
1 

 

ЗМІСТ 

 

ВСТУП .......................................................................................................................... 4 

РОЗДІЛ 1 ОГЛЯД І АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНИХ ВІДОМОСТЕЙ ............................ 9 

1.1 Комплексна оцінка стану здоров’я населення та її використання в 

управлінні охороною здоров’я ........................................................................... 9 

1.2Популяційне поняття «здоров’я» ............................................................... 10 

1.3 Методи оцінки ............................................................................................. 12 

Висновки до розділу 1 ...................................................................................... 17 

РОЗДІЛ 2 МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОЦІНКИ СТАНУ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ

 ..................................................................................................................................... 18 

2.1 Індекс Кетле ................................................................................................. 18 

2.2 Вмісту жиру в організмі та добової потреби у калоріях ......................... 20 

2.3 Вміст води, кісток та м’язів в організмі людини ..................................... 21 

2.4 Поняття біологічного віку .......................................................................... 23 

2.6Фундаментальні характеристики ростового процесу ............................... 27 

2.7Стан вегетативної нервової системи, їхній взаємозв’язок з індексом Кердо

 ............................................................................................................................. 30 

2.8Визначення оцінки рівня фізичного рівня здоров’я ................................. 31 

Висновки до розділу 2 ...................................................................................... 34 



2 

 

РОЗДІЛ 3 МАТЕРІАЛИ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ОЦІНКИ ЗДОРОВ’Я 

СТУДЕНТІВ ............................................................................................................... 35 

3.1Вміст води, кісток та м’язів в організмі студентів ................................... 81 

3.1.1 Визначення стану вмісту води в організмі ............................................ 81 

3.1.2 Визначення стану вмісту м’язів в організмі .......................................... 81 

3.1.3 Визначення стану вмісту кісток в організмі .......................................... 81 

3.1.4 Аналіз відхилень від норми у чоловіків та жінок ................................. 81 

3.1.5 Аналіз відхилень від норми у студентів ................................................ 43 

3.1.6Діаграми отриманих результатів ............................................................. 48 

3.2 Визначення стану вегетативної нервової системи чоловіків та жінок, їхній 

взаємозв’язок з індексом Кердо ....................................................................... 51 

3.3 Методи оцінки біологічного віку .............................................................. 54 

3.4 Аналіз стану вмісту жиру в організмі та добової потреби у калоріях ... 61 

3.5 Індекс Кетле ................................................................................................. 74 

Висновки до розділу 3 ...................................................................................... 79 

РОЗДІЛ 4 РОЗРОБКА ПРОГРАММНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ ЗДОРОВ’Я 

СТУДЕНТІВ ............................................................................................................... 80 

4.1Вибір програмного середовища .................................................................. 80 

4.2Аналіз та проектування системи ................................................................ 83 

4.3 Вхідні дані .................................................................................................... 84 



3 

 

4.4Опис програмного продукту ....................................................................... 86 

Висновки до розділу 4 ...................................................................................... 90 

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ ............. 91 

5.1 Санітарно-гігієнічна характеристика приміщення при розробці програмного 

продукту ............................................................................................................. 91 

5.2Оцінка небезпечних і шкідливих виробничих факторів та розробка заходів 

по покращенню умов праці при написанні учбового програмного продукту94 

5.2.1 Мікроклімат .......................................................................................... 94 

5.2.2 Шум ....................................................................................................... 96 

5.2.3 Електронебезпека ................................................................................. 97 

5.2.5  Пожежна безпека в умовах надзвичайних ситуацій ...................... 100 

Висновки до розділу 5 .................................................................................... 102 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ......................................................................................... 103 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ........................................................ 104 

ДОДАТОК А ............................................................................................................ 108 

ДОДАТОК Б ............................................................................................................. 112 

ДОДАТОК В ............................................................................................................ 115 

  



4 

 

ВСТУП 

 

Проведення комплексної оцінки стану здоров’я людини на сучасному 

етапі розвитку медичної науки зумовлює нагальну потребу у вивченні 

комплексу критеріїв, що мають як суто медичне, так і важливе соціальне, 

гігієнічне, психологічне, педагогічне та екологічне значення. 

Така ситуація зумовлює потребу у здійсненні поглибленого наукового 

пошуку, обґрунтуванні методологічних основ та прикладних засад 

адекватного використання ефективних підходів щодо удосконалення цього 

процесу з урахуванням численних засобів об’єктивізації критеріальних 

показників стану адаптаційних ресурсів і функціональних можливостей 

організму, який активно росте і розвивається, та стану довкілля, що постійно 

змінюється [1, 3]. 

Отже, проблеми адекватної оцінки стану здоров’я мають чітко 

виражений міждисциплінарний характер, передбачають визначення цілої 

низькі як клініко-значущих показників, так і показників що пов’язані з 

виявленням особливостей психічної, психофізіологічної та соціально-

психологічної адаптації людини до умов перебування. Разом з тим необхідно 

відзначити, що саме оцінка стану здоров’я як з медичної, так і з екологічної 

точки зору є одним з найбільш дискусійних питань, потребує на 

використання системного підходу, і тому повинна ураховувати та 

розв’язувати такі положення проблемного характеру, як проблеми 

категорійно-понятійного змісту, якісної та кількісної оцінки стану здоров’я, 

нормування провідних показників стану здоров’я, визначення та оцінки змін 

у стані здоров’я, які відбуваються на сучасному етапі, прогнозування та 

формування здоров’я тощо [3, 4]. 
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Метою наукового дослідження є розроблення та наукове обґрунтування 

концепції проведення моніторингу стану здоров’я студентів в сучасних 

умовах на підставі застосування підібраних методів оцінки стану здоров’я . 

Дійсно, пошук надійних, об’єктивних та адекватних існуючим вимогам 

технологій оцінки функціонального стану організму людини, яка перебуває в 

умовах постійного впливу численних чинників довкілля та соціальних умов 

життя, встановлення закономірностей процесів формування провідних 

характеристик фізичного розвитку, психофізіологічних функцій та 

особливостей особистості дітей і підлітків різного віку, учнівської і 

студентської молоді, населення зрілого та похилого віку тощо, зумовлює 

визначення інформативних підходів до оцінки особливостей перебігу 

процесів соціально-психологічної, психофізіологічної та психічної адаптації 

їх організму. 

Мета роботи: дослідити можливості та задачі моніторингу фізичного 

стану студентів, визначити та реалізувати найбільш ефективний метод 

тестування та аналізу за допомогою існуючих методів. Та розробити 

програмний продукт за допомогою якого, є найбільш оптимальний  

розрахунок та аналіз фізичного стану студентів. Визначити динаміку 

фізичної підготовленості студентів із різною руховою активністю. 

Методи дослідження: аналіз наукової літератури; тестування 

зфізичним навантаженням; спостереження; констатуючий 

педагогічнийексперимент. Організація дослідження. Дослідження включало 

три етапи: 

 1-й –теоретичний аналіз літературних джерел, визначення об’єкта, 

предмета,мети, завдань дослідження, підбір методів дослідження; 

 2-й – проведенняконстатуючого експерименту з студентами, визначення 

динаміки фізичноїпідготовленості студентів із різною руховою активністю; 

3-й етап– обґрунтування висновків, розробка практичних рекомендацій із 

підвищеннярівня фізичної підготовленості студентів. 
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Задачі:   

1. Проаналізувати поточний стан предметної області. 

2. Аналіз існуючих методів та доцільність їх використання. 

3. Підбір більш оптимальних і доцільних методів тестування для 

обраного віку студентів. 

4. Розробка структури програмного продукту. 

5.Розробка програмного продукту на основі даних методів і реалізація 

їх у вигляді ProgramApplication. 

Вибір теми моєї дипломної роботи  зумовлений тим, що на даний 

момент  аналіз ситуації стосовно фізичного навантаження студентівє на 

недорозвиненому рівні. Вплив фізичних вправ на педагогічні результати 

опосередкований фізіологічними і біологічними механізмами. 

Інакшекажучи, навантаження є причиною тих адаптаційних змін в організмі, 

від характеру і  величини яких залежить результат. 

Найціннішими для фізичного виховання молоді є великі (тобто 

розвиваючі) і середні (закріплюючі) навантаження, використання їх дозволяє  

вчителеві забезпечити оздоровчу спрямленість занять і управління 

розвитком організму студентів з урахуванням вимог їх всебічного фізичного 

вдосконалення. 

Значне навантаження розглядають не тільки як умову досягнення 

високого рівня рухової підготовленості, а в першу чергу, як результат 

ставлення студентів до фізичної культури й умов формування потреби до 

систематичних занять. Належні навантаження викликають позитивні 

емоційні переживання студентів, інтерес до занять і задоволення ними, 

допомагають учителю спрямувати їх на подальші фізичне 

самовдосконалення.  

Звідси можна дійти висновку: прагнучі до забезпечення високого 

освітнього, оздоровчого і виховного ефекту, вчитель повинен уважно 
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стежити за індивідуальними реакціями кожного студента на фізичне 

навантаження, залежно від них добирати вправи, визначати інтенсивність і 

тривалість їх виконання, кількість повторень, інтервали відпочинку і його 

характер. Отже, для уроку фізичної культури характерною є сувора 

індивідуальна регламентація діяльності студентів і дозування навантаження. 

Чітка регламентація та дозування потрібні і для досягнення освітніх 

результатів (засвоєння кожної вправи вимагає певної кількості повторень). 

Фізичне навантаження - це певна міра впливу фізичних вправ на 

організм студента. Як відомо, фізичні навантаження характеризуються 

певним обсягом та інтенсивністю. Обсяг навантаження визначається 

кількістю виконаних вправ, вагою вантажів, довжиною подоланої дистанції 

тощо. Інтенсивність навантаження характеризується часом виконання 

конкретної роботи. Названі характеристики - це зовнішні прояви 

навантаження. Вони визначаються під час підготовки вчителя до уроку у 

вигляді конкретних кількісних величин і можуть уточнюватися 

(збільшуватись, або зменшуватись) у процесі його проведення. Виконання 

роботи без відповідної інтенсивності та інтенсивність без достатнього 

обсягу навантаження не ведуть до адаптації та фізичного розвитку. 

Дозувати навантаження - це змінювати його обсяг та інтенсивність. 

Внутрішнім проявом навантаження є реакція організму як відповідь на 

виконану роботу. Таких реакцій багато. Інтегральним показником стану 

організму, як відомо з фізіології, є частота серцевих скорочень (ЧСС). 

Дослідження виявили, що за максимального фізичного напруження в 10-

річних дітей пульс досягає 220-230 уд/хв, у 20-річних - біля 200 уд/хв, а у 60-

річних - приблизно 160 уд/хв. 

Отже діяльність моєї дипломної роботи спрямована на створення 

програмного забезпечення та повний аналіз біологічного та фізичного стану 

студента. Сама програма розроблена за новітніми технологіями , ПП 

базується на індексах та формулах які прораховують фізичний та 
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біологічний стан студента, і в результаті в педагогів є повноцінний аналіз 

стану здоров’я студента. Завдяки цій програмі вчителі мають змогу 

гармонійно й правильно навантажувати студентів,  повноцінно розвивати їх 

потенційні фізичні можливості . 
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РОЗДІЛ 1 ОГЛЯД І АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНИХ ВІДОМОСТЕЙ 

 

 

1.1 Комплексна оцінка стану здоров’я населення та її використання в 

управлінні охороною здоров’я 

Виконання основного стратегічного завдання в діяльності системи 

охорони здоров’я — збереження та зміцнення здоров’я населення, 

поліпшення якості надання медичної допомоги, розробка конкретних 

лікувальних і профілактичних заходів, форм і методів роботи окремих 

спеціалізованих служб — неможливе без знання основних характеристик, 

тенденцій та закономірностей стану здоров’я населення. 

 Сьогодні існує багато підходів до визначення поняття «здоров’я» 

(понад 100 дефініцій). Практично в кожному з них не враховуються ті чи 

інші важливі аспекти життєдіяльності людини, населення в цілому. 

Очевидно, що не існує універсального, придатного до всіх випадків життя, 

визначення здоров’я. Найдоцільнішим є такий підхід до визначення здоров’я, 

за якого враховуються різні цілі. 

Якщо мова йде про здоров’я в загальнофілософському плані, тоді цей 

термін є синонімом поняття «норма», що часто вживається в біології Це — 

інтервал, у межах якого кількісні коливання біологічних процесів здатні 

утримувати живу систему на рівні функціонального оптимуму здоров’я. 

Якщо брати до уваги здоров’я окремої людини, існує 2 варіанти 

загальнофілософського підходу до визначення поняття «здоров’я»: 

1) теоретичний: визначення здоров’я людини як теоретично можливого 

ідеалу, до якого варто прагнути, але фактично важко досягти. В цьому плані 

влучнішим є визначення, що дає Всесвітня організація охорони здоров’я: 

«Здоров’я — це стан повного соціального, біологічного та психологічного 

благополуччя, коли функції всіх органів, систем урівноважені з навколишнім 

середовищем, відсутні будь-які захворювання, хворобливі стани чи фізичні 

дефекти»; 
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2) практичний: спрямований дати відповідь, здорова чи хвора людина. При 

цьому головною є здатність організму повноцінно виконувати свої біологічні 

та соціальні функції. 

Стан здоров’я можна розглядати на індивідуальному, груповому та 

популяційному рівні. 

 

1.2 Популяційне поняття «здоров’я» 

 

Коли мова йде про популяційне здоров’я, тобто здоров’я населення та 

окремих його груп, слід мати на увазі, що єдиного критерію, за яким можна 

визначити стан здоров’я населення, наприклад, регіону, країни, міста, 

району, області немає. В цьому випадку у світовій статистиці прийнято 

використовувати комплексний підхід до визначення поняття «здоров’я» 

населення. Під ним розуміють умовне статистичне поняття, яке досить повно 

характеризується комплексом показників: 

Прямі показники: 

 фізичний розвиток (морфо-функціональний, біологічний розвиток та 

його гармонійність); 

 індекс здоров’я; 

 частота донозологічних станів (імунітет, стійкість систем). 

Непрямі показники: 

 демографічні показники (народжуваність, смертність, середня 

очікувана тривалість життя); 

 захворюваність (загальна, інфекційна, госпітальна); 

 інвалідність (первинна, загальна). 

Стан здоров’я обумовлюється впливом чинників, які можна поділити на 4 

групи: 

 спосіб та умови життя; 

 біологічні чинники; 
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 стан навколишнього середовища; 

 обсяг і якість медичної допомоги. 

Факторами ризику хвороби чи смерті є ендогенний або екзогенний 

додатковий несприятливий вплив на організм, який підвищує ймовірність 

виникнення захворювань чи настання смерті. 

Вивчення популяційного здоров’я населення грунтується на численних 

джерелах, основними з яких є: 

1) офіційні звіти лікувально-профілактичних закладів і органів охорони 

здоров’я, соціального забезпечення, РАГСу і статистичних органів; 

2) спеціально організований облік випадків захворювань і смертей в 

лікувально-профілактичних закладах окремих зон спостереження — 

проспективні дослідження; 

3) ретроспективна інформація облікових документів лікувально-

профілактичних закладів за минулий період часу; 

4) дані анкетування населення; 

5) дані лікарських оглядів; 

6) дані лабораторних й інструментальних досліджень; 

7) результати математичного моделювання. 

