
ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
з дисципліни “Охорона здоров’я дітей та шкільна гігієна” 

Студент(ка) опрацьовує завдання та здає роботу в письмовому вигляді 
викладачеві, який проводить практичні заняття. Кінцевий термін здачі 
індивідуального завдання визначає викладач. 

 
Дослідження хронотипів і біоритмів працездатності людини 

 
Усе життя людини, стан окремих її органів і клітин підпорядковані 

закономірностям ритмічних коливань. Це успадкована властивість організму. 
Вона проявляється у часі в чергуванні посилення і послаблення інтенсивності 
всіх процесів життєдіяльності (обміну речовин, розвитку, мислення та ін.). 
Хронологічна залежність стану організму зумовлює ритмічні зміни фізичних і 
психічних можливостей людини. Такі періоди можуть суттєво впливати на 
поведінку людини в умовах небезпек, відігравати значну роль у виникненні 
нещасних випадків, прийнятті незважених рішень, тому для підвищення рівня 
індивідуальної захищеності людини від різних небезпек необхідно мати 
інформацію про її біоритми. 

Протягом багатьох років у психології, фізіології, спорті та інших галузях 
науки проводяться дослідження з вивчення біоритмів людини (добових, 
місячних, річних).  

У людини відомо біля 300 функцій, які ритмічно змінюються з періодом 
близько 24 години. Встановлено, наприклад, що добова динаміка температури 
тіла має хвилеподібний характер. Близько 18-ї години температура сягає 
максимуму, а потім знижується. Мінімальне її значення – між 1-ю годиною ночі 
і 5-ю годиною ранку. Працездатність органів кровообігу у різні години доби 
неоднакова: двічі на добу (о 13-й і о 21-й годині) вона різко знижується.  

Добова періодичність роботи серця проявляється в зміні числа серцевих 
скорочень протягом доби. Під час сну серце скорочується повільніше, 
знижується артеріальний тиск. Найбільше число скорочень спостерігається о 
18-й годині. В цей час зафіксовані високі показники максимального і 
мінімального тиску крові. До 9-ї години ранку тиск знижується до мінімуму.  

Кістковий мозок найбільш активний вранці (о 4-5-ій годині), а лімфатичні 
вузли – о 17-20-ій годині. Вранці в кровообіг надходить найбільша кількість 
молодих еритроцитів. Найвищий вміст гемоглобіну в крові можна спостерігати 
між 16-ою і 18-ою годинами. Максимальний вміст цукру в крові – в 9-10-ій 
годині ранку, а мінімальний – в нічний час.  

З добовою циклічністю кровообігу має безпосередній зв’язок 
періодичність роботи залоз внутрішньої секреції. Існує чітка добова 
періодичність вмісту адреналіну в крові. Максимальний його вміст о 9-й годині 
ранку, мінімальний – о 18-й годині. Адреналін підвищує частоту пульсу і 
артеріальний тиск, активує весь організм. Збільшення вмісту адреналіну в крові 
відбувається ще до початку активної діяльності, що сприяє завчасній підготовці  
до роботи всього організму.  

В організмі постійно відбувається поновлення клітин, причому швидкість 
їх поділу ритмічно змінюється протягом доби. Такі ж періодичні зміни виявлені 



у кількості формених елементів крові, кількості поділів клітин у кістковому 
мозку.    

Добову періодичність можна спостерігати в зміні біоелектричної 
активності головного мозку в денний і нічний час. Вночі на 
електроенцефалограмі людини з’являються повільні хвилі із збільшеною 
амплітудою, а в денний час, навпаки, переважають швидкі хвилі з невеликими 
амплітудами.  

В цілому, якщо брати до уваги працездатність, у більшості людей 
протягом доби спостерігаються два максимуми – піки працездатності. Перший 
підйом припадає на 8-12-ту годину, а другий – на 17-19-ту годину. В цей час 
людина стає найактивнішою і в неї підвищується гострота органів чуття. 
Найбільш пасивною людина є о 2-5-й годині ночі і в 13-15-й годині дня. Однак, 
в різні дні можуть бути невеликі відхилення, пов’язані із змінами 
працездатності.  

