплив на організм так званої 

гіподинамії — обмеження рухової активності, яка призводить до хвороб. Відомо, що дефіцит 

рухів викликає цілий комплекс функціональних та органічних змін і хворобливих симптомів, 

які виникають у всіх органах і системах. Провідними патогенетичними ланцюжками є 

порушення енергетичного та пластичного обміну, насамперед, м’язової системи.  

Рухова активність – головний засіб взаємодії організму людини з оточенням. Керування 

рухами неможливе без узгодження роботи великої кількості м’язів. А для забезпечення рухів 

формується  рухова програма. Рухи людини досить різноманітні, але існують основні типи 

активності: забезпечення пози та рівноваги, локомоції (переміщення в просторі) та довільні 

рухи. 

Вироблення рухових навичок відбувається як за рахунок природжених механізмів, так 

і в результаті навчання. Рух є основним стимулятором життєдіяльності організму людини. 

Чому ж людині потрібні рух і фізичні навантаження? Регулярна фізична активність забезпечує 

серцево-судинній системі роботу в оптимальному режимі. Заняття фізичними вправами 

сприяють кращому кровозабезпеченню всіх органів та тканин, сприяють  нормалізації обміну 

речовин.  

Фізичні вправи позитивно впливають на функціональний стан опорно-рухової системи, 

серцево-судинної системи, органів дихання. Фізичні навантаження підвищують стійкість 

організму до несприятливих впливів оточуючого середовища. 

Регулярні заняття фізкультурою підвищують опір організму застудним та інфекційним 

захворюванням, сприяють фізичному та нервово-психічному розвантаженню людини, тобто 

підвищують витривалість, толерантність і адаптацію людини до негативних явищ 
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навколишнього середовища. Фізкультурно-оздоровча діяльність сприяє формуванню 

фізичного здоров’я.  

Таким чином, фізична активність спрямована на зміну стану організму людини, на 

набуття нового рівня фізичних якостей. Крім того, вона прямо чи опосередковано пов’язана 

не тільки з медичними, соціальними, економічними та виробничими аспектами 

життєдіяльності суспільства, але й з моральними, естетичними аспектами виховання людини. 

Робота 1. Визначення індивідуальної оцінки функціональних можливостей серцево-

судинної системи й фізичної підготовленості студентів за допомогою системи контролю 

«КОНТРЕКС-2» (експрес-контроль). 

Система контролю «КОНТРЕКС-2» включає 11 показників й тестів: 

1. Вік. Кожний рік життя дає один бал. Наприклад, у віці 18 років нараховується 18 

балів і под. 

2. Маса тіла. Нормальна маса тіла оцінюється в 30 балів. Норми розділяються за такими 

формулами: 

чоловіки: 50+[ (зріст – 150) × 0,75]+ (вік - 21) : 4 ; 

 

жінки:      50+ [(зріст – 150) × 0,32] + (вік - 21) : 4 . 

Наприклад, нормальна маса тіла жінки 23-ох років, зріст 168, вага 63кг, складає: 

50 + [(168 – 150) х 0,32] + (23 – 21): 4 = 56,26кг 

За перевищення вікової норми на 5кг із загальної суми балів відраховують 5 х 5= 25 балів. 

3. Артеріальний тиск. Нормальний артеріальний тиск оцінюється в 30 балів. За кожні 

5мм рт. ст. систолічного чи діастолічного тиску вище розрахункових величин із загальної 

суми відраховується 5 балів. Нормальні величини артеріального тиску визначаються за 

такими формулами: 

чоловіки: АТ сист =(109 + 0,5 х вік) + 0,1 х маса тіла. 

АТ діаст.= (74 + 0,1 х вік)+ 0,15 х маса тіла 

 

жінки:    АТ сист.= (102 + 0,7 х вік)+ 0,15 х маса тіла 

АТ діаст. = ( 78 + 0,17 х вік) + 0,1 маса тіла 

Наприклад, у чоловіка 50-ти років з масою тіла 85кг артеріальний тиск 150/90 мм рт.ст. 