Основними елементами комплексного аналізу стану здоров’я є: 

1) збір інформації про стан здоров’я;  

2) обробка й аналіз інформації про стан здоров’я;  

3) висунення гіпотези про зв’язок стану здоров’я з чинниками, які на нього 

впливають;  

4) ціленаправлене вивчення чинників, які впливають на здоров’я і 

поглиблене вивчення характеристик здоров’я;   

5) виявлення кількісних залежностей між характеристиками здоров’я і 

чинниками, що на нього впливають;  

6) ухвалення рішення щодо подолання чинників ризику для первинної 

профілактики захворювань;  

7) реалізація ухвалених рішень;  
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8) перевірка ефективності ухвалених рішень. 

 

У медико-соціальних дослідженнях групового здоров’я, здоров’я 

населення і суспільного здоров’я традиційно прийнято використовувати такі 

індикатори: 

1) демографічні показники; 

2) захворюваність й інвалідність; 

3) фізичний розвиток. 

 

1.3 Фізичний розвиток 

 

 Фізичний розвиток є одним із найважливіших ознак, що 

характеризують рівень здоров’я населення. Однак показники фізичного 

розвитку не є обов’язковими для офіційного статистичного аналізу і не 

відображаються у звітності, що не дозволяє безупинно стежити за рівнем і 

динамікою фізичного розвитку окремих груп населення по всій країні. 

На рівень фізичного розвитку впливає комплекс соціально-біологічних, 

медико-соціальних, організаційних, природно-кліматичних факторів. Існують 

розходження у фізичному розвитку населення, що проживає в різних 

економіко-географічних зонах, серед різних національностей. Під впливом 

довготривалої дії несприятливих факторів рівень фізичного розвитку 

знижується. Поліпшення умов, нормалізація способу життя сприяють 

підвищенню рівня фізичного розвитку. 

Основними ознаками фізичного розвитку є: 

1. Антропометричні — такі ознаки, що засновані на зміні розмірів тіла, 

скелета людини. Вони ж, в свою чергу, поділяються на: 

 соматометричні — розміри тіла і його частин; 

 остеометричні — розміри кістяка і його частин; 

 краніометричні — розміри черепа. 
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2. Антропоскопічні — такі ознаки, що засновані на описі тіла в цілому й 

окремих його частин. До антропоскопічних ознак відносяться: 

 розвиток жирового шару, мускулатури; 

 форма грудної клітини, спини, живота, ніг; 

 пігментація; 

 волосяний покрив; 

 вторинні статеві ознаки тощо. 

3. Фізіометричні — такі ознаки, що визначають фізіологічний стан, 

функціональні можливості організму. Зазвичай вони виміряються за 

допомогою спеціальних приладів. Зокрема, до таких ознак відносяться: 

 життєва ємність легень (вимірюється за допомогою спірометра); 

 м’язова сила кистей рук (вимірюється за допомогою динамометра) 

тощо. 

Оцінка фізичного розвитку має важливе значення для багатьох напрямів 

медицини. Показники фізичного розвитку використовуються для виявлення 

антропометричних маркерів (ознак) ризику ряду захворювань і патологічних 

станів. Антропометричні показники використовуються для контролю 

фізичного розвитку і оцінки ефективності проведених оздоровчих заходів. 

Вони необхідні для визначення режиму життя і фізичного навантаження. У 

статистиці антропометричні показники є найважливішими критеріями для 

визначення таких понять, як «живонароджуваність», 

«мертвонароджуваність», «недоношеність», «маса тіла при народженні» 

тощо. 

Фізичний розвиток має важливе медико-соціальне значення. Рівень 

фізичного розвитку населення багато в чому говорить про соціальне 

благополуччя в суспільстві. Порушення фізичного розвитку можуть свідчити 

про несприятливі умови і спосіб життя і повинні слугувати одним із критеріїв 

для визначення рівня соціального ризику, визначення соціального 

неблагополуччя, що вимагає заходів медико-соціального впливу. 
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Вивчення фізичного розвитку включає: 

1) вивчення фізичного розвитку і його закономірностей у різних віково-

статевих групах населення і зрушень за встановлені проміжки часу; 

2) динамічне спостереження за фізичним розвитком і здоров’ям у 

колективах; 

3) розробку заходів регіональних віково-статевих стандартів для 

індивідуальної і групової оцінки фізичного розвитку; 

4) оцінку ефективності оздоровчих заходів. 

Для вивчення, аналізу й оцінки фізичного розвитку застосовуються 

генералізуючий і індивідуалізуючий методи спостереження. 

Під генералізуючим методом розуміють спостереження за визначеною, 

досить великою групою, у якій додають індивідуальні антропометричні дані 

й при обробці отримують середні дані фізичного розвитку на встановлений 

момент, що характеризує дану групу.Під індивідуалізуючим методом 

розуміють тип тривалого спостереження за розвитком кожної окремої особи. 

 

1.3 Методи оцінки 

 

Нині використовуються наступні критерії комплексної оцінки стану 

здоров’я: 

1. Наявність або відсутність у момент обстеження хронічних захворювань. 

2. Рівень функціонального стану основних систем організму. 

3. Ступінь опірності організму несприятливому впливу чинників 

навколишнього середовища. 

4. Рівень нервово–психічного і фізичного розвитку, що досягнутий, та 

ступінь його гармонійності. 
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Для спостереження за станом здоров’я і оцінки впливу систематичних 

занять фізичними вправами необхідний лікарський контроль. Основне 

призначення медичного огляду (лікарського контролю) у тім, щоб визначити 

стан здоров’я студентів і розподілити їх за медичними групами: основною, 

підготовчою, спеціальною. 

 

Основна група: До неї входять особи, які не мають відхилень у стані 

здоров’я і фізичному розвитку, а також особи з незначними відхиленнями в 

стані здоров’я, але з гарною фізичною підготовленістю (практично здорові). 

Їм дозволяється займатися фізичними вправами і спортом у повному обсязі, 

без обмежень, а також брати участь у змаганнях. 

До підготовчої групи включають осіб, які мають незначні відхилення в 

стані здоров’я і фізичному розвитку (без істотних функціональних змін) і не 

володіють достатнім ступенем фізичної підготовленості. Осіб, віднесених до 

цієї групи, зазвичай не допускають до змагань, але вони можуть займатися 

фізичними вправами оздоровчої спрямованості. 

Третя група – спеціальна. Вона поєднує осіб, які мають значні 

відхилення в стані здоров’я, та яким показана тільки лікувальна фізична 

культура (ЛФК). На підставі висновку лікаря, у випадку відсутності 

протипоказань, оформляється допуск до занять фізичними вправами. 

    Самоконтроль – це регулярні самостійні спостереження за станом свого 

здоров’я, фізичним розвитком, фізичною підготовленістю та їхніми змінами 

під впливом занять фізичними вправами і спортом. Самоконтроль не може 

замінити лікарського контролю, та він допомагає істотно доповнити 

відомості, отримані під час лікарського обстеження. Він має не тільки 

виховне значення, але й привчає свідоміше ставитися до занять, правил 

особистої гігієни, розумного розпорядку дня, режиму навчання, праці, побуту 

та відпочинку. Самоконтроль дозволяє вчасно виявити несприятливий вплив 

надмірних фізичних навантажень на організм. 
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У процесі занять фізичними вправами і спортом рекомендується 

періодично контролювати такі суб’єктивні показники як самопочуття, сон, 

апетит, болісні відчуття та об’єктивні показники, які характеризують рівень 

фізичного розвитку, функціонального стану й фізичної підготовленості. 

Самопочуття після занять фізичними вправами має бути бадьорим, 

настрій гарним, не повинно бути головного болю, відчуття розбитості та 

стомлення. У разі відсутності стану комфортності (млявість, сонливість, 

дратівливість, сильні м’язові болі, відсутність бажання тренуватися) заняття 

слід припинити. 

Сон після занять фізичними вправами зазвичай гарний, з бадьорим 

станом після нього. Якщо ж після занять важко заснути і сон неспокійний (і 

це повторюється після кожного заняття), це знак того, що застосовувані 

навантаження не відповідають фізичній підготовленості і віку. 

Апетит після помірних фізичних навантажень має бути також гарним. 

Різні відхилення в стані здоров’я перш за все відбиваються на апетиті, тому 

його погіршення, як правило, є результатом перевтоми чи нездужання. 

Больові відчуття фіксуються за місцем їхньої локалізації, характером (гострі, 

тупі, ріжучі й т. ін.) і силою прояву. 
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Висновки до розділу 1 

 

Найдоступнішими об’єктивними показниками фізичного розвитку є 

ріст, окружність грудної клітки, вага тіла. На сьогодні розроблено велику 

кількість схем, шкал, типів, класифікацій, оціночних індексів для визначення 

та характеристики загальних розмірів, пропорцій, конституції й інших 

особливостей тіла людини. 
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РОЗДІЛ 2 МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОЦІНКИ СТАНУ ЗДОРОВ’Я 

СТУДЕНТІВ 

 

2.1 Індекс Кетле 

 

Індекс маси тіла (англ. Body mass index (BMI), ІМТ) - величина, що 

дозволяє оцінити ступінь відповідності ваги людини і його зростання і, тим 

самим, побічно оцінити, чи є маса недостатньою, нормальною або 

надлишковою. Важливий при визначенні показань для необхідності 

лікування. 

 

Індекс маси тіла розраховується за формулою: 

I = m / h * h,де: 

m - маса тіла в кілограмах 

h - зростання в метрах, 

і вимірюється в кг / м². 

Наприклад, вага людини = 85 кг, зріст = 164 см. Отже, індекс маси тіла в 

цьому випадку дорівнює: 

ІМТ = 85: (1,64x1,64) = 31,6 

Показник індексу маси тіла розроблений бельгійським соціологом і 

статистиком Адольфом Кетеле (Adolphe Quetelet) в 1869 році. 

Відповідно до рекомендацій ВООЗ розроблена наступна інтерпретація 

показників ІМТ [1]: Індекс маси тіла Відповідність між масою людини та її 

зростанням 

16 і менше Виражений дефіцит маси 

16-18,5 Недостатня (дефіцит) маса тіла 

18,5-25 Норма 

25-30 Надлишкова маса тіла (предожіреніе) 

30-35 Ожиріння першого ступеня 

35-40 Ожиріння другого ступеня 
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40 і більше Ожиріння третього ступеня (морбідне) 

Індекс маси тіла слід застосовувати з обережністю, виключно для 

орієнтовної оцінки - наприклад, спроба оцінити з його допомогою статура 

професійних спортсменів може дати невірний результат (високе значення 

індексу в цьому випадку пояснюється розвинутою мускулатурою). Тому для 

більш точної оцінки ступеня накопичення жиру поряд з індексом маси тіла 

доцільно визначати також індекси центрального ожиріння. 

З урахуванням недоліків методу визначення індексу маси тіла був 

розроблений індекс об'єму тіла [2] [3]. 

Згідно з ізраїльським дослідженню ідеальним для чоловіків є індекс 

маси тіла в 25-27. Середня тривалість життя чоловіків з таким ІМТ була 

максимальна [4]. 

Крім того, для визначення нормальної маси тіла може бути 

застосований ряд індексів: 

Індекс Брока використовується при зростанні 155-170 см. Нормальна маса 

тіла при цьому дорівнює (зростання [см] - 100) - 10 (15%). 

Індекс Брейтмана. Нормальна маса тіла розраховується за формулою - 

зростання [см] • 0,7 - 50 кг. 

Індекс Борнгардта. Ідеальна маса тіла вираховується за формулою - 

зростання [см] • окружність грудної клітки [см] / 240. 

Індекс Давенпорта. Маса людини [г], ділиться на зростання [см], зведений у 

квадрат. Перевищення показника вище 3,0 свідчить про наявність ожиріння. 

(Очевидно це той же ІМТ, тільки поділений на 10) 

Індекс Одеру. Нормальна маса тіла дорівнює відстані від тім'я до симфізу 

[см] • 2 - 100. 

Індекс Ноорд. Нормальна вага дорівнює зростання [см] • 420/1000. 

Індекс Татона. Нормальна маса тіла = зріст-(100+ (зростання-100) / 20) 

У клінічній практиці для оцінки маси тіла найбільш часто використовується 

індекс Брока. 
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Крім росто-вагових показників може бути використаний метод 

визначення товщини шкірної складки, запропонований Керівним. За цією 

методикою визначається товщина шкірної складки в надчеревній ділянці (в 

нормі -1,1- 1,5 см). Збільшення товщини складки до 2 см свідчить про 

наявність ожиріння. 

 

2.2 Вмісту жиру в організмі та добової потреби у калоріях 

 

Жири є одним з основних джерел енергії, яка виробляється в організмі. 

Також вони входять в склад всіх живих клітин і відіграють велику роль в 

біохімічних процесах. Вміст жиру в організмі складає 10-20%. В харчових 

продуктах вміст жиру різний: в м’ясі – 8-19% в основному ненасичені жирні 

кислоти, в рибі – 0,3 -30,8% переважають поліненасичені жирні кислоти, 

злаки (пшениця, жито, овес) містять 2-5% жиру, а молоко 2,7-6,0% [1]. 

Значення жирів у харчуванні різноманітне. Недостатнє надходження 

жирів у їжу негативно впливає на різні види обміну речовин, функціональний 

стан окремих органів і систем і, у підсумку, на працездатність і опірність 

організму несприятливим чинникам навколишнього середовища, у тому 

числі інфекційним агентам. Недостатня енергетична цінність раціонів 

харчування призводить до виснаження жирових депо у підшкірній основі. 

Ожиріння — надлишкове відкладення жиру, збільшення маси тіла за 

рахунок жирової тканини. Ожиріння — хронічна хвороба, що веде до 

підвищеного ризику виникнення цукрового діабету, гіпертонічної хвороби, 

інфаркту міокарда, жовчнокам’яної хвороби. Жирова тканина може 

відкладатися як в місцях фізіологічних відкладень, так і в області молочних 

залоз, стегон, живота. Останнім часом ожиріння розглядається як хронічна 

обмінна хвороба, що виникає в будь-якому віці, що виявляється 

надлишковим збільшенням маси тіла переважно за рахунок надмірного 

накопичення жирової тканини, що супроводжується збільшенням випадків 

загальної захворюваності та смертності населення [2]. 
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Калорійність їжі або енергетична цінність харчових продуктів — 

кількість енергії, яка утворюється при окисленні жирів, білків, вуглеводів, що 

міститься у продуктах харчування, і витрачається на фізіологічні функції 

організму [3]. 

Калорійність — важливий показник харчової цінності продуктів, 

вимірюється в кілокалоріях (ккал) або в кілоджоулях (кДж). Одна кілокалорія 

дорівнює 4,184 кілоджоуля. Будь-яка фізична або розумова робота вимагає 

додаткових витрат енергії. Якщо для людей, зайнятих малорухливою 

"сидячою" працею, добова потреба в енергії складає 2500-2800 ккал, то для 

осіб, зайнятих важкою фізичною роботою, ці величини можуть досягати 

4000-5000 ккал. Частину енергії організм витрачає безпосередньо на 

перетравлення їжі, при цьому кількість використаної енергії залежить від 

складу раціону. Так, на перетравлення білків організм витрачає 30-40% 

енергії, на перетравлення жирів - 7-14%, вуглеводів - 4-7%, сирих овочів - до 

60% [4]. 