Встановлено, що люди дещо відрізняються за своїми добовими 
біоритмами. Хронологічний тип людини, або хронотип, визначається піками 
активності нервової системи залежно від часу доби.  

Вивчення хронотипів почалося в 70-і роки ХХ століття, і спочатку було 
прийняте досить скептично. Однак в ході спостережень з’ясувалося, що це має 
не тільки наукове, а й практичне значення, оскільки збіг чи розбіжність 
робочих годин з піками і спадами активності людини визначає якість її 
діяльності, що в глобальному масштабі впливає і на економіку, і на інші сфери 
життя суспільства. 

За положенням активної фази можна виділити 3 основні хронотипи 
людини: ранковий («жайворонки»), вечірній («сови») і проміжний («голуби»). 
«Жайворонками» називають людей, у яких пік активності припадає на ранкові 
години і поширюється на всю першу половину дня. З початком сутінків у таких 
людей настає спад їхньої активності. 

До «сов» можна віднести людей, пік активності яких наступає після обіду 
і зберігається в вечірній час. Люди-«сови» прокидаються набагато пізніше 
сходу сонця, зазвичай о 10-11-й годині ранку, або ж опівдні. До обіду їх 
працездатність невелика, а о 15-й годині вона починає набирати обертів, 
досягаючи піку після заходу сонця.  

Іноді виділяють ще й третій тип людей, яких називають аритміками. До 
них належать люди, працездатність яких не залежить від часу доби. Вони 
однаково продуктивні як в ранці, так і в вечері. Дехто вважає, що це ідеальний 
варіант, проте спостереження показують, що такі люди частіше страждають від 
неврозів і депресії. Лікарі пояснюють це відсутністю необхідних спадів, коли 
організм повинен відпочивати і набиратися сил. За підрахунками західних 
спеціалістів, в даний час “сови” становлять близько 45% людей, «жайворонки» 
- 25%, і ще близько 30% людей відносять себе до аритміків, або не визначилися. 

Слід враховувати особливості хронотипів у різних життєвих ситуаціях: 
розподілі фізичного навантаження, сумісності у команді, колективі, у 
гуртожитку (доведено, що така сумісність – «жайворонки» з «жайворонками» і 
так далі добре впливає на успішність). На хронотип людини слід звертати увагу 
при виборі трудової діяльності («сови» краще ніж «жайворонки» переносять 



нічні з міни, а у «жайворонків» внаслідок роботи у нічні зміни можуть 
виникати хвороби кишково-шлункового тракту, неврози тощо. 

Особливо слід наголосити на тому, що хронотип дитини, школяра, 
особливо у молодших класах, визначає його поведінку, його активність. 
«Жайворонки” – школярі проявляють підвищену увагу о 8-10-й годині ранку, а 
«сови» – о 16 годині.  

Не варто переробляти себе із «сов» у «жайворонки» і навпаки. Адаптація 
до умов, незвичних для природного добового ритму, викликає появу 
специфічних форм напруження людського здоров’я, які полягають у зростанні 
психічних і фізичних втрат резервів організму на запобігання патологічним 
процесам. Тривале перебування в екстремальному режимі  (десинхронізація 
співвідношення фаз активності і відпочинку) може викликати виснаження 
адаптаційних резервів і призвести до розладу сну і депресивного стану, або до  
розвитку різноманітних хвороб (серцево-судинних, алергічних, ендокринних, 
психічних та ін.).  

Вважається, що кожна людина від дня народження живе за своїми 
біоритмами (біологічним годинником), які з чіткою періодичністю впливають 
на фізичний стан, прояв інтелектуальних здібностей, емоційність і т.д.  