Вікова норма систоличного тиску складає: (109 + 0,5 х 50) + 0,1 х 85 = 142,5мм рт. ст. 

Норма діастолічного тиску складає:(74 + 0,1 х 50) +0,15 х 85 = 92мм. рт. ст. За перевищення 

норми систолічного тиску на 7мм рт. ст. із загальної суми відраховується 5 балів. 

4. Пульс у спокої. За кожний удар менше 90 нараховується 1 бал. Наприклад, пульс 70 

ударів у хвилину дає 20 балів. При пульсі 90 і більше - бали не нараховуються. 

5. Гнучкість оцінюється так: стоячи на сходинці (стільці) з випрямленими в колінах ногами, 

виконується нахил уперед із торканням оцінки нижче й вище нульової поділки (вона 

знаходиться на рівні стоп) й збереженням пози не менше 2 с. При торканні пальцями 

відмітки вікової норми нараховується 1 бал, кожний см понад норму теж оцінюється в 1 

бал. При невиконанні нормативу бали не нараховуються. Тест проводиться три рази й 

зараховується кращий результат. 

Нормативи рухових тестів для оцінки гнучкості 

Вік 
Гнучкість, см 

чоловіки жінки 

19 9 10 

20 9 10 

21 9 10 

22 9 10 

6. Швидкість оцінюється «естафетним тестом» за швидкістю стискання сильнішою рукою 

падаючої лінійки. Тест виконують у положенні стоячи. Найсильніша рука з розігнутими 

пальцями (ребром долоні вниз) витягнута вперед. Помічник установлює лінійку паралельно 

долоні обстежуваного на відстані 1—2 см. Нульова позначка лінійки знаходиться на рівні 
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нижнього краю долоні. Після команди «увага» помічник протягом 5 сек. повинен опустити 

лінійку. Перед досліджуваним стоїть завдання, якнайшвидше стиснути пальці в кулак й 

затримати падіння лінійки. Виміряється відстань від нижнього краю долоні до нульової 

позначки лінійки. За виконання вікового нормативу й за кожний см менше норми 

нараховується 2 бали. Тест проводиться тричі, зараховується кращий результат. 

Нормативи рухових тестів для оцінки швидкості 

Вік 
Швидкість, см 

чоловіки жінки 

19 13 15 

20 13 15 

21 14 16 

22 14 16 

7. Динамічна сила оцінюється максимальною висотою стрибків угору з місця. Виконання 

тесту: досліджуваний стоїть боком до стіни. Не відриваючи п'яток від підлоги, він 

якомога вище торкається стіни піднятою рукою. Зазначається 1 місце торкання. Потім 

відходить від стіни на відстань від 15 до 30см, стрибає з місця вгору, відштовхуючись двома 

ногами, і торкається стіни рукою як можна вище. Зазначається 2 місце торкання. Різниця 

між значеннями першого й другого торкання характеризує висоту стрибка. За виконання 

нормативу й за кожний сантиметр його перевищення нараховується по 2 бали. Робиться 

три спроби, зараховується краща. 

Нормативи рухових тестів для оцінки динамічної сили 

Вік 
Динамічна сила, см 

чоловіки жінки 

19 51 41 

20 56 40 

21 53 38 

22 53 38 

8. Швидкісна витривалість. Підраховується максимальна частота піднімання прямих ніг до 

кута 90° з положення лежачи на спині за 20с, руки за головою. За виконання нормативу й за 

кожне піднімання понад норму нараховується по 3 бали. 

Нормативи рухових тестів для оцінки швидкісної витривалості 

Вік 
Швидкісна витривалість, кількість повторень 

чоловіки жінки 

19 18 15 

20 18 15 

21 17 14 

22 17 14 

9. Швидкісно-силова витривалість. Виміряється максимальна частота згинання рук в 

упорі лежачи за 30 сек. За виконання норматив за кожне згинання понад норму нараховується 

по 4 бали. Мінімальна кількість балів складає 0. 