 

2.3 Вміст води, кісток та м’язів в організмі людини 

 

В цілому організм людини складається на 86–50% з води (86% у 

новонародженого і 50% у старого). Значення води в житті людини 

визначається тими функціями і тією величезною часткою, яку вона займає в 

загальній масі тіла людини і його органів[1].  

Достатнє надходження води в організм є однією з основних умов 

здорового способу життя. Вода бере активну участь в хімічних реакціях, що 

проходять в нашому тілі, доставляє живильні речовини в кожну клітку, 

виводить токсини, шлаки і надлишки солей, сприяє пониженню кров'яного 

тиску, Споживання достатньої кількості води – це один з кращих способів 

запобігти утворенню каміння в нирках. Вода як би «мастить» суглоби, 

виконуючи тим самим роль амортизації для спинного мозку, а також регулює 

температуру тіла і забезпечує еластичність шкіри. Вода необхідна для 
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нормального травлення. Беручи участь в обміні речовин, ця унікальна рідина 

дозволяє зменшити жирові накопичення і понизити вагу [2].  

Певний і постійний зміст води – одна з необхідних умов існування 

живого організму. Людина надзвичайно гостро відчуває зміну змісту води в 

організмі і може прожити без неї всього декілька діб. Недостатнє споживання 

води порушує нормальну життєдіяльність організму: з'являється 

стомлюваність і знижується працездатність, порушуються процеси травлення 

і засвоєння їжі, сповільнюється перебіг біохімічних реакцій, збільшується 

в'язкість крові, що створює умови утворення тромбів, порушується процес 

кровотворення. Без води неможлива регуляція теплообміну організму з 

навколишнім середовищем і підтримка постійної температури тіла. Оскільки 

мозок на 75% складається з води, відносне його зневоднення викликає у 

кліток мозку найсильніший стрес. Зневоднення негативно впливає на 

найважливіші функції організму, ослаблюючи його.  

У людини м’язів більше 600. Вага м'язів дорослої людини становить 

40-50 відсотків від ваги її тіла; у новонароджених - 20 відсотків, а у підлітків 

- 30-35 відсотків. Зростають м'язи нерівномірно. М'язи нижніх кінцівок 

швидше, м'язи рук - повільніше. Вже в 14-16 років скелетна мускулатура та 

суглобово-зв'язковий апарат людини досягають високого рівня розвитку, 

хоча діаметр окремих м'язових волокон все ще продовжує збільшуватися. 

Повністю розвиток м'язів завершується лише в 20-25 років. На навантаження 

м'язи відповідають різними пристосувальними реакціями. Поліпшується 

кровопостачання м'язів, розширюється мережа кровоносних судин. 

Підраховано, що у тренованої людини, наприклад, на 100 м'язових волокон 

припадає 98 капілярів, а у нетренованої - лише 46 [3]. 

Сьогодні медики усіх країн одностайно стверджують: малорухливий 

спосіб життя призводить до атрофії м'язів! Знижується їх сила, здатність до 

тривалої діяльності. Фізико-хімічні властивості м'язових білків також 

змінюються; з кісткової тканини вимивається кальцій. Людина, прирікає себе 
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на гіподинамію, стає менш стійкою до хвороботворних агентів, до 

атмосферних впливів [4]. 

Кістки, склад яких на 50% визначається водою, досить легкі і 

складають до 20% маси тіла у чоловіків і 14-19% – у жінок. Кістки ростуть 

перші тридцять років життя. Кістки беруть участь у мінеральному обміні, 

вони є депо кальцію, фосфору тощо. Жива кістка містить в собі вітаміни А, 

D, С та інші. Як складові скелету виконують опорну, захисну та рухову 

функції. Кістковий мозок бере участь у творенні крові. Кістка живої людини 

— динамічна структура, у якій відбувається обмін речовин — руйнування 

старих і створення нових кісткових трабекул і остеонів. Кістки змінюються 

відповідно до умов зовнішнього середовища, під впливом яких відбувається 

перебудова їх макро- і мікроструктури. Кістки розвивються краще де більше 

працюють м'язи, що прикріплені до цих кісток. Форма і рельєф кістки 

залежить від характеру прикріплення м'язів [5]. 

 

2.4 Поняття біологічного віку 

 

Поняття біологічного віку виникло в результаті усвідомлення 

нерівномірності розвитку, зрілості і старіння. Одна з найважливіших 

закономірностей онтогенезу - це нерівномірність вікових змін. Це явище 

служить причиною розбіжності між хронологічним і біологічним віком 

організму. 

Вік - тривалість періоду від моменту народження до теперішнього або 

будь-якого іншого моменту часу.  

Вік анатомо-фізіологічний - вік, що визначається за сукупністю 

обмінних, структурних, фізіологічних, регуляторних процесів. Цей вік може 

не відповідати календарному віку.  

Вік хронологічний (паспортний) - період часу від моменту народження 

до теперішнього або будь-якого іншого моменту числення.  
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Біологічний вік, або Вік розвитку - модельне поняття, яке визначається 

як відповідність індивідуального морфофункціонального рівня деякої 

середньостатистичної нормі даної популяції, що відбиває нерівномірність 

розвитку, зрілості і старіння різних фізіологічних систем і темп вікових змін 

адаптаційних можливостей організму. Біологічний вік може випереджати або 

відставати від хронологічного віку.  

Введення поняття "біологічний вік" пояснюється тим, що календарний 

(паспортний, хронологічний) вік не є достатнім критерієм стану здоров'я і 

працездатності старіючої людини.  

Біологічний вік - це досягнутий окремим індивідом рівень розвитку 

морфологічних структур і пов'язаних з ним функціональних явищ 

життєдіяльності організму, який визначається середнім хронологічним віком 

тієї групи, якій він відповідає за рівнем свого розвитку.  

Вік біологічний - вік розвитку. Існування індивідуальних коливань 

процесу росту і розвитку послужило підставою для введення цього поняття. 

При описі основних морфологічних особливостей людини в різні періоди 

використовують, як правило, середні показники. Індивідуальні відмінності в 

процесах росту і розвитку можуть змінюватись в широких межах. Особливо 

сильно ці відмінності виявляються в період статевого дозрівання, коли за 

порівняно короткий проміжок часу відбуваються досить істотні морфологічні 

та фізіологічні перебудови організму.  

Формулювання поняття "біологічний вік" має велике значення, 

оскільки для багатьох практичних цілей важлива угруповання дітей не тільки 

за календарним (паспортному) віком, а за ступенем їх розвитку. У значної 

частини дітей біологічний і хронологічний (календарний) вік збігаються. 

Проте зустрічаються діти і підлітки, у яких біологічний вік випереджає 

хронологічний або відстає від нього.  

Термін "біологічний вік" з'явився в 30-40-ті роки ХХ ст. в працях 

російських учених В. Г. Штефко, Д. Г. Рохліна та ін. Серед вітчизняних 

вчених, які працювали над проблемою визначення біологічного віку, першим 
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був П.М. Соколов. У 1935 році він розробив таблицю вікових зрушень для 

визначення інформативних ознак за ступенем їх інтенсивності. Набагато 

пізніше, в 1975 році, Т. Л. Дубина і О. М. Разумович опублікували перший 

огляд російською мовою за біологічним віком.  

У 80-і роки співробітниками Інституту геронтології АМН СРСР під 

керівництвом В. П. Войтенко інтенсивно розробляються методи визначення 

біологічного віку. Останнім часом дослідження з цього питання проводяться 

в лабораторії онтогенезу Пермської медичної академії. Л. М. Білозьорова, 

працюючи в цьому науковому закладі, розробила онтогенетичних метод 

визначення біологічного віку.  

Проблема біологічного віку є ключем для вивчення впливу часу на 

зміни організму на всіх етапах індивідуального розвитку від народження до 

смерті, об'єднуються терміном онтогенез.  

 

2.5 Фундаментальні характеристики ростового процесу 

 

Характерний для людини процес зростання називають в біології 

алометричних (від грец. Allos - інший). На відміну від ізометрічекого 

зростання (характерного для ряду багатоклітинних), в ході розвитку органи і 

частини нашого тіла збільшуються непропорційно один одному. Вони 

ростуть з різними швидкостями в порівнянні з іншими соматичними 

параметрами і відносно один одного, результатом чого є зміна пропорцій 

тіла. Онтогенетичний розвиток людини можна охарактеризувати поруч 

загальних особливостей. До таких відносять:  

Безперервність - зростання окремих органів і систем організму людини 

не нескінченний, він йде по так званому обмеженому типу. Кінцеві величини 

кожної ознаки обумовлені генетично, тобто існує норма реакції. Але наш 

організм являє собою відкриту біологічну систему - це суб'єкт постійного 

безперервного розвитку протягом всього життя. Немає ні одного параметра (і 
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не тільки біологічної), який не перебував би протягом життя у розвитку або 

зміну.  

Поступовість і необоротність - безперервний процес розвитку можна 

розділити на умовні стадії - періоди, або етапи, зростання - що йдуть 

послідовно один за іншим. Пропустити будь-який з цих етапів неможливо, як 

не можна в точності повернутися до тих особливостей будови, які вже 

виявлялися на попередніх стадіях.  

Циклічність - хоча онтогенез є процесом безперервним, темпи розвитку 

(швидкості змін ознак) можуть істотно відрізнятися в часі. У людини існують 

періоди активізації та гальмування зростання. Існує циклічність, пов'язана з 

сезонами року (наприклад, збільшення довжини тіла відбувається в 

основному в літні місяці, а ваги - восени), а також - добова (наприклад, 

найбільша активність зростання припадає на нічні години, коли найбільш 

активна секреція гормону росту та деяких інших ).  

Гетерохронія, або різночасність проявляється в неоднаковій швидкості 

дозрівання різних систем організму та різних ознак в межах однієї системи. 

Природно, що на перших етапах онтогенезу дозрівають найбільш важливі, 

життєво необхідні системи.  

Чутливість до ендогенних і екзогенних факторів - темпи зростання 

обмежуються або активізуються під впливом широкого спектру екзогенних 

факторів середовища. Але їх дія не виводить процеси розвитку за кордону 

широкої норми реакції, визначеної спадково. У цих межах процес розвитку 

утримується ендогенними регуляторними механізмами. У цій регуляції 

істотна частка належить до власне генетичному контролю, реалізованого на 

рівні організму завдяки взаємодії нервової і ендокринної систем 

(нейроендокринна регулювання). Є регуляція іншого характеру, наприклад, 

біомеханічна (згадайте про взаємну скоррелірованності ознак) або тканинна 

(обумовлена взаємодією між тканинами в процесі росту).  

Статевий диморфізм - до цієї особливості біологічної мінливості 

людини ми з Вами зверталися вже неодноразово. Статевий диморфізм - 
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найяскравіша характеристика розвитку людини, і вона проявляється на всіх 

етапах його онтогенезу (хоча і з неоднаковим ступенем вираженості для 

різних систем ознак). В черговий раз нагадаємо, що відмінності, зумовлені 

"фактором статі", настільки суттєві, що ігнорування їх у дослідницькій 

практиці зводить нанівець значення навіть самих цікавих і перспективних 

робіт. Природно, дані по зростанню і розвитку чоловіків і жінок 

порівнюються один з одним, але ні в якому разі не змішуються в 

ауксологіческіх дослідженнях.  

Ще одна фундаментальна характеристика підсумовується з усіх 

наведених вище - це індивідуальність процесу онтогенезу. Люди 

народжуються, ростуть, розвиваються, старіють, помирають у відповідності з 

деякими закономірностями, багато з яких нам достеменно відомі. Але 

динаміка онтогенетичного розвитку окремої людини неповторна. Вона 

передбачувана лише в загальних рисах, з інших - унікальних "деталей" - 

складається морфологічна індивідуальність людини.  

 

2.6 Критерії визначення біологічного віку 

 

Біологічний вік дає оцінку індивідуального вікового статусу. Така 

оцінка може проводитися з використанням практично будь-яких систем 

організму, оскільки всі вони характеризуються певними змінами протягом 

усього постнатального онтогенезу. Однак фахівці використовують далеко не 

всі з них. Існують чіткі критерії оцінки біологічного віку, які й дозволяють 

виробляти його зіставлення на самих різних рівнях.  

Основними критеріями біологічного віку вважаються:  

 зрілість (оцінюється на основі розвитку вторинних статевих ознак);  

 скелетна зрілість (оцінюється за термінами і ступеня окостеніння 

кістяка);  

 зубна зрілість (оцінюється за термінами прорізування молочних і 

постійних зубів, стертость зубів);  
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 показники зрілості окремих фізіологічних систем організму на підставі 

вікових змін мікроструктур різних органів;  

 морфологічна та психологічна зрілість.  

Морфологічна зрілість оцінюється на підставі розвитку опорно-рухового 

апарату ─ м'язової сили, статичної витривалості, частоти і координації рухів.  

З морфологічної і фізіологічної зрілістю тісно пов'язана шкільна зрілість, під 

яким розуміють ступінь психофізіологічної і морфологічної зрілості, 

достатню для початку шкільного навчання.  

Оцінка морфологічної зрілості заснована на зміні пропорцій тіла, що 

відбувається від того, що сповільнюється зростання голови і шиї, але 

прискорюється зростання кінцівок. Ознаки, використовувані для оцінки 

біологічного віку, повинні задовольняти цілому ряду вимог. Перш за все, 

вони повинні відображати чіткі вікові зміни, які піддаються опису або 

вимірюванню. Спосіб оцінки цих змін не повинен завдавати шкоди здоров'ю 

випробуваного і викликати у нього неприємні відчуття. І, нарешті, він 

повинен бути придатний для скринінгу великої кількості індивідуумів. У 

ауксологіі застосовуються різні системи оцінки біологічного віку, що 

задовольняють перерахованим вимогам. Це так звані кістковий вік, зубної 

вік, статевий розвиток, загальне морфологічне розвиток, фізіологічна 

зрілість, психічний і розумовий розвиток і деякі інші.  

Статева зрілість оцінюється на підставі ступеня розвитку статевих ознак, 

таких як волосся на лобку і в пахвових западинах, набухання сосків, 

виступання кадика, мутація голосу, розвиток молочних залоз і настання 

менархе (менструальний цикл, перше менструальної кровотечі) у дівчаток. 

При оцінці біологічного віку використовують показники зрілості окремих 

фізіологічних систем організму. Робилися спроби визначення біологічного 

віку на підставі вікових змін мікроструктур різних органів.  

Оцінка біологічного віку проводиться шляхом зіставлення відповідних 

показників розвитку обстежуваного індивіда до стандартів, характерними для 
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даної вікової, статевої та етнічної групи. Стандарти періодично 

оновлюються.  

Для правильної оцінки біологічного віку бажано використовувати декілька 

показників у їх поєднанні. Однак на практиці при масових обстеженнях про 

біологічному віці доводиться судити з якихось окремими показниками, 

досить добре відображає розвиток дитини.  

"Біологічний вік" людини відрізняється від "паспортного" 

(хронологічного) віку. Його називають також віком розвитку. Він відображає 

темп індивідуального росту, розвитку, дозрівання і старіння організму. У всіх 

приматів існують індивідуальні відмінності в ростових процесах. Темп 

зростання, поєднання швидкостей росту і розвитку на різних етапах 

онтогенезу можуть істотно варіювати у різних людей. Це проявляється, 

наприклад, при дослідженні груп людей одного паспортного віку. 