Засновниками теорії місячних біоритмів (МБР) є професор психології 
Віденського університету Г. Свобода, лікар-отоларинголог з Берліна В. Фляйт і 
доктор технічних наук з Інсбрукської вищої школи А. Тельтшер.  

Сьогодні теорія трьох МБР базується на таких положеннях:   
 Фізичний стан людини змінюється з періодом 23 доби, емоційний - 28 

діб і інтелектуальний - 33 доби. Фізичний МБР відображає стан м’язової 
системи, здатність виконувати фізичну роботу та опір організму. Емоційний 
МБР відображає стан нейрогуморальної системи, характеризує зміст і якість 
емоцій і почуттів людини (настрій, стрес, інтуїцію, енергетичну мобілізацію). 
Інтелектуальний МБР зумовлений діяльністю головного мозку і характеризує 
розумові здібності людини (творчість, кмітливість, пам'ять, логіку). 

 Вказані три МБР описуються на часовій осі синусоїдами. Вихідною їх 
точкою є день народження людини. Перша половина періоду кожного МБР 
вважається позитивною фазою, друга - негативною. Дні переходу із позитивної 
фази в негативну і навпаки вважаються критичними днями (рис.1).  

Рис.1. Взаємозалежність біоритмів фізіологічної, емоціональної  



та інтелектуальної діяльності людини. 
 
У дні, що відповідають позитивній частині синусоїди, людина відчуває 

підвищення працездатності, покращення фізіологічного стану, приплив сил, 
більш емоційне сприйняття навколишнього світу. Вона доброзичливо ставиться 
до інших і оцінює їх більш позитивно.  

У критичні дні спостерігається підвищена стомлюваність, погіршення 
загального стану і настрою. Саме в цей час виникає найбільша загроза 
виникнення нещасних випадків. Особливо, коли збігаються критичні дні 
емоційного і фізичного МБР. У критичні дні 33-денного циклу необхідно бути 
особливо обережним при ухваленні відповідальних рішень. 

Встановлено, що потрійні критичні дні складають 20% днів життя 
людини. Інші 80% днів є змішаними. Дослідження Г. Швинга свідчать, що у 
критичні дні нещасні випадки відбуваються у 6 разів частіше, ніж звичайно, а 
випадки смерті – в 11 разів. Разом з цим професор Р. Бохов з університету ім. 
Гумбольта в Берліні довів, що нещасні випадки з працівниками 
сільськогосподарських машин у критичні дні в 171 раз імовірніші, ніж у 
звичайні. 

Роль МБР в авіакатастрофах ще більш наочна. Так, пасажирський літак 
рейсом 475 із Клівленда 10 липня 1973 р. здійснив посадку не в аеропорту 
призначення Майамі, а в Опа Лока, що розташований за 9 миль. У пілота був 
емоційний і фізичний критичний день. 25 вересня 1978 р. літак Чессна 
зіткнувся із Боїнгом-727, загинуло 150 осіб. У пілота Чессна був фізичний 
критичний день і негативні фази емоційного й інтелектуального циклів, а пілот 
Боїнга-727 перебував у негативних фазах фізичного, емоційного й 
інтелектуального циклів. 

Р. Андерсон, який вивчав вплив МБР у промисловості, встановив, що на 
металообробних і хімічних підприємствах майже 70 % нещасних випадків 
сталися у критичні дні циклів жертв. Компанія Мейджи, вирішивши 
враховувати в організації праці водіїв дані про їх МБР, зменшила за рік втрати 
від нещасних випадків більше ніж на 10 000 доларів. Таким чином, відомості 
про місячні МБР можуть бути корисними для планування майбутнього, 
допоможуть у критичні дні уникнути життєвих негараздів, максимально 
використати енергію позитивних фаз. 

Для розрахунку МБР найчастіше застосовується метод розрахунку 
критичних днів для кожного типу МБР за кількістю прожитих днів. 