Нормативи рухових тестів для оцінки швидкісно-силової витривалості 

Вік 
Швидкісно-силова витривалість, кількість повторень 

чоловіки жінки 

19 28 21 

20 27 20 

21 26 19 

22 26 19 

10. Загальна витривалість відстані. За виконання нормативу нараховується 30 балів і 

за кожні 50м дистанції понад норму - 15 балів. За кожне 50м дистанції менше вікового 

нормативу із 30 балів відраховується 5 балів. Мінімальна кількість балів складає 0. 

Нормативи рухових тестів для оцінки загальної витривалості 
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Вік 

Загальна витривалість 

біг за 10 хв., м біг, 2000м, хв 

чоловіки жінки чоловіки жінки 

19 3000 2065 7.00 8.43 

20 2900 2010 7.10 8.56 

21 2700 1960 7.20 9.13 

22 2750 1970 7.30 9.23 

11. Відновлення пульсу. Потрібно вирахувати пульс за 1хв., потім зробити 20 глибоких 

присідань протягом 30 секунд і знову сісти. Через 1хв. знову виміряти пульс за 10 секунд і 

помножити на 6. Відповідність вихідної величини (до навантаження) дає 30 балів, 

перевищення пульсу на 10 ударів — 20 балів, на 15 ударів — 10 балів. 

Отримують суму балів за 11 показниками. Для визначення рівня фізичної 

підготовленості проводимо оцінку за бальною системою: 

1. низький – менше 50 балів; 

2. нижче середнього – 51-90; 

3. середній – 91-160; 

4. вище середнього – 161-250; 

5. високий – більше 250 балів. 

Зробити висновок згідно з одержаною сумою балів.___________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______ 

Кількість балів: - за виконання практичної роботи:___________________ 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 21.  

ДОСЛІДЖЕННЯ СУХОЖИЛЬНИХ РЕФЛЕКСІВ. 
Мета роботи: навчитися визначати сухожильні рефлекси людини. 

Об’єкт дослідження: людина. 

Матеріали та обладнання: неврологічні молоточки. 

Дослідження сухожильних рефлексів. 

1. Рефлекс з сухожилка двоголового м’яза 

плеча(біцепс-рефлекс). Викликається ударом 

неврологічного молоточка по сухожилку двоголового 

м’яза плеча в ліктьовому згині. При цьому передпліччя 

досліджуваного підтримується лівою рукою дослідника. 

Відповідь полягає в скороченні м’язів і згинанні в 

ліктьовому суглобі. Рефлекторна дуга: м’язово-шкірний 

нерв, V і VI шийні сегменти спинного мозку.  

2. Рефлекс з сухожилка триголового м’яза 

плеча (трицепс-рефлекс). Викликається  ударом 

молоточка по сухожилку триголового м’яза плеча на 1 – 

1,5 см вище ліктьового відростка ліктьової 

кістки(olecranon). Експериментатор підтримує зігнуту 

руку піддослідного за ліктьову ділянку. Або  рука 

досліджуваного повинна бути зігнутою під прямим кутом 

і підтримуватися лівою рукою досліджуючого. 

Викликаною реакцією є скорочення м’яза і розгинання 

руки в ліктьовому суглобі. Рефлекторна дуга: променевий нерв, VII-VIII сегменти шийного 

відділу спинного мозку. 