Наприклад, у групі 10-річних дівчаток 50% обстежених з біологічного 

розвитку будуть відповідати "типовому", середнім варіантом, інші будуть 

відхилятися в межах 1-2 роки в ту або іншу сторону, тобто біологічний вік їх 

буде відповідати 11-12 років або 8-9 років.  

Серед однолітків за хронологічним віком зазвичай існують значні 

відмінності за темпами вікових змін. Розбіжності між хронологічним і 

біологічним віком, що дозволяють оцінити інтенсивність старіння і 

функціональні можливості індивіда, неоднозначні в різні фази процесу 

старіння. Найвищі швидкості вікових зрушень відзначаються у довгожителів, 

у більш молодих групах вони незначні.  

Біологічний вік визначається сукупністю обмінних, структурних, 

функціональних, регуляторних особливостей і пристосувальних 

можливостей організму. Оцінка стану здоров'я методом визначення 

біологічного віку відображає вплив на організм зовнішніх умов та наявність 

(відсутність) патологічних змін.  

Біологічний вік, крім спадковості, у великій мірі залежить від умов 

середовища і способу життя. Тому в другій половині життя люди одного 
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хронологічного віку можуть особливо сильно відрізнятися за морфо-

функціональним статусом, тобто біологічним віком. Молодше свого віку 

зазвичай виявляються ті з них, у яких сприятливий повсякденний спосіб 

життя поєднується з позитивною спадковістю.  

Основні прояви біологічного віку при старінні - порушення 

найважливіших життєвих функцій і звуження діапазону адаптації, 

виникнення хвороб і збільшення ймовірності смерті або зниження тривалості 

майбутнього життя. Кожне з них відображає протягом біологічного часу і 

пов'язане з ним збільшення біологічного віку.  

 

2.7  Стан вегетативної нервової системи, їхній взаємозв’язок з індексом 

Кердо 

 

Автоно́мна (вегетативна) нерво́ва систе́ма — у ссавців частина нервової 

системи, яка керує мимовільними діями гладких м'язів (стравоходу, 

кровоносних судин), серця і залоз. Функцією автономної нервової системи є 

підтримка гомеостазу — сталості внутрішнього середовища організму. Вона 

не підкоряється свідомості, хоча й підпорядкована спинному та головному 

мозку. 

Звичайно вегетативна нервова система поділяється на два підрозділи: 

симпатичну та парасимпатичну системи. Третя, ентерична, система, що 

іннервує травні органи та здебільшого незалежна від центральної нервової 

системи, також іноді вважається частиною автономної нервової системи. 

Симпатична система відповідає на стрес, збільшуючи серцебиття, 

кров'яний тиск, цілком готуючи тіло до дій. Парасимпатична система 

важливіша, коли тіло перебуває у стані спокою. Вона сповільнює серцебиття, 

знижує кров'яний тиск, стимулює травну систему. 

Більшість органів іннервується як симпатичним, так і парасимпатичним 

відділами вегетативної нервової системи. Парасимпатичний відділ не 



31 

 

іннервує посмуговані м’язи, гладкі м’язи матки, більшість кровоносних 

судин, сечоводи, потові залози, волосяні фолікули шкіри, селезінку, 

надниркові залози та гіпофіз. 

Відомо, що відношення величини частоти серцевих скорочень і 

артеріального тиску в нормі залишається постійним. На основі цієї 

закономірності, для визначення стану вегетативної нервової системи 

використовують індекс Кердо, який розраховують за формулою: 

, де 

 ІК – індекс Кердо; 

 AD – показник систолічного артеріального тиску; 

 d – показник діастолічного артеріального тиску; 

 Р – частота серцевих скорочень. 

В нормі цей показник близький до одиниці. Позитивні значення індексу 

вказують на перевагу симпатичної регуляції тонусу судин, від'ємні - 

вплив вегетативної нервової системи на тонус. 

 

2.8 Визначення оцінки рівня фізичного рівня здоров’я 

 

Проблема оцінки поточного стану індивідуального здоров'я і його 

контроль мають важливе значення для людини. Високий темп життя, 

інформаційні перевантаження і дефіцит часу надають все зростаючий вплив і 

можуть бути причинами різноманітних відхилень в нормальній діяльності 

систем організму. 

У структурі сучасної захворюваності та смертності переважають 

хронічні неінфекційні захворювання, в першу чергу-серцево-судинні та 

онкологічні. Однак медицина в переважній більшості випадків поки не в 

змозі радикально вилікувати хворого при вказаній патології.За даними, 

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%96%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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значна частина студентів ВНЗ (47,6%) має хронічні захворювання, до 5-6 

курсу їх кількість сягає 63%. 

Тому стає все більш очевидним, що центром докладання зусиль 

медицини має бути, насамперед, здорова людина і охорона і зміцнення його 

здоров'я. Ця проблема в останні роки займає центральне місце в діяльності 

ВООЗ. Одним з головних завдань, що забезпечують зміцнення здоров'я 

населення, є своєчасна діагностика здоров'я, його кількості і якості. 

Найбільш активно останнім часом розвивається напрям, заснований на 

оцінці рівня здоров'я з точки зору теорії адаптації. В основі цих досліджень 

методичні підходи, запропоновані ще в 70-і роки. Згідно їх концепції, 

здоров'я розглядається як здатність організму адаптуватися до умов 

зовнішнього середовища, а хвороба- як результат зриву адаптації.Тому 

актуальним є дослідження адаптивних реакцій організму, шляхом оцінки 

показників найбільш лабільних систем- системи кровообігу і вегетативної 

нервової системи. 

Функціональна діагностика-область досліджень організму, змістом якої 

є: об'єктивна оцінка, виявлення відхилень і встановлення ступеня порушень 

функції різних органів і фізіологічних систем організму на основі 

вимірювання фізичних, хімічних чи інших об'єктивних показників їх 

діяльності за допомогою інструментальних або лабораторних методів 

дослідження. У вузькому розумінні поняття "функціональна діагностика" 

позначає спеціалізований напрямок сучасної діагностики на основі тільки 

інструментальних функціонально-діагностичних досліджень, яке в 

поліклініках і стаціонарах представлено самостійної організаційною 

структурою у вигляді оснащених відповідними апаратами та приладами 

кабінетів або відділень функціональної діагностики зі штатом спеціально 

підготовлених лікарів та середнього медперсоналу. Найбільш поширеними 

методами функціональної діагностики, є: 

• електрокардіографія 

• фонокардиография 
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• реографія 

• спирография 

• пневмотахометрия. 
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Висновки до розділу 2 

У роботі було розглянуто та обрано наступні методи для комплексної 

оцінки стану здоров’я студентів: вміст води, кісток та м’язів в організмі 

студентів; визначення стану вегетативної нервової системи, їхній 

взаємозв’язок з індексом Кердо; порівняння показників реально та 

біологічного віку; аналіз стану вмісту жиру в організмі та добової потреби у 

калоріях; Індекс Кетле. 
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РОЗДІЛ 3МАТЕРІАЛИ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИОЦІНКИ 

ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ 

 

У роботі було розглянуто та досліджено наступні методи для 

комплексної оцінки стану здоров’я студентів: вміст води, кісток та м’язів в 

організмі студентів; визначення стану вегетативної нервової системи, їхній 

взаємозв’язок з індексом Кердо; порівняння показників реально та 

біологічного віку; аналіз стану вмісту жиру в організмі та добової потреби у 

калоріях; Індекс Кетле. 

 

3.1 Вміст води, кісток та м’язів в організмі студентів 

 

3.1.1 Визначення стану вмісту води в організмі 

 

Розділимо наш масив даних на 3 вікові категорії для цього 

скористаємося формулою: 

=ЕСЛИ(F5<39;1;ЕСЛИ(F5>60;3;2)),  

де F – вік людини, цифри 1, 2 та 3 відповідають віковим категоріям (1- 16-39 

років, 2- 40-60 років, 3- після 60). 

У формулі використовувалася функція «ЕСЛИ», яка має такий синтаксис: 

            ЕСЛИ (лог_вираз; значення_якщо_істина; значення_якщо_хибність) 

Повертає одне значення, якщо задана умова при обчисленні дає значення 

ІСТИНА, й інше значення, якщо ХИБА. Функція ЕСЛИ використовується 

при перевірці умов для значень і формул. 

Для розрахунку стану вмісту води спочатку необхідно співвіднести 

отримане значення вікової категорії окремо для чоловіків та жінок, студентів 

та викладачів. 

 

 

 



36 

 

Таблиця 1.1 – Орієнтовний вміст води в організмі 

Вік Вода, % 

Жінки Чоловіки 

16-39 50-60 55-65 

40-60 45-55 50-60 

Після 60 40-55 45-60 

Для цього використаємо таблицю 1.1 та скористаємося формулою: 

для жінок: 

=ВЫБОР(O5;"50-60";"45-55";"40-55") 

для чоловіків: 

=ВЫБОР(O406;"55-65";"50-60";"45-60"), 

де О - значення вікової категорії. 

У формулах використовувалась функція «ВЫБОР», яка має такий 

синтаксис: 

ВЫБОР (номер_індекса; значення1; значення2; ...) 

Використовує номер_індекса, щоб вибрати і повернути значення зі 

списку аргументів-значень. Функція ВЫБОР дозволяє вибрати одне значення 

зі списку, в якому може бути до 254 значень. Наприклад, якщо перші сім 

значень - це дні тижня, то функція ВЫБОР повертає один з днів при 

використанні числа від 1 до 7 в якості аргументу «номер_індекса». Якщо 

номер_індекса дорівнює 1, то функція ВИБІР повертає значення1; якщо він 

дорівнює 2, повертається значення2 і так далі. 

Отримавши значення орієнтовних показників вмісту води для кожної 

категорії, необхідно їх порівняти з фактичними значеннями. Для цього 

знаходимо мінімальний і максимальний відсоток вмісту води для кожного 

інтервалу та порівнюємо з даними колонки «Вміст води», використовуючи 

формулу: 

=ЕСЛИ(K387<X387;1;ЕСЛИ(K387<Y387;2;3)), 

де К – значення вмісту води фактичне, X - мінімальне значення вмісту 

води нормативне, Y - максимальне значення вмісту води нормативне; цифри 
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1, 2 та 3 відповідають стану вмісту води в організмі (1 – нижче норми, 2 – 

норма, 3- вище норми). 

 

3.1.2 Визначення стану вмісту м’язів в організмі 

 

У розділі 1 ми визначили вікову категорію кожної людини. Для 

розрахунку стану вмісту м’язів в організмі необхідно визначити нормальні 

показники для кожної людини. 

Таблиця 2.1 – Орієнтовний вміст м’язів в організмі 

Вік М’язи, % 

Жінки Чоловіки 

16-39 32-38 38-44 

40-60 30-36 36-42 

Після 60 29-35 34-40 

 

Для цього використаємо таблицю 2.1 та скористаємося формулою: 

для жінок: 

=ВЫБОР(O5;"32-38";"30-36";"29-35") 

для чоловіків: 

=ВЫБОР(O255;"38-44";"36-42";"34-40"), 

де О - значення вікової категорії. 

Отримавши значення орієнтовних показників вмісту м’язів для кожної 

категорії, необхідно їх порівняти з фактичними значеннями. Для цього 

знаходимо мінімальний і максимальний відсоток вмісту м’язів для кожного 

інтервалу та порівнюємо з даними колонки «Вміст м’язів», використовуючи 

формулу: 

=ЕСЛИ(J244<AB244;1;ЕСЛИ(J244<AC244;2;3)), 

де J – значення вмісту м’язів фактичне, AB - мінімальне значення 

вмісту м’язів нормативне, AC - максимальне значення вмісту м’язів 

нормативне; цифри 1, 2 та 3 відповідають стану вмісту м’язів в організмі (1 – 

нижче норми, 2 – норма, 3- вище норми). 
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3.1.3 Визначення стану вмісту кісток в організмі 

 

Для розрахунку стану вмісту кісток в організміспочатку необхідно 

визначити нормальні показники для кожної людини.У розділі 1 ми визначили 

вікову категорію кожної людини. 

Таблиця 3.1 – Орієнтовний вміст кісток в організмі 

Вік Кістки, % 

Жінки Чоловіки 

16-39 15-19 16-20 

40-60 15-19 16-20 

Після 60 14-18 15-19 

 

Для цього використаємо таблицю 3.1 та скористаємося формулою: 

для жінок: 

=ВЫБОР(O5;"15-19";"15-19";"14-18") 

для чоловіків: 

=ВЫБОР(O313;"16-20";"16-20";"15-19"), 

де О - значення вікової категорії. 

Отримавши значення орієнтовних показників вмісту кісток для кожної 

категорії, необхідно їх порівняти з фактичними значеннями. Для цього 

знаходимо мінімальний і максимальний відсоток вмісту кісток для кожного 

інтервалу та порівнюємо з даними колонки «Вміст кісток,%», 

використовуючи формулу: 

=ЕСЛИ(N309<AF309;1;ЕСЛИ(N309<AG309;2;3)), 

де N – значення вмісту кісток фактичне, AF - мінімальне значення 

вмісту кісток нормативне, AG - максимальне значення вмісту кісток 

нормативне; цифри 1, 2 та 3 відповідають стану вмісту кісток в організмі (1 – 

нижче норми, 2 – норма, 3- вище норми). 
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3.1.4 Аналіз відхилень від норми у чоловіків та жінок 

Визначимо кількість жінок, у яких відсоток вмісту води в  організмі 

нижче норми, в нормі та вище норми. Для цього скористаємося функцією: 

 =СЧЁТЕСЛИ(Z5:Z242;1), де Z – колонка з цифрами 1, 2 та 3, які 

відповідають стану вмісту води в організмі; 1- вміст води нижче норми. 

Функція СЧЁТЕСЛИ підраховує кількість осередків в діапазоні, які 

відповідають одному вказаному користувачем критерію. Синтаксис: 

 СЧЁТЕСЛИ (діапазон; критерій). 

Для підрахунку відсотку вмісту води в  організмі жінок в нормі та вище 

норми змінимо значення критерію функції СЧЁТЕСЛИ на «2» і «3» 

відповідно: 

=СЧЁТЕСЛИ(Z5:Z242;2) та =СЧЁТЕСЛИ(Z5:Z242;3) 

Таблиця 4.1 – Результати обчислень 

Відсоток вмісту води Кількість жінок 

нижче норми 37 

в нормі 184 

вище норми 17 

 

 Визначимо кількість чоловіків, у яких відсоток вмісту води в  організмі 

нижче норми, в нормі та вище норми. Для цього скористаємося функцією: 

 =СЧЁТЕСЛИ(Z243:Z444;1), де Z – колонка з цифрами 1, 2 та 3, які 

відповідають стану вмісту води в організмі; 1- вміст води нижче норми. 