У формування річних біоритмів людини суттєвий вклад вносять: зміни 
температури повітря, якість і кількість їжі, тривалість світлового дня. Річні 
ритми властиві всім фізіологічним і психічним функціям людини. Наприклад, 
психічна і м’язова збудливість у дорослих і дітей більша весною і на початку 
літа. Здатність очей до адаптації в темряві також залежить від сезону: 
світлочутливість очей максимальна весною і раннім літом, а восени і взимку 
знижена. Влітку діти ростуть швидше (наприклад, у травні більшість школярів 
виростає на 7,3 мм, а в листопаді на 3,3 мм). Дитячий організм засвоює кальцій 
і фосфор – основний будівельний матеріал кісткової тканин з різною 
інтенсивність протягом року. З лютого по липень вона збільшується, а з серпня 



по січень – зменшується. У річному ритмі змінюється працездатність у 
студентів і школярів. Восени вона найбільша.  

Відома сезонна приуроченість загострень хронічних захворювань 
шлунково-кишкового тракту. Виразкова хвороба загострюється в північних 
широтах в березні-квітні і, особливо, в жовтні-грудні, в південних широтах – в 
грудні-березні. У дітей з гастродуоденітом загострення в жовтні-грудні, 
березні-травні. Летальність хворих на інфаркт міокарда найбільш висока у 
березні – 32%, найнижча у серпні.  

В перехідні періоди спостерігається тимчасове погіршення адаптаційних 
систем людини. Весною спостерігається зниження природного імунітету до 
захворювань. 

Можна навести ще дуже багато різних прикладів зміни фізіологічних 
функцій в організмі людини. Однак і тих прикладів, що наведено достатньо, 
щоб зрозуміти, що весь організм людини охоплений різноманітними 
біоритмами. Отже кожна людина, яка свідомо підходить до збереження 
власного здоров’я, повинна прагнути максимально враховувати 
біоритмологічні особливості свого організму. Саме біоритмологічний підхід до 
планування своєї діяльності може дозволити уникнути порушень 
хроноалгоритму і завдяки цьому зменшити їх негативний вплив на здоров’я, 
бути успішним у своїй професійній діяльності. 
 

Мета: визначити хронотип, оцінити параметри біологічних ритмів для 
вибору раціонального режиму праці, фізичного навантаження і відпочинку. 

Обладнання: анкета, калькулятор, календар. 
Хід роботи: 

І. Визначення хронотипу людини. 

I.1. Уважно ознайомтеся з анкетою хронотипу, виберіть відповідь, 
визначте кількість балів. 

Анкета Остберга 

 
1.1. Чи важко Вам вставати рано вранці: 

а) так, майже завжди        3 
б) іноді           2 
в) рідко          1 
г) дуже рідко          0 

 
1.2. В який час Ви воліли б лягати спати: 

а) після 1 години ночі        3 
б) з 23 до 1 години ночі        2 
в) після 22 годин         1 
г) до 22 годин         0 

 
1.3. Ви нещодавно прокинулися. Який сніданок Вам більше до душі: 

а) ситний          3 
б) менш ситний                  2 
в) варене яйце або бутерброд       1 
г) достатньо чаю або кави       0 



 
1.4. Згадайте Ваші недавні конфлікти. Коли вони зазвичай відбувалися: 

а) у першій половині дня        0 
б) у другій половині дня        2 

 
1.5. Від чого Вам легше відмовитися: 

а) від ранкового чаю або кави       2 
б) від вечірнього чаю        0 

 
1.6. Чи легко Вам змінити свої звички, пов'язані з їжею: 

а) дуже легко          0 
б) досить легко         1 
в) важко          2 
г) не змінюю          3 

 
1.7. Вранці Вас чекають важливі справи. Наскільки раніше звичайного Ви 
ляжете спати: 

а) більш ніж на 2 години        3 
б) на 1-2 години         2 
в) менш ніж на 1 годину        1 
г) як зазвичай         0 

 
1.8. Наскільки точним є Ваш внутрішній годинник? Засічіть час, і, коли, 
на Вашу думку, мине хвилина, знову подивіться на годинник: 

а) ви поквапилися         0 
б) ви запізнилися         2 

 
I.2. Підрахуйте кількість балів. Оцініть отриманий результат, 

враховуючи наступне: якщо в сумі Ви набрали від 0 до 7 балів, то 
належите до «жайворонків»; якщо від 8 до 13 балів, то до аритміків – 
«голубів»; якщо від 14 до 21 балу, то до «сов». 