59 

 

3. Колінний рефлекс. Виникає при ударі 

молоточком по сухожилку чотириголового мязу стегна 

нижче колінної чашечки. Досліджуваний сидить на стільці, 

поставивши ноги так, щоб гомілки знаходилися під тупим 

кутом до стегон, а підошви торкалися до підлоги. Інший 

спосіб: досліджуваний сидить на стільці і закидає ногу на 

ногу. Колінні рефлекси зручно вивчати, коли 

досліджуваний лежить на спині з напівзігнутими в 

тазостегнових суглобах ногами, а дослідник підводить ліву 

руку під ноги в ділянці підколінної ямки для 

максимального розслаблення м’язів стегна і наносить правою рукою удар молоточком. 

Рефлекс полягає в скороченні чотириголового м’яза стегна і розгинанні ноги в колінному 

суглобі. Рефлекторна дуга: стегновий нерв, II та IV поперекові сегменти спинного мозку. 

4. Рефлекс з ахіллового сухожилка. 
Викликається ударом молоточка по ахілловому 

сухожилку. Дослідження можна проводити, 

поставивши досліджуваного на коліна на кушетку чи 

на стілець, щоб стопи вільно звисали, а руки впиралися 

в стіну або в спинку стільця. Можна досліджувати, 

коли досліджуваний лежить на животі. У такому 

випадку дослідник, захвативши лівою рукою пальці 

обох стоп досліджуваного і зігнувши його ноги під 

прямим кутом у гомілковостопних та колінних 

суглобах, правою рукою наносить молоточком удари. Реакція полягає у підошовному згинанні 

стопи. Рефлекторна дуга: великогомілковий нерв, I і II крижові сегменти спинного мозку. 

2. Дослідження шкірних рефлексів: 

1. Поверхневі черевні рефлекси. Швидке проведення штриху молоточком по шкірі 

живота в напрямку ззовні до середньої лінії (нижче реберних дуг - верхній, на рівні пупка - 

середній і над пахвинною складкою - нижній черевні рефлекси) викликає скорочення м’язів 

черевної стінки. Рефлекторні дуги: міжреберні нерви, грудні сегменти спинного мозку (VI-

VIIІ для верхнього, IX-X  для середнього, XI-XII для нижнього черевних рефлексів). 

2. Підошовний рефлекс. Викликається 

нанесенням штриху  молоточком по шкірі зовнішнього 

краю підошви, внаслідок чого виникає згинання пальців 

стопи. Підошовний рефлекс викликається краще, коли 

досліджуваний лежить на спині і його ноги дещо зігнуті. 

Можна проводити дослідження, поставивши 

досліджуваного на коліна на кушетку чи стілець. 

Рефлекторна дуга: сідничний нерв, V поперековий – IІ 

крижовий сегменти спинного мозку.  

3. Дослідження періостальних рефлексів: 

3. Пʼясно-променевий рефлекс. Викликається 

ударом молоточка по шилоподібному відростку променевої кістки. Реакція у відповідь - 

згинання руки у ліктьовому суглобі, пронація кисті згинання пальців. При дослідженні 

рефлексу рука повинна бути зігнута під прямим кутом у ліктьовому суглобі, кисть дещо 

пронована. При цьому кисті можуть лежати на стегнах сидячого досліджуваного або 

утримуватися лівою рукою досліджуючого. Рефлекторна дуга: нерви - серединний, 

променевий, м’язово-шкірний; V-VIII шийні сегменти спинного мозку, які іннервують м’язи 

пронатори, плечепроменевий м’яз, згиначі пальців, двоголовий м’яз плеча. 
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Завдання 1. Замалювати рефлекторні дуги досліджених рефлексів, підписати їх 

компоненти.  

 

Рефлекс з сухожилка двоголового м’яза 

плеча(біцепс-рефлекс). 

Рефлекс з сухожилка триголового 

м’яза плеча (трицепс-рефлекс). 

 

Колінний рефлекс. 

Рефлекс з ахіллового сухожилка. 

 

 

Зробіть висновки _______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Кількість балів: - за виконання практичної роботи:___________________ 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗА ОДНЕ ЗАНЯТТЯ: 

 

«5» –  

«4» –  

«3» –  

«2» –  
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