Для підрахунку відсотку вмісту води в  організмі чоловіків в нормі та 

вище норми змінимо значення критерію функції СЧЁТЕСЛИ на «2» і «3» 

відповідно: 

=СЧЁТЕСЛИ(Z243:Z444;2) та =СЧЁТЕСЛИ(Z243:Z444;3) 
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Таблиця 4.2 – Результати обчислень 

Відсоток вмісту води Кількість чоловіків 

нижче норми 35 

в нормі 153 

вище норми 14 

 

 Знаючи кількість чоловіків та жінок, у яких відсоток вмісту води в  

організмі нижче норми, в нормі та вище норми, визначимо співвідношення 

вмісту води у відсотках для чоловіків та жінок. Для цього кількість жінок і 

чоловіків, у яких відсоток вмісту води нижче норми (в нормі, вище норми) 

поділимо на загальну кількість жінок та чоловіків. Для цього скористаємося 

формулами: 

=Z445/СУММ(Z445:Z447), =Z446/СУММ(Z445:Z447), 

 =Z447/СУММ(Z445:Z447)  та 

=Z448/СУММ(Z448:Z450), =Z449/СУММ(Z448:Z450), 

=Z450/СУММ(Z448:Z450),   де функція СУММ додає числа, що знаходяться 

в діапазоні Z445:Z447 (кількість жінок) та Z448:Z450 (кількість чоловіків). 

Таблиця 4.3 – Результати обчислень 

Відсоток вмісту води Відсоток жінок Відсоток чоловіків 

нижче норми 0,155 0,173 

в нормі 0,773 0,757 

вище норми 0,071 0,069 

Як можна помітити з таблиці 4.3 відсоток чоловіків та жінок, у яких 

вміст води нижче норми, в нормі та вище норми, приблизно однаковий. 

Визначимо кількість жінок, у яких відсоток вмісту м’язів в  організмі 

нижче норми, в нормі та вище норми. Для цього скористаємося функцією: 
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=СЧЁТЕСЛИ(AD5:AD242;1) ), де AD – колонка з цифрами 1, 2 та 3, які 

відповідають стану вмісту м’язів в  організмі; 1- відсоток вмісту м’язів в  

організмі нижче норми. 

Для підрахунку стану вмісту м’язів в  організмі в організмі жінок в 

нормі та вище норми змінимо значення критерію функції СЧЁТЕСЛИ на «2» 

і «3» відповідно: 

=СЧЁТЕСЛИ(AD5:AD242;2) та =СЧЁТЕСЛИ(AD5:AD242;3) 

Таблиця 4.4 – Результати обчислень 

Відсоток вмісту м’язів Кількість жінок 

нижче норми 28 

в нормі 189 

вище норми 21 

 

Визначимо кількість чоловіків, у яких відсоток вмісту м’язів в  

організмі нижче норми, в нормі та вище норми. Для цього скористаємося 

функцією: 

 =СЧЁТЕСЛИ(AD243:AD444;1), де AD – колонка з цифрами 1, 2 та 3, 

які відповідають стану вмісту м’язів в  організмі; 1- відсоток вмісту м’язів в  

організмі нижче норми. 

Для підрахунку стану вмісту м’язів в  організмічоловіків в нормі та 

вище норми змінимо значення критерію функції СЧЁТЕСЛИ на «2» і «3» 

відповідно: 

=СЧЁТЕСЛИ(AD243:AD444;2) та =СЧЁТЕСЛИ(AD243:AD444;3) 

Таблиця 4.5 – Результати обчислень 

Відсоток вмісту м’язів Кількість чоловіків 

нижче норми 31 

в нормі 157 

вище норми 14 
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 Знаючи кількість чоловіків та жінок, у яких відсоток вмісту м’язів в  

організмі нижче норми, в нормі та вище норми, визначимо співвідношення 

вмісту м’язів у відсотках для чоловіків та жінок. Для цього скористаємося 

формулами: 

 

=AD445/СУММ(AD445:AD447), =AD446/СУММ(AD445:AD447), 

=AD447/СУММ(AD445:AD447) та  

=AD448/СУММ(AD448:AD450), =AD449/СУММ(AD448:AD450),  

=AD450/СУММ(AD448:AD450), де функція СУММ додає числа, що 

знаходяться в діапазоні AD445:AD447 (кількість жінок) та AD448:AD450 

(кількість чоловіків). 

Таблиця 4.6 – Результати обчислень 

Відсоток вмісту 

м’язів 

Відсоток жінок Відсоток чоловіків 

нижче норми 0,118 0,153 

в нормі 0,794 0,777 

вище норми 0,088 0,069 

Як можна помітити з таблиці 4.6 відсоток жінок, у яких вміст м’язів в  

організмі нижче норми, менше на 4 % ніж чоловіків.  

Визначимо кількість жінок, у яких відсоток вмісту кісток в  організмі 

нижче норми, в нормі та вище норми. Для цього скористаємося функцією: 

=СЧЁТЕСЛИ(AH5:AH242;1) ), де AH – колонка з цифрами 1, 2 та 3, які 

відповідають стану вмісту кісток в  організмі; 1- відсоток вмісту кісток в  

організмі нижче норми. 

Для підрахунку стану вмісту кісток в  організмі в організмі жінок в 

нормі та вище норми змінимо значення критерію функції СЧЁТЕСЛИ на «2» 

і «3» відповідно: 

=СЧЁТЕСЛИ(AH5:AH242;2) та =СЧЁТЕСЛИ(AH5:AH242;3) 

Таблиця 4.7 – Результати обчислень 
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Відсоток вмісту кісток Кількість жінок 

нижче норми 34 

в нормі 132 

вище норми 72 

 

Визначимо кількість чоловіків, у яких відсоток вмісту кісток в  

організмі нижче норми, в нормі та вище норми. Для цього скористаємося 

функцією: 

 =СЧЁТЕСЛИ(AH243:AH444;1), де AH – колонка з цифрами 1, 2 та 3, 

які відповідають стану вмісту кісток в  організмі; 1- відсоток вмісту кісток в  

організмі нижче норми. 

Для підрахунку стану вмісту кісток в  організмічоловіків в нормі та 

вище норми змінимо значення критерію функції СЧЁТЕСЛИ на «2» і «3» 

відповідно: 

=СЧЁТЕСЛИ(AH243:AH444;2) та =СЧЁТЕСЛИ(AH243:AH444;3) 

Таблиця 4.8 – Результати обчислень 

Відсоток вмісту кісток Кількість чоловіків 

нижче норми 50 

в нормі 111 

вище норми 41 

 

 Знаючи кількість чоловіків та жінок, у яких відсоток вмісту кістокв  

організмі нижче норми, в нормі та вище норми, визначимо співвідношення 

вмісту кісток у відсотках для чоловіків та жінок. Для цього скористаємося 

формулами: 

=AH445/СУММ(AH445:AH447), =AH446/СУММ(AH445:AH447), 

=AH447/СУММ(AH445:AH447) та  

=AH448/СУММ(AH448:AH450), =AH449/СУММ(AH448:AH450),  
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=AH450/СУММ(AH448:AH450), де функція СУММ додає числа, що 

знаходяться в діапазоні AH445:AH447 (кількість жінок) та AH448:AH450 

(кількість чоловіків). 

 

 

 

 

Таблиця 4.9 – Результати обчислень 

Відсоток вмісту кісток Відсоток жінок Відсоток чоловіків 

нижче норми 0,143 0,248 

в нормі 0,555 0,550 

вище норми 0,303 0,203 

Як можна помітити з таблиці 4.9 відсоток жінок, у яких вміст кістокв  

організмі нижче норми, менше на 10 % ніж чоловіків, а  відсоток жінок, у 

яких вміст кістокв  організмі вище норми, більше на 10 % ніж чоловіків 

 

3.1.5 Аналіз відхилень від норми у студентів 

 

Визначимо кількість жінок студентів, у яких відсоток вмісту води в  

організмі нижче норми, в нормі та вище норми. Для цього скористаємося 

функціями: 

=СЧЁТЕСЛИ(Z26:Z242;1), =СЧЁТЕСЛИ(Z26:Z242;2) та 

 =СЧЁТЕСЛИ(Z26:Z242;3), де Z26:Z242 – діапазон, в якому 

знаходяться студенти жінки. 

Таблиця 5.1 – Результати обчислень 

Відсоток вмісту води Кількість студентів 

жінок 

нижче норми 28 
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в нормі 

172 

вище норми 
17 

 

Визначимо кількість студентів чоловіків, у яких відсоток вмісту води в  

організмі нижче норми, в нормі та вище норми. Для цього скористаємося 

функціями: 

 

 

=СЧЁТЕСЛИ(Z259:Z444;1), =СЧЁТЕСЛИ(Z259:Z444;2) та  

=СЧЁТЕСЛИ(Z259:Z444;3), де Z259:Z444– діапазон, в якому 

знаходяться студенти чоловіки. 

Таблиця 5.2 – Результати обчислень 

Відсоток вмісту води Кількість студентів 

чоловіків 

нижче норми 24 

в нормі 148 

вище норми 14 

Знаючи кількість студентів, у яких відсоток вмісту води в  організмі 

нижче норми, в нормі та вище норми (табл. 5.1 та 5.2), визначимо 

співвідношення вмісту води у відсотках для студентів. Для цього 

скористаємося формулами: 

=Z457/СУММ(Z457:Z459), =Z458/СУММ(Z457:Z459), 

 =Z459/СУММ(Z457:Z459) та  

=Z463/СУММ(Z463:Z465), =Z464/СУММ(Z463:Z465),  

=Z465/СУММ(Z463:Z465), де функція СУММ додає числа, що 

знаходяться в діапазоні Z457:Z459 (кількість студентів жінок) та Z463:Z465 

(кількість студентів чоловіків). 

Таблиця 5.3 – Результати обчислень 

Відсоток вмісту води Відсоток студентів 

жінок 

Відсоток студентів 

чоловіків 
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нижче норми 0,1290 0,12903 

в нормі 0,7926 0,79570 

вище норми 0,0783 0,07527 

Як можна помітити з таблиці 5.3 відсоток студентів жінок і чоловіків, у 

яких вміст води нижче норми, в нормі та вище норми, майже однаковий. 

Визначимо кількість жінок студентів, у яких відсоток вмісту м’язів в  

організмі нижче норми, в нормі та вище норми. Для цього скористаємося 

функціями: 

=СЧЁТЕСЛИ(AD26:AD242;1), =СЧЁТЕСЛИ(AD26:AD242;2) та 

 =СЧЁТЕСЛИ(AD26:AD242;3), де AD26:AD242 – діапазон, в якому 

знаходяться студенти жінки. 

Таблиця 5.4 – Результати обчислень 

Відсоток вмісту м’язів Кількість студентів 

жінок 

нижче норми 19 

в нормі 177 

вище норми 21 

 

Визначимо кількість студентів чоловіків, у яких відсоток вмісту м’язів 

в  організмі нижче норми, в нормі та вище норми. Для цього скористаємося 

функціями: 

=СЧЁТЕСЛИ(AD259:AD444;1), =СЧЁТЕСЛИ(AD259:AD444;2) та  

=СЧЁТЕСЛИ(AD259:AD444;3), де AD259:AD444– діапазон, в якому 

знаходяться студенти чоловіки. 

Таблиця 5.5 – Результати обчислень 

Відсоток вмісту м’язів Кількість студентів 

чоловіків 

нижче норми 22 

в нормі 151 

вище норми 13 
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Знаючи кількість студентів, у яких відсоток вмісту м’язів в  організмі 

нижче норми, в нормі та вище норми (табл. 5.4 та 5.5), визначимо 

співвідношення вмісту м’язів у відсотках для студентів. Для цього 

скористаємося формулами: 

=AD457/СУММ(AD457:AD459), =AD458/СУММ(AD457:AD459), 

 =AD459/СУММ(AD457:AD459) та  

=AD463/СУММ(AD463:AD465), =AD464/СУММ(AD463:AD465),  

=AD465/СУММ(AD463:AD465), де функція СУММ додає числа, що 

знаходяться в діапазоні AD457:AD459 (кількість студентів жінок) та 

AD463:AD465 (кількість студентів чоловіків). 

Таблиця 5.6  – Результати обчислень 

Відсоток вмісту 

м’язів 

Відсоток студентів 

жінок 

Відсоток студентів 

чоловіків 

нижче норми 0,0876 0,11828 

в нормі 0,8157 0,81183 

вище норми 0,0968 0,06989 

Як можна помітити з таблиці 5.6 відсоток студентів жінок, у яких вміст 

м’язів нижче норми, менше на 3 % ніж студентів чоловіків. 

Визначимо кількість жінок студентів, у яких відсоток вмісту кісток в  

організмі нижче норми, в нормі та вище норми. Для цього скористаємося 

функціями: 

=СЧЁТЕСЛИ(AH26:AH242;1), =СЧЁТЕСЛИ(AH26:AH242;2) та 

 =СЧЁТЕСЛИ(AH26:AH242;3), де AH26:AH242 – діапазон, в якому 

знаходяться студенти жінки. 

Таблиця 5.7 – Результати обчислень 

Відсоток вмісту кісток Кількість студентів 

жінок 

нижче норми 25 

в нормі 121 
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вище норми 71 

 

Визначимо кількість студентів чоловіків, у яких відсоток вмісту кісток 

в  організмі нижче норми, в нормі та вище норми. Для цього скористаємося 

функціями: 

=СЧЁТЕСЛИ(AH259:AH444;1), =СЧЁТЕСЛИ(AH259:AH444;2) та  

=СЧЁТЕСЛИ(AH259:AH444;3), де AH259:AH444– діапазон, в якому 

знаходяться студенти чоловіки. 

Таблиця 5.8 – Результати обчислень 

Відсоток вмісту кісток Кількість студентів 

чоловіків 

нижче норми 36 

в нормі 109 

вище норми 41 

Знаючи кількість студентів, у яких відсоток вмісту кісток в  організмі 

нижче норми, в нормі та вище норми (табл. 5.7 та 5.8), визначимо 

співвідношення вмісту кісток у відсотках для студентів. Для цього 

скористаємося формулами: 

=AH457/СУММ(AH457:AH459), =AH458/СУММ(AH457:AH459), 

 =AH459/СУММ(AH457:AH459) та  

=AH463/СУММ(AH463:AH465), =AH464/СУММ(AH463:AH465),  

=AH465/СУММ(AH463:AH465), де функція СУММ додає числа, що 

знаходяться в діапазоні AH457:AH459 (кількість студентів жінок) та 

AH463:AH465 (кількість студентів чоловіків). 

Таблиця 5.9 – Результати обчислень 

Відсоток вмісту 

кісток 

Відсоток студентів 

жінок 

Відсоток студентів 

чоловіків 

нижче норми 0,1152 0,19355 

в нормі 0,5576 0,58602 

вище норми 0,3272 0,22043 
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Як можна помітити з таблиці 5.9 відсоток студентів жінок, у яких вміст 

кісток вище норми, більше на 10 % ніж студентів чоловіків. 

3.1.6 Діаграми отриманих результатів 

 

Побудуємо діаграми відсотку вмісту води для всіх результатів обчислень. 

 

Рис. 6.1 –відсоток вмісту води у жінок  Рис. 6.2 –відсоток вмісту води у чоловіків 

 

Рис. 6.3 –відсоток вмісту води у жінок       Рис. 6.4 – відсоток вмісту води у  чоловіків 
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Аналогічно побудуємо діаграми відсотку вмісту м’язів. 