 
I.3. Занесіть результат в підсумкову таблицю, зробіть висновок про 

властивий Вам хронотип працездатності. 
 

Підсумкова таблиця 
Параметри Результати 
Хронотип  

 

II. Визначення біологічного ритму. 

Дослідження місячних біоритмів - фізичного (з періодом 23 дні), 
емоційного (з періодом 28 днів) і інтелектуального (з періодом 33 дні) містить: 

- визначення дати критичних днів для кожного з них; 
- розрахунок фази МБР, яка припадає на вибраний день. 



Критичним днем є дата, що відповідає повному періоду МБР, який 
досліджується, починаючи з дати народження. Фазі циклу відповідає залишок 
від ділення кількості прожитих днів на тривалість періоду. 

Розрахунок слід виконувати у такій послідовності:  
ІІ.1. Розрахуйте кількість повністю прожитих років за формулою: 

Н = (В - С) - 1,             (1.1) 
де Н - кількість повністю прожитих років; В - рік на час дослідження МБР; С - 
рік народження. 
 

ІІ.2. Встановіть кількість високосних років серед повністю прожитих 
років (табл. 1). Високосними вважають ті роки, які діляться без залишку на 
чотири, крім років, які закінчуються двома нулями і не діляться на 400. 

Таблиця 1. 

Високосні роки з 1956 по 2016 і кількість днів у місяцях року 

Високосні роки Місяць 
Кількість 

днів 
Місяць 

Кількість 
днів 

1956 
1960 
1964 
1968 
1972 
1976 

 

1980 
1984 
1988 
1992 
1996 
2000 

 

2004 
2008 
2012 
2016 

Січень 
Лютий 

Березень 
Квітень 
Травень 
Червень 

31 
28 (29 ) 

31 
30 
31 
30 

Липень 
Серпень 
Вересень 
Жовтень 
Листопад 
Грудень 

31 
31 
30 
31 
30 
31 

 
ІІ.3. Встановіть кількість прожитих днів у рік народження і в поточному 

році до заданої дати. 
ІІ.4. Розрахуйте загальну кількість прожитих днів за формулою: 

D = [365 · (H -L)] + ( 366 · L ) +R +T,                                 (1.2) 
де D - загальна кількість прожитих днів; H - кількість повністю прожитих років;  
L - кількість високосних років; R - кількість прожитих днів у рік народження; T 
- кількість прожитих днів у поточному році до заданої дати. 

ІІ.5. Розрахуйте частку (N1-3) від ділення загальної кількості прожитих 
днів на період досліджуваного МБР. 

Для фізичного МБР:                  N1 = D/23     
 (1.3) 

Для емоційного МБР:                N2 = D/28     
 (1.4) 

Для інтелектуального МБР:       N3 = D/33    
 (1.5) 

Ціле число отриманої частки відповідає кількості повних періодів 
досліджуваного МБР, залишок - кількості днів від початку останнього періоду 
до заданої дати. Тому перший критичний день від заданої дати може бути 
знайдений у результаті додавання до цієї дати різниці днів між періодом МБР і 
залишком. Наступні критичні дні можна розрахувати шляхом додавання до 
знайденої дати періоду МБР, що вивчається. 



ІІ.6. Встановіть дати першого і наступного критичних днів для МБР, що 
вивчається. 