 

Рис. 6.5 –відсоток вмісту м’язів у жінок  Рис. 6.6 –відсоток вмісту м’язів у 

чоловіків 

 

Рис. 6.7 –відсоток вмісту м’язів у жінокРис. 6.8 –відсоток вмісту м’язів у чоловіків 
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Аналогічно побудуємо діаграмивідсотку вмісту кісток. 

 

Рис. 6.9 –відсоток вмісту кісток у жінокРис. 6.10 –відсоток вмісту кісток у чоловіків 

 

Рис. 6.11 –відсоток вмісту кісток у жінокРис. 6.12 –відсоток вмісту кісток у чоловіків 

 

Проаналізувавши отримані результати відсотку вмісту води, м’язів, 

кісток в організмі можна зробити такі висновки: 

- кількість жінок і чоловіків, у яких відсоток вмісту води, м’язів, 

кісток в нормі, нижче або вище норми, майже однаковий; 

- кількість студентів жінок, у яких відсоток вмісту води, м’язів, кісток 

нижче норми, менше на 8 % порівняно з чоловіками; 

- кількість студентів чоловіків, у яких відсоток вмісту води, м’язів, 

кісток вище норми, більше на 10 % порівняно з чоловіками; 

 

 

14.29  

55.46  

30.25  

кости у женщин

женщины  ниже нормы %

женщины  норма %

женщины  выше нормы %

24.75  

54.95  

20.30  

кости у мужчин

мужчины ниже нормы %

мужчины норма %

мужчины выше нормы %

11.52  

55.76  

32.72  

кости у женщин

женщины студентки ниже нормы %

женщины студ норма %

женщины  студ выше нормы %

19.35  

58.60  

22.04  

кости у мужчин

мужчины студ с ниже нормы %

мужчины студ норма %

мужчины студ выше нормы %



52 

 

 

3.2 Визначення стану вегетативної нервової системи чоловіків та жінок, їхній 

взаємозв’язок з індексом Кердо 

 

Вегетативний індекс Кердо. Відображає ступінь впливу на серцево-судинну 

діяльність парасимпатичної іннервації і обчислюється за формулою: 

 

ІК = 100 ∗ (1 −
АТД 

Р
), де 

 ІК – індекс Кердо; 

 АТД – діастолічний тиск, мм.рт.ст.; 

 Р – частота серцевих скорочень. 

На рис.1 наведені результати обчислення показника Індексу Кердо. На 

рисунку гарно видно, що у чоловіків цей показник нижче, ніж у жінок.  

 

Рис.1 - Індекс Кердо жінок та чоловіків 

В табл.1 та на рис.2 наведені отриманні результату розрахунку Індексу Кердо 

у жінок. 
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Таблиця 1 – отриманні результати. 

Значення Менше нуля Нуль Більше нуля 

Середнє -10,69 0 16,77 

Кількість  50 4 163 
Відсоток від 

кількості 23,04 1,84 75,12 
 

 

 
Рис.2. – Індекс Кердо у жінок. 

 

 В табл.2 та на рис.3 наведені отриманні результату розрахунку Індексу 

Кердо у чоловіків. 

Таблиця 2 – отриманні результати. 

Значення Менше нуля Нуль Більше нуля 

Середнє -15,25 0 14,61 

Кількість  82 7 97 

Відсоток від 

кількості 
44,09 3,76 52,15 

 

 

23.04 -
менше нуля

1.84 - нуль

75.12 - бiльше  …

ЖІНКИ
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Рис.3. – Індекс Кердо у чоловіків . 

 

Всі вище наведені результати були обчислені по даним, які були знятті 

у молодих людей. Зараз будуть приведені результати обчислення Індексу 

Кердо по показникам знятих у дорослих людей. На рис.4 наведені результати 

обчислення показника Індексу Кердо. На рисунку гарно видно, що у 

чоловіків цей показник нижче, ніж у жінок.  

 

 

 Рис.4 - Індекс Кердо жінок та чоловіків. 

В табл.3 та на рис.5 наведені отриманні результату розрахунку Індексу Кердо 

у жінок. 
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Таблиця 3 – отриманні результати. 

Значення Менше нуля Нуль Більше нуля 

Середнє -17,07 0 4,5 

Кількість  16 0 5 

Відсоток від 

кількості 
76,19 0,00 23,81 

 

Вегетативна нервова система складається з двох відділів: симпатичного і 

парасимпатичного.  

Симпатична система активізує організм: відповідає за руховий спосіб життя 

вдень, збільшення серцебиття, дихання, фізичних та розумових навантажень, 

стресу. 

Активація парасимпатичної системи навпаки призводить до зменшення 

частоти серцебиття і дихання, відповідає за сон, відновлення сил та 

відпочинок. 

Індекс Кердо у молодих людей: у 75% жіночої половини цей показник 

більший за нуль, це свідчить про домінування збудливих впливів у діяльності 

вегетативної нервової системи; тільки у 52% чоловіків цей показник більший 

за нуль. Це свідчить, що у жіночої половини переважає симпатична нервова 

система.  

 

3.3 Методи оцінки біологічного віку 

 

Комплекс тестів для амбулаторного дослідження за програмою 

довготривалого спостереження старіння (Інститут геронтології):  

1) Антропометричні дані і загальні показники старіння: зростання стоячи, 

зростання сидячи, окружність грудної клітки, плечовий діаметр, вага, 

товщина шкірної складки, рентгенографія кистей.  

2) Функціональні показники стану органів і систем: пульс, артеріальний тиск, 

частота дихання, життєва ємність легень, максимальна затримка дихання на 

вдиху і видиху, м'язова сила кистей (динамометрія), рентгеноскопія органів 
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грудної клітини, гострота зору, простий тест на пам'ять, ЕКГ , швидкість 

поширення пульсової хвилі, реоенцефалографія, визначення вібраційної 

чутливості, тест на психомоторний темп.  

3) Лабораторні дослідження: загальний аналіз крові, сечі, біохімічні 

дослідження крові (холестерин, лецитин, цукор крові).  

До теперішнього часу існує вже велика кількість запропонованих 

різними дослідниками тестів різного об'єму - в залежності від цілей 

дослідження. Переважає думка, що біологічний вік повинен визначатися на 

інтегративної основі клініко-функціональних параметрів, бути придатним 

для амбулаторних умов, забезпечувати об'єктивність, надійність і 

ефективність діагностики. В якості критеріїв біологічного віку можуть бути 

використані і різні морфологічні, меншою мірою психологічні показники, що 

відображають загальну і професійну працездатність, здоров'я і можливості 

адаптації. Останнім часом велике значення надається вивченню вікових змін 

на молекулярному рівні.  

Скорочений метод визначення біологічного віку для дорослих осіб:  

1. кардіопульмональний система (систолічний артеріальний тиск, життєва 

ємність легень, артеріальний парціальний тиск кисню);  

2. органи чуття, психіка (зір, слух, здатність до перемикання уваги);  

3. руховий апарат (еластична здатність сухожиль);  

4. стан зубів (кількість здорових зубів).  

5. Темпи старіння, як і розвитку, певною мірою залежать і від конституції 

людини.  

При визначенні "вікових норм" і біологічного віку людини слід 

враховувати стать, індивідуальні і конституціональні особливості, а також 

належність до певної еколого-популяційній групі, вплив соціальних факторів 

та інші обставини.  

У ауксологіі застосовуються різні системи оцінки біологічного віку, що 

задовольняють перерахованим вимогам. Це так звані кістковий вік, зубної 
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вік, статевий розвиток, загальне морфологічне розвиток, фізіологічна 

зрілість, психічний і розумовий розвиток і деякі інші.  

Статева зрілість оцінюється на підставі ступеня розвитку статевих 

ознак, таких як волосся на лобку і в пахвових западинах, набухання сосків, 

виступання кадика, мутація голосу, розвиток молочних залоз і настання 

менархе у дівчаток.  

У період скелетної зрілості основними показниками вікової 

диференціювання кісток скелета є центри окостеніння, збереження або 

закриття епіфазарних хрящових зон росту. У дорослих оцінюються пов'язані 

з процесом старіння зміни компактного речовини кістки (його витончення), 

губчастої речовини (розрідження). У періоді старіння як критерій 

біологічного віку використовується прояви остеопорозу та остесклероза, 

остеофитозом (розростання кісткової тканини в області фаланг кисті, стопи і 

на хребцях).  

Зубний вік визначається на підставі числа прорізалися і знаходяться в 

стані заміни молочних зубів у дитини, а у дорослих ─ станом безвиході 

постійних зубів.  

При визначенні вікових змін фізіологічних і біохімічних процесів 

звертають увагу на темпи обміну. З припиненням ростових процесів 

основний обмін знижується.  

При огляді шкірних покривів звертають увагу на варикозні розширення 

та інші відхилення.  

 Морфологічна зрілість оцінюється на підставі розвитку опорно-

рухового апарату ─ м'язової сили, статичної витривалості, частоти і 

координації рухів.  

Про психофізіологічної зрілості судять за результатами виконання 

тестів Керна ─ Ірасека. Оцінка морфологічної зрелостіоснована на зміні 

пропорцій тіла, що відбувається від того, що сповільнюється зростання 

голови і шиї, але прискорюється зростання кінцівок. На підставі цього 
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морфологічними показниками шкільної зрілості служать три індекси і 

"філіппінський тест".  

"Філіппінська тест" ─ вправу, що складається в перевірці того, чи 

дістає дитина правою рукою, покладеною поперек тімені, до лівого вуха.  

Показники зрілості  

1) Рівень статевого дозрівання, мул статевий розвиток визначається за часом 

послідовності появи, а також ступеня розвитку вторинних статевих ознак; 

ефективно використовується в періпубертатном ("околопубертантном") 

періоді, тобто від 7-8 до 16-17 років, найбільш часто застосовується в якості 

критерію біологічного віку при масових обстеженнях антропологічних.  

Події пубертатного періоду розгортаються в часі, дозволяючи виділити 

в процесі їх динаміки окремі стадії, що свідчать про швидкість досягнення 

окремих стадій, але їх послідовність залишається більш-менш постійною.  

Першою ознакою статевого дозрівання у хлопчиків слід вважати 

початок збільшення яєчок. У середньому це відбувається в 11-12 років, 

індивідуальні варіації в нормі можуть охоплювати період від 9 з половиною 

до 15 років. Співвіднесення в часі максимальних темпів розвитку, події 

пубертатного періоду виявляються в такій послідовності: зростання яєчок → 

зростання пеніса → збільшення гортані → лобкової оволосіння → пахвовій 

оволосіння → ростової спурт (стрибок росту довжини тіла) → ріст волосся на 

обличчі й тілі.  

У дівчаток першою ознакою пубертату є збільшення статевих залоз ─ 

яєчників, збільшенням молочних залоз, що передує ростового спурту 

(стрибка росту довжини тіла), воно починається в 9-13 років і закінчується в 

12-18 років.  

Найбільш важливим маркером статевого дозрівання у дівчаток 

статевого дозрівання є початок менструірованія (менархе).  

Наведена інформація відображає важливий аспект особливостей 

статевого дозрівання: невідповідності фізичної та психологічної зрілості.  
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2) Кістковий вік, або скелетна зрілість служить гарним показником 

біологічного віку для всіх періодом онтогенезу, починаючи з утробного і 

закінчуючи періодом старіння. У процесі росту кістки зазнають ряд 

характерних змін, які можуть фіксуватися на рентгенограмах. Основними 

показниками вікової диференціювання є ядра окостеніння і освіти стенозів.  

Вікові зміни кісткової системи, з урахуванням інших, ніж у 

зростаючого організму критеріїв, використовуються для визначення 

біологічного віку впродовж усього періоду постнатального онтогенезу. У 

періоді старіння в якості критеріїв використовуються терміни прояви 

остеопорозу і остеосклерозу, різні деформації в області суглобів і т.д.  

3) Зубний вік, чи зубна зрілість. Традиційний метод визначення зубного віку 

заснований на обліку числа (на даний момент0 і послідовності прорізаються 

зубів (як молочних, так і постійних) і зіставлення цих даних з існуючими 

стандартами. Використовується як показника біологічного віку тільки до 13-

14 років, так як молочні зуби прорізуються з 6 місяців до 2 років, а постійні ─ 

в середньому з 6 до 13 років (за винятком третіх молярів).  

Статеві відмінності в прорізуванні молочних зубів практично відсутні, 

але по прорізування постійних зубів, як і по досягненню кісткової зрілості, 

дівчатка випереджають хлопчиків, при цьому найбільші відмінності 

відмічені в термінах прорізування іклів.  

Роботами багатьох вчених показано наявність чіткого генетичного 

контролю над різними стадіями формування і появи зубів. Зв'язок між 

показниками кісткової і скелетної зрілості у цілому невелика, кореляція між 

кістковим і зубним віком не перевищує 0,4.  

 Визначення зубного віку знаходить широке застосування в 

криміналістиці, є одним з основних методів оцінки індивідуального віку при 

дослідженні копалин матеріалів; служить надійним показником вікового 

статусу індивіда в тих випадках, коли з яких-небудь причин невідома точна 

дата народження дитини.  
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4) До деякої міри в якості критеріїв біологічного віку можуть 

використовуватися вікові зміни фізіологічних і біохімічних показників. 

Однак інформативність цих критеріїв набагато нижче. Частина з них 

безпосередньо пов'язана зі змінами фізичних параметрів дитини. Наприклад, 

частота серцевих скорочень з віком зменшується: від 100 ударів на хвилину у 

2-х річну дитину до 65-70 ударів у дорослого. Ця закономірність співпадає з 

общебиологическим явищем ─ більш частими сердцебиениями при менших 

розмірах тіла. Та ж залежність існує частоти дихання: 40-45 за хвилину ─ у 

новонародженого і в середньому 12-16 ─ у дорослого.  

Деякі фізіологічні функції "дозрівають" раніше за інших. Наприклад, у 

ранньому дитинстві жовч менш концентрування, а вміст білків у сироватці 

крові знижений, однак незабаром за цими показниками відбувається 

досягнення дорослого статусу. Кров'яний тиск продовжує підніматися не 

тільки на протязі всього періоду зростання, але і протягом життя: 

систолічний тиск 5-річну дитину складає приблизно 80-85 мм ртутного 

стовпа, у 18-річного юнака ─ 120 мм. Швидкість основного обміну вище за 

все у новонародженого; за період від 6 до 20 років вона швидко знижується і 

продовжує знижуватися протягом усього життя. За деякими даними, в 

пубертатному періоді вона дещо підвищується.   

Статевий диморфізм відбивається на динаміку багатьох фізіологічних і 

біохімічних показників. Так, у дівчаток ростової стрибок систолічного тиску 

крові починається раніше, ніж у хлопчиків. Температура ротової порожнини, 

зменшується від народження до зрілості, раніше досягає "дорослих" значень 

у дівчаток і т.д.  

Було зроблено чимало спроб використовувати зміни використовувати 

фізіологічних і біохімічних параметрів як маркерів фізіологічної зрілості, але 

всі вони були незмінно пов'язані з низкою труднощів, пов'язаних зі 

складнощами збору даних і відсутності чітких вікових нормативів.  

5) Психічний розвиток і біологічний вік. Проблема співвідношення 

психічного (емоційного, розумового) та фізичного розвитку представляє 
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особливий інтерес для вікової біології людини, антропології та педагогіки у 

зв'язку з акцелерацією розвитку і вивченням особливостей становлення 

психічної (і соціального) зрілості сучасної людини.  

Пошук критеріїв дозрівання субстрату психічних процесів ─ ЦНС ─ 

заснований на вивчення вікової динаміки найважливіших її структурних і 

біохімічних параметрів. Розвиток мозку і нервової системи в цілому має 

системну спрямованість, починаючи вже з дуже ранніх етапах онтогенезу. 

Типові: випередження в порівнянні з тотальними розмірами тіла, 

гетерохронія, чіткі вікові градієнти дозрівання, як всього мозку, так і кори, 

приуроченість найбільш інтенсивного розвитку цитоархітектоніки коркових 

формацій до часу після народження. Визнання в якості критеріїв певних 

стадій зрілості і, отже, біологічного віку отримали багато показників: 

величина і щільність розташування нейронів, довжина аксонів, ступінь 

мієлінізації, сінаптогенез, можливо, стадіоспеціфічние антигенні фактори, 

активність АХЕ, вміст ДНК; при старінні ─ ліпофусцин в перікарілнах 

нейронів , сенільні бляшки в нейропіле, атрофія дендритного древа, 

зникнення дендритних шипиків, зменшення розмірів і втрата нейронів.  

Проблема взаємовідносин біологічного віку з емоційним і розумовим 

розвитком досить складна і вирішується поки неоднозначно. Існує лише 

деякі дані про зв'язок дозрівання ЦНС і ендокринного апарату з віковими 

змінами властивостей нервової системи, що лежать в основі темпераменту 

(енергетичний рівень, швидкість, стійкість, темп, рухливість реакцій та ін.) 

Виділення залежних від часу параметрів темпераменту є основним завданням 

у розробці психологічних критеріїв біологічного віку.  

 

Таблиця 2.3.1 Досліджувані студенти 

 Студенти 

факультетів 

гуманітарного 

напрямку 

Студенти 

факультетів 

технічного 

напрямку 

Студентки 

(дівчата) 

Студенти 

(хлопці) 

 рівні 0 0 0 0 

 реальний 
вік більше 0 3 3 0 
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біологічний 
вік більше 33 367 214 186 

сума 33 370 217 186 

 

Діаграми досліджуваних після оцінки біологічного віку. 

 

Рис. 2.3.1Студ. фак. гум.напрямкуРис. 2.3.2Студ. фак. Технічного напрямку 

 

 

Рис. 2.3.3 Хлопці студенти                                             Рис. 2.3.4  Дівчата студентки 

 

3.4 Аналіз стану вмісту жиру в організмі та добової потреби у калоріях 

 

Індекс маси тіла дозволяє визначити ступінь надмірності ваги і, отже, 

ризику розвитку захворювань, в походженні яких ожиріння грає істотну роль 

[5]. Визначення індексу маси тіла (ІМТ): 

 Для розрахунку беремо вагу тіла в кілограмах, яку слід розділити на 

величину зросту в метрах, зведену в квадрат: 

100%

рівні

реальний вік 
більше

біологічний вік 
більше

0,81 %

99,19%

рівні

реальний вік 
більше

біологічний 
вік більше

100.00

рівні

реальний вік 
більше

біологічний 
вік більше

1.38

98.62

рівні

реальний вік 
більше

біологічний 
вік більше
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ІМТ =
вага (кг)

(зріст (м))2
 

Для визначення цього показнику в MS Exel використовуємо формулу: 

10000*H5/(G5*G5), де: Н5- номер колонки зі значеннями ваги в кг, G5 – 

номер колонки зі значенням зросту в см. 

 

 Таблиця 3.4.1 - Класифікація ІМТ 

Значення ІМТ Співвідношення ваги та норми 

< 18,5 Вага нижче норми 

18,5 – 24,9 Нормальна вага 

25,0 – 29,9 Вага трохи вище норми 

> 30,0 Надмірна вага 

 

Для визначення стану ваги скористаємося даними таблиці 2.4.1 та 

формулою:  =ЕСЛИ(Q5<18,5;1;ЕСЛИ(Q5<24,9;2;ЕСЛИ(Q5<29,9;3;4))), 

де : Q5 – розрахований раніше ІМТ. Цифри 1, 2, 3 та 4 відповідають 

співвідношенню ваги та норми (1- вага нижче норми, 2- нормальна вага і 

т.д.). 

 У формулі використовувалася функція «ЕСЛИ», яка має такий 

синтаксис: 

            ЕСЛИ (лог_вираз; значення_якщо_істина; значення_якщо_хибність) 

Повертає одне значення, якщо задана умова при обчисленні дає значення 

ІСТИНА, й інше значення, якщо ХИБА. Функція ЕСЛИ використовується 

при перевірці умов для значень і формул. 

 

Визначення стану вмісту жиру в організмі. 

 Спочатку визначимо до якої з трьох вікових категорій відноситься 

кожна людина. Для цього скористаємося формулою: 

=ЕСЛИ(F5<39;1;ЕСЛИ(F5>60;3;2)),  

де F – вік людини, цифри 1, 2 та 3 відповідають віковим категоріям (1- 16-39 

років, 2- 40-60 років, 3- після 60). 
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Для розрахунку стану вмісту жиру спочатку необхідно співвіднести 

отримане значення ІМТ окремо для чоловіків та жінок, а також для трьох 

вікових категорій: 16-39, 40-60 та після 60. Всього отримаємо 12 варіантів 

для жінок і 12 варіантів для чоловіків. 

 

Таблиця 3.4.2 – Орієнтовні показники частки жиру в організмі в % для 

жінок 

Вік Вага нижче 

норми 

Нормальна вага Вага трохи вище 

норми 

Надмірна вага 

16-39 17-20 21-28 29-33 > 33 

40-60 20-24 24-32 33-37 > 37 

Після 60 21-24 25-35 36-40 > 40 

 

Таблиця 3.4.3 – Орієнтовні показники частки жиру в організмі в % для 

чоловіків 

Вік Вага нижче 

норми 

Нормальна вага Вага трохи вище 

норми 

Надмірна вага 

16-39 10-12 13-20 21-25 > 25 

40-60 13-15 16-23 24-29 >29 

Після 60 15-17 18-26 27-31 >31 

 

Відсортуємо наші дані по статі, потім скористаємося такими 

формулами: 

для жінок: 

=ВЫБОР(R5;ЕСЛИ(O5=1;"17-20";ЕСЛИ(O5=2;"20-24";"21-

24"));ЕСЛИ(O5=1;"21-28";ЕСЛИ(O5=2;"24-32";"25-35"));ЕСЛИ(O5=1;"29-

33";ЕСЛИ(O5=2;"33-37";"36-40"));ЕСЛИ(O5=1;"33";ЕСЛИ(O5=2;"37";"40"));) 

для чоловіків: 

=ВЫБОР(R415;ЕСЛИ(O415=1;"10-12";ЕСЛИ(O415=2;"13-15";"15-

17"));ЕСЛИ(O415=1;"13-20";ЕСЛИ(O415=2;"16-23";"18-

26"));ЕСЛИ(O415=1;"21-25";ЕСЛИ(O415=2;"24-29";"27-

31"));ЕСЛИ(O415=1;"25";ЕСЛИ(O415=2;"29";"31"));) 
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де: R5 і R415 – отримане значення ІМТ для жінки під номером 5 і 

чоловіка під номером 415; O5 і O415 – значення вікової категорії для жінки 

під номером 5 і чоловіка під номером 415. 

 У формулах використовувалась функція «ВЫБОР», яка має такий 

синтаксис: 

ВЫБОР (номер_індекса; значення1; значення2; ...) 

Використовує номер_індекса, щоб вибрати і повернути значення зі 

списку аргументів-значень. Функція ВЫБОР дозволяє вибрати одне значення 

зі списку, в якому може бути до 254 значень. Наприклад, якщо перші сім 

значень - це дні тижня, то функція ВЫБОР повертає один з днів при 

використанні числа від 1 до 7 в якості аргументу «номер_індекса». Якщо 

номер_індекса дорівнює 1, то функція ВИБІР повертає значення1; якщо він 

дорівнює 2, повертається значення2 і так далі. 

Отримавши значення орієнтовних показників частки жиру для кожної 

категорії, необхідно їх порівняти з фактичними значеннями. Для цього 

знаходимо мінімальний і максимальний відсоток жиру для кожного 

інтервалу та порівнюємо з даними колонки «Вміст жиру», використовуючи 

формулу: 

=ЕСЛИ(I5<T5;1;ЕСЛИ(I5<U5;2;3)), 

де І – значення вмісту жиру фактичне, T- мінімальне значення вмісту 

жиру нормативне, U- максимальне значення вмісту жиру нормативне; цифри 

1, 2 та 3 відповідають стану вмісту жиру в організмі (1 – нижче норми, 2 – 

норма, 3- вище норми). 

Визначення стану добової потреби у калоріях. 

Для розрахунку стану добової потреби у калоріях необхідно визначити 

нормальні показники для кожної людини. 

Таблиця 3.4.4 – Орієнтовна добова потреба у калоріях 

Вік Калорії 

Жінки Чоловіки 
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16-39 2000 2300 

40-60 1800 2100 

Після 60 1600 1800 

 

Для цього використаємо таблицю 3.4.4 та скористаємося формулою: 

для жінок: 

ВЫБОР(O5;"2000";"1800";"1600") 

для чоловіків: 

=ВЫБОР(O340;"2300";"2100";"1800"), 

де О - значення вікової категорії. 

Після визначення норми добової потреби у калоріях  для жінок і 

чоловіків, знаходимо мінімальну і максимальну добову потребу у калоріях 

для кожного інтервалу (±50 калорій) та порівнюємо з даними колонки 

«Ккал», використовуючи формулу: 

=ЕСЛИ(L5<AJ5;1;ЕСЛИ(L5<AK5;2;3)), 

де L- дані колонки «Ккал», AJ – мінімальна добова потреба у калоріях 

для певного інтервалу, AK - максимальна добова потреба у калоріях для 

певного інтервалу; цифри 1, 2 та 3 відповідають стану добової потреби у 

калоріях (1 – нижче норми, 2 – норма, 3- вище норми). 

 Аналіз відхилень від норми у чоловіків та жінок. 

 Визначимо кількість жінок, у яких відсоток вмісту жиру в  організмі 

нижче норми, в нормі та вище норми. Для цього скористаємося функцією: 

 =СЧЁТЕСЛИ(V5:V242;1), де V – колонка з цифрами 1, 2 та 3, які 

відповідають стану вмісту жиру в організмі; 1- вміст жиру нижче норми. 

Функція СЧЁТЕСЛИ підраховує кількість осередків в діапазоні, які 

відповідають одному вказаному користувачем критерію. Синтаксис: 

 СЧЁТЕСЛИ (діапазон; критерій). 

Для підрахунку відсотку вмісту жиру в  організмі жінок в нормі та 

вище норми змінимо значення критерію функції СЧЁТЕСЛИ на «2» і «3» 

відповідно: 
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=СЧЁТЕСЛИ(V5:V242;2) та =СЧЁТЕСЛИ(V5:V242;3) 

Таблиця 3.4.5 – Результати обчислень 

Відсоток вмісту жиру Кількість жінок 

нижче норми 79 

в нормі 127 

вище норми 32 

 

 Визначимо кількість чоловіків, у яких відсоток вмісту жиру в  організмі 

нижче норми, в нормі та вище норми. Для цього скористаємося функцією: 

 =СЧЁТЕСЛИ(V243:V444;1), де V – колонка з цифрами 1, 2 та 3, які 

відповідають стану вмісту жиру в організмі; 1- вміст жиру нижче норми. 

Для підрахунку відсотку вмісту жиру в  організмі чоловіків в нормі та 

вище норми змінимо значення критерію функції СЧЁТЕСЛИ на «2» і «3» 

відповідно: 

=СЧЁТЕСЛИ(V243:V444;2) та =СЧЁТЕСЛИ(V243:V444;3) 

Таблиця 3.4.6 – Результати обчислень 

Відсоток вмісту жиру Кількість чоловіків 

нижче норми 67 

в нормі 110 

вище норми 25 

 

 Знаючи кількість чоловіків та жінок, у яких відсоток вмісту жиру в  

організмі нижче норми, в нормі та вище норми, визначимо співвідношення 

вмісту жиру у відсотках для чоловіків та жінок. Для цього кількість жінок і 

чоловіків, у яких відсоток вмісту жиру нижче норми (в нормі, вище норми) 

поділимо на загальну кількість жінок та чоловіків. Для цього скористаємося 

формулами: 

=V445/СУММ(V445:V447), =V446/СУММ(V445:V447), 

 =V447/СУММ(V445:V447)  та 

=V448/СУММ(V448:V450), =V449/СУММ(V448:V450), 
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=V450/СУММ(V448:V450),   де функція СУММ додає числа, що знаходяться 

в діапазоні V445:V447 (кількість жінок) та V448:V450 (кількість чоловіків). 

 

 

 

 

Таблиця 3.4.7 – Результати обчислень 

Відсоток вмісту жиру Відсоток жінок Відсоток чоловіків 

нижче норми 0,332 0,332 

в нормі 0,534 0,545 

вище норми 0,134 0,124 

Як можна помітити з таблиці 2.4.7 відсоток чоловіків та жінок, у яких 

вміст жиру нижче норми, в нормі та вище норми, приблизно однаковий. 

Визначимо кількість жінок, у яких орієнтовна добова потреба у 

калоріях нижче норми, в нормі та вище норми. Для цього скористаємося 

функцією: 

=СЧЁТЕСЛИ(AL5:AL242;1) ), де AL – колонка з цифрами 1, 2 та 3, які 

відповідають стану добової потреби у калоріях; 1- добова потреба у калоріях 

нижче норми. 

Для підрахунку стану добової потреби у калоріях в організмі жінок в 

нормі та вище норми змінимо значення критерію функції СЧЁТЕСЛИ на «2» 

і «3» відповідно: 

=СЧЁТЕСЛИ(AL5:AL242;2) та =СЧЁТЕСЛИ(AL5:AL242;3) 

Таблиця 3.4.8 – Результати обчислень 

Стан добової потреби у 

калоріях 

Кількість жінок 

нижче норми 25 

в нормі 34 

вище норми 179 
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Визначимо кількість чоловіків, у яких орієнтовна добова потреба у 

калоріях нижче норми, в нормі та вище норми. Для цього скористаємося 

функцією: 

 =СЧЁТЕСЛИ(AL243:AL444;1), де AL – колонка з цифрами 1, 2 та 3, які 

відповідають стану добової потреби у калоріях; 1- добова потреба у калоріях 

нижче норми. 

Для підрахунку стану добової потреби у калоріях в  організмі чоловіків в 

нормі та вище норми змінимо значення критерію функції СЧЁТЕСЛИ на «2» 

і «3» відповідно: 

=СЧЁТЕСЛИ(AL243:AL444;2) та =СЧЁТЕСЛИ(AL243:AL444;3) 

Таблиця 3.4.9 – Результати обчислень 

Стан добової потреби у 

калоріях 

Кількість чоловіків 

нижче норми 9 

в нормі 16 

вище норми 177 

 

 Знаючи кількість чоловіків та жінок, у яких стан добової потреби у 

калоріях в  організмі нижче норми, в нормі та вище норми, визначимо 

співвідношення добової потреби у калоріях у відсотках для чоловіків та 

жінок. Для цього скористаємося формулами: 

=AL445/СУММ(AL445:AL447), =AL446/СУММ(AL445:AL447), 

=AL447/СУММ(AL445:AL447) та  

=AL448/СУММ(AL448:AL450), =AL449/СУММ(AL448:AL450),  

=AL450/СУММ(AL448:AL450), де функція СУММ додає числа, що 

знаходяться в діапазоні AL445:AL447 (кількість жінок) та AL448:AL450 

(кількість чоловіків). 