При цьому необхідно пам’ятати, що у зв’язку з дрейфом МБР, який 
зумовлений віком і впливом стресорів, а також округленнями при розрахунках, 
дата критичних днів не може бути визначена абсолютно точно. Розбіжності 
можуть складати кілька діб. У зв’язку з цим небезпечними для життєдіяльності 
можуть бути також і найближчі до критичних дні. Тому доцільно 
встановлювати не окрему критичну дату, а зону підвищеного ризику 
життєдіяльності, яка охоплює як попередній критичному день, так і наступний. 

ІІ.7. Визначте фазу МБР. Вона буде відповідати залишку, отриманому при 
розрахунку кількості повних періодів досліджуваного МБР. 

ІІ.8. Результати оформіть у вигляді таблиці 2. 
Таблиця 2 

Результати дослідження місячних біоритмів 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Фізичний 
Емоційний 
Інтелекту- 
Альний 

11.11.01 29.01.80 346 
284 
242 

7959 
7959 
7959 

0 
8 
7 

4.12.01 
1.12.01 
7.12.01 

Критична 
Позитивна 
Позитивна 

 
Приклад розрахунку. 

Ваша дата народження 29 січня 1980 року. Ви досліджуєте всі свої МБР 
на 11 листопада 2001 року. 

Розрахуємо за формулою (1.1) кількість повністю прожитих вами років. 
Н = (2001 – 1980) – 1 = 20 (років) 

За таблицею 1 знаходимо кількість високосних років з 1980 по 2001 роки. 
Їх число дорівнює 6. Визначаємо кількість днів, які прожиті в рік народження. 
Ви народилися 29 січня, тобто в рік народження прожили : 

R = 3  + (6·31) + (4·30) + (1·29) = 338 (днів),  де 
3 - кількість днів, прожитих у місяці, в якому Ви народилися; (6·31) - шість 
місяців по 31 дню в рік народження; (4·30) - чотири місяці по 30 днів в рік 
народження; (1·29) – кількість днів у лютому 1980 року. 

Визначаємо кількість прожитих днів у поточному році до заданої дати. Ви 
досліджуєте МБР на 11 листопада 2001 року. На цей час ви прожили шість 
місяців по 31 дню, три місяці по 30 днів і один місяць тривалістю 28 днів, а 
також 11 днів до заданої дати. Отже, кількість прожитих днів у поточному році 
до заданої дати дорівнює: 

Т = (6 · 31) + (3 · 30) + (1 · 28) + 11 = 315 (днів) 
Розрахуємо загальну кількість прожитих днів за формулою (1.2). 

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



Розрахуємо частку від ділення загальної кількості прожитих днів на 
період МБР і знаходимо перші критичні дні після заданої дати. 

Для фізичного МБР:                         N1 = 7959/23 = 346,04 ≈ 346,0. 
Для емоційного МБР:                       N2 = 7959/28 = 284,30 ≈ 284,3. 
Для інтелектуального МБР:             N3 = 7959/33 = 241,18 ≈ 241,2. 
 
Отже, на час дослідження (11 листопада 2001 року) пройшло 346 повних 

періоди фізичного, 284 емоційного і 241 інтелектуального циклів. Отже, 
залишок для фізичного МБР дорівнює (23 · 0) 0 днів, емоційного - (28 · 0,3) 8 
днів, інтелектуального - (33 · 0,2) 7 днів. Критичний день для фізичного МБР 
настане через (23 – 0) 23 дні, емоційного - (28 – 8) 20 днів, інтелектуального - 
(33 – 7) 26 днів. Це буде відповідати таким датам: для фізичного МБР першим 
критичним днем після заданої дати буде (11 листопада +23 дні) 4 грудня, 
емоційного - (11 листопада + 20 днів) 1 грудня, інтелектуального - (11 
листопада + 26 днів) 7 грудня. 

Визначимо фазу МБР. Для фізичного МБР на 11 листопада 2001 року 
буде нульовий день циклу, для емоційного - 8 день циклу, а інтелектуального - 
7 день циклу. Це відповідає критичному дню фізичного і позитивним фазам 
емоційного та інтелектуального МБР. Запишімо результати дослідження згідно 
з табл. 2. 
 