Таблиця 3.4.10 – Результати обчислень 

Стан добової потреби Відсоток жінок Відсоток чоловіків 
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у калоріях 

нижче норми 0,105 0,045 

в нормі 0,143 0,079 

вище норми 0,752 0,876 

Як можна помітити з таблиці 2.4.10 відсоток жінок, у яких добова 

потреба у калоріях нижче норми, більше на 6 % ніж чоловіків. Відсоток 

жінок, у яких добова потреба у калоріях в межах норми, більше на 7 %. 

Визначимо кількість жінок студентів, у яких відсоток вмісту жиру в  

організмі нижче норми, в нормі та вище норми. Для цього скористаємося 

функціями: 

=СЧЁТЕСЛИ(V26:V242;1), =СЧЁТЕСЛИ(V26:V242;2) та 

=СЧЁТЕСЛИ(V26:V242;3), де V26:V242 – діапазон, в якому 

знаходяться студенти жінки. 

Таблиця 3.4.11 – Результати обчислень 

Відсоток вмісту жиру Кількість студентів 

жінок 

нижче норми 78 

в нормі 
116 

вище норми 
23 

 

Визначимо кількість студентів чоловіків, у яких відсоток вмісту жиру в  

організмі нижче норми, в нормі та вище норми. Для цього скористаємося 

функціями: 

=СЧЁТЕСЛИ(V259:V444;1), =СЧЁТЕСЛИ(V259:V444;2) та  

=СЧЁТЕСЛИ(V259:V444;3), де V259:V444– діапазон, в якому 

знаходяться студенти чоловіки. 

Таблиця 2.4.12 – Результати обчислень 

Відсоток вмісту жиру Кількість студентів 

чоловіків 

нижче норми 67 
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в нормі 

105 

вище норми 
14 

Знаючи кількість студентів, у яких відсоток вмісту жиру в  організмі 

нижче норми, в нормі та вище норми (табл. 2.4.11 та 2.4.12), визначимо 

співвідношення вмісту жиру у відсотках для студентів. Для цього 

скористаємося формулами: 

=V457/СУММ(V457:V459), =V458/СУММ(V457:V459), 

 =V459/СУММ(V457:V459) та  

=V463/СУММ(V463:V465), =V464/СУММ(V463:V465),  

=V465/СУММ(V463:V465), де функція СУММ додає числа, що 

знаходяться в діапазоні V457:V459 (кількість студентів жінок) та V463:V465 

(кількість студентів чоловіків). 

Таблиця 3.4.13 – Результати обчислень 

Відсоток вмісту жиру Відсоток студентів 

жінок 

Відсоток студентів 

чоловіків 

нижче норми 0,3594 0,36022 

в нормі 0,5346 0,56452 

вище норми 0,1060 0,07527 

Як можна помітити з таблиці 2.4.13відсоток студентів жінок і 

чоловіків, у яких вміст жиру нижче норми, в нормі та вище норми, приблизно 

однаковий. 

Визначимо кількість жінок студентів, у яких добова потреба у калоріях 

нижче норми, в нормі та вище норми. Для цього скористаємося функціями: 

=СЧЁТЕСЛИ(AL26:AL242;1), =СЧЁТЕСЛИ(AL26:AL242;2) та  

=СЧЁТЕСЛИ(AL26:AL242;3), де AL26:AL242 – діапазон, в якому 

знаходяться студенти жінки. 

Таблиця 3.4.14  – Результати обчислень 

Стан добової потреби у 

калоріях 

Кількість студентів 

жінок 
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нижче норми 24 

в нормі 
31 

вище норми 
162 

 

Визначимо кількість студентів чоловіків, у яких добова потреба у 

калоріях нижче норми, в нормі та вище норми. Для цього скористаємося 

функціями: 

=СЧЁТЕСЛИ(AL259:AL444;1), =СЧЁТЕСЛИ(AL259:AL444;2) та  

=СЧЁТЕСЛИ(AL259:AL444;3), де AL259:AL444– діапазон, в якому 

знаходяться студенти чоловіки. 

Таблиця 3.4.15 – Результати обчислень 

Стан добової потреби у 

калоріях 

Кількість студентів 

чоловіків 

нижче норми 9 

в нормі 
14 

вище норми 
163 

Знаючи кількість студентів, у яких добова потреба у калоріях нижче 

норми, в нормі та вище норми (табл. 2.4.14та 2.4.15), визначимо 

співвідношення вмісту жиру у відсотках для студентів. Для цього 

скористаємося формулами: 

=AL457/СУММ(AL457:AL459), =AL458/СУММ(AL457:AL459),  

=AL459/СУММ(AL457:AL459) та 

 =AL463/СУММ(AL463:AL465), =AL464/СУММ(AL463:AL465),  

=AL465/СУММ(AL463:AL465), де функція СУММ додає числа, що 

знаходяться в діапазоні AL457:AL459 (кількість студентів жінок) та 

AL463:AL465 (кількість студентів чоловіків). 

Таблиця 2.4.16 – Результати обчислень 

Стан добової потреби 

у калоріях 

Відсоток студентів 

жінок 

Відсоток студентів 

чоловіків 

нижче норми 0,1106 0,04839 

в нормі 0,1429 0,07527 
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вище норми 0,7465 0,87634 

Як можна помітити з таблиці 2.4.16відсоток студентів жінок, у яких 

добова потреба у калоріях нижче норми, більше на 6% ніж чоловіків; 

відсоток студентів жінок, у яких добова потреба у калоріях вище норми, 

менше на 13% ніж чоловіків; відсоток студентів жінок, у яких добова потреба 

у калоріях в нормі,  більше на 7%. 

 

Діаграми отриманих результатів. 

 

Рис. 2.4.1 –відсоток вмісту жиру у жінокРис. 2.4.2 –відсоток вмісту жиру у чоловіків 

 

Рис. 2.4.3 –відсоток вмісту жиру у жінокРис. 2.4.4 –відсоток вмісту жиру у чоловіків 
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Аналогічно побудуємо діаграми добової потреби у калоріях. 

 

Рис. 2.4.7 –добовий вміст калорій у жінокРис. 2.4.8 – добовий вміст калорій у чоловіків 

 

Рис. 2.4.9 – добовий вміст калорій у жінокРис. 2.4.10 – добовий вміст калорій у чоловіків 

Проаналізувавши отримані результати по відсотку вмісту жиру в 

організмі можна зробити такі висновки: 
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- кількість жінок і чоловіків, у яких відсоток вмісту жиру в нормі, 

нижче або вище норми, майже однаковий; 

- кількість студентів жінок, у яких відсоток вмісту жиру вище норми, 

більше на 3 % порівняно з чоловіками; 

Проаналізувавши отримані результати по стану добової потреби у 

калоріях можна зробити наступні висновки: 

- кількість жінок, у яких добова потреби у калоріях нижче норми, 

більше на 6 % порівняно з чоловіками; 

- кількість жінок, у яких добова потреби у калоріях вище норми, 

менше на 12 % порівняно з чоловіками; 

 

3.5 Індекс Кетле 

 

Індекс маси тіла (англ. Body mass index (BMI), ІМТ) - величина, що дозволяє 

оцінити ступінь відповідності ваги людини і його зростання і, тим самим, 

побічно оцінити, чи є маса недостатньою, нормальною або надлишковою. 

Важливий при визначенні показань для необхідності лікування. 

Індекс маси тіла розраховується за формулою: 

I = m / h * h, 

де: 

m - маса тіла в кілограмах 

h - зростання в метрах, 

і вимірюється в кг / м². 

Наприклад, вага людини = 85 кг, зріст = 164 см. Отже, індекс маси тіла в 

цьому випадку дорівнює: 

ІМТ = 85: (1,64x1,64) = 31,6 

Показник індексу маси тіла розроблений бельгійським соціологом і 

статистиком Адольфом Кетеле (Adolphe Quetelet) в 1869 році. 
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Відповідно до рекомендацій ВООЗ розроблена наступна інтерпретація 

показників ІМТ [1]: Індекс маси тіла Відповідність між масою людини та її 

зростанням 

16 і менше Виражений дефіцит маси 

16-18,5 Недостатня (дефіцит) маса тіла 

18,5-25 Норма 

25-30 Надлишкова маса тіла (предожіреніе) 

30-35 Ожиріння першого ступеня 

35-40 Ожиріння другого ступеня 

40 і більше Ожиріння третього ступеня (морбідне) 

Індекс маси тіла слід застосовувати з обережністю, виключно для орієнтовної 

оцінки - наприклад, спроба оцінити з його допомогою статура професійних 

спортсменів може дати невірний результат (високе значення індексу в цьому 

випадку пояснюється розвинутою мускулатурою). Тому для більш точної 

оцінки ступеня накопичення жиру поряд з індексом маси тіла доцільно 

визначати також індекси центрального ожиріння. 

З урахуванням недоліків методу визначення індексу маси тіла був 

розроблений індекс об'єму тіла [2] [3]. 

Згідно з ізраїльським дослідженню ідеальним для чоловіків є індекс маси тіла 

в 25-27. Середня тривалість життя чоловіків з таким ІМТ була максимальна 

[4]. 

Крім того, для визначення нормальної маси тіла може бути застосований ряд 

індексів: 

Індекс Брока використовується при зростанні 155-170 см. Нормальна маса 

тіла при цьому дорівнює (зростання [см] - 100) - 10 (15%). 

Індекс Брейтмана. Нормальна маса тіла розраховується за формулою - 

зростання [см] • 0,7 - 50 кг. 

Індекс Борнгардта. Ідеальна маса тіла вираховується за формулою - 

зростання [см] • окружність грудної клітки [см] / 240. 
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Індекс Давенпорта. Маса людини [г], ділиться на зростання [см], зведений у 

квадрат. Перевищення показника вище 3,0 свідчить про наявність ожиріння. 

(Очевидно це той же ІМТ, тільки поділений на 10) 

Індекс Одеру. Нормальна маса тіла дорівнює відстані від тім'я до симфізу 

[см] • 2 - 100. 

Індекс Ноорд. Нормальна вага дорівнює зростання [см] • 420/1000. 

Індекс Татона. Нормальна маса тіла = зріст-(100+ (зростання-100) / 20) 

У клінічній практиці для оцінки маси тіла найбільш часто використовується 

індекс Брока. 

 

Крім росто-вагових показників може бути використаний метод визначення 

товщини шкірної складки, запропонований Керівним. За цією методикою 

визначається товщина шкірної складки в надчеревній ділянці (в нормі -1,1- 

1,5 см). Збільшення товщини складки до 2 см свідчить про наявність 

ожиріння. 

 

Нижче представлена діаграма, що відображає динаміку розподілу індексу 

Кетле. На діаграмі показане співвідношення норми індексу Кетле у жінок та 

чоловіків, показників індексу Кетле що більше норми, та показників індексу 

Кетле, шо є менше норми. Порівняння проводилось за гендерною ознакою.

 

Норма Ч.
33%

Меньше 
норми Ч

3%0%

Меньше 
норми Ж

7%0%

Більше норми 
Ч

10%0%

Більше 
норми Ж

8%

0%

Норма Ж.
39%

Значення Індексу
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Загальна кількість людей- 100%. Жінок у яких індекс Кетле в межах норми 

39%. Чоловіків у яких індекс Кетле в межах норми 33%. У інших 28% людей 

індекс Кетле виходить за межі норми. Серед них: 8% жінок, у яких індекс 

більше норми, 10% чоловіків, у яких індекс Кетле вище норми, 7% жінок, я 

яких індекс Кетле нижче норми, 3% чоловіків, у яких індекс Кетле нижче 

норми. 

Діаграма значень, що вище за норму індексу Кетле: 

На наступній діаграмі показано відсоткове співвідношення значення індексу 

Кетле, що приймає значення вище норми за гендерною ознакою. Тобто серед 

всієї кількості людей у яких індекс Кетле приймає значення вище 

норми(100%), 56% чоловіків, та 44% жінок. 

 

 

Діаграма значень, що нижче за норму індекса Кетле: 

На наступній діаграмі показано відсоткове співвідношення значення індексу 

Кетле, що приймає значення нижче норми за гендерною ознакою. Тобто 

серед всієї кількості людей у яких індекс Кетле приймає значення нижче 

норми(100%), 30% чоловіків, та 70% жінок. 

ж
44%

ч
56%

Вище норми
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Аналіз проводився за гендерною та віковою ознакою. В результаті 

аналізу були отримані наступні данні:  Загальна кількість людей- 100%. 

Жінок у яких індекс Кетле в межах норми 39%. Чоловіків у яких індекс Кетле 

в межах норми 33%. У інших 28% людей індекс Кетле виходить за межі 

норми. Серед них: 8% жінок, у яких індекс більше норми, 10% чоловіків, у 

яких індекс Кетле вище норми, 7% жінок, я яких індекс Кетле нижче норми, 

3% чоловіків, у яких індекс Кетле нижче норми.  

 

 

  

ч
30%

ж
70%

Нижче норми
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Висновки до розділу 3 

Проаналізувавши отримані результати по відсотку вмісту води, м’язів, кісток 

в організміможна зробити наступні висновки: 

кількість жінок і чоловіків, у яких відсоток вмісту води в нормі, нижче або 

вище норми, майже однаковий; 

Індекс Кердо у молодих людей: у 75% жіночої половини цей показник 

більший за нуль, це свідчить про домінування збудливих впливів у діяльності 

вегетативної нервової системи; тільки у 52% чоловіків цей показник більший 

за нуль. Це свідчить, що у жіночої половини переважає симпатична нервова 

система.  
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РОЗДІЛ 4 РОЗРОБКА ПРОГРАММНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ 

ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ 

 

4.1 Вибір програмного середовища 

 

У якості програмного середовища для реалізації курсової роботи була 

використано C# Visual Studio 2013. Дане середовище має дуже простий графічний 

інтерфейс, який дозволяє не тільки створювати прості, а й складні програмні 

продукти. Вона має широкий спектр функцій для реалізацій різноманітних проектів. 

Деякі з цих функцій були використані при розробці програмного продукту. 

Компоненти C# Visual Studio 2013 розділяються на видимі і невидимі. 

Візуальні компоненти з'являються під час виконання точно так само, як і під час 

проектування. Прикладами є кнопки і редаговані поля. Невізуальні компоненти 

з'являються під час проектування як піктограми на формі. Вони ніколи не видні під 

час виконання, але мають певну функціональністю. 

Для додавання компонента у форму можна вибрати мишею потрібний 

компонент у палітрі та клацнути лівою клавішею миші в потрібному місці 

проектованої форми. Компонент з'явиться на формі, і далі його можна переміщати, 

міняти розміри та інші характеристики . 

Кожен компонент C# Visual Studio 2013 має три різновиди характеристик: 

властивості, події та методи. 

Якщо вибрати компонент з палітри і додати його до форми, інспектор об'єктів 

автоматично покаже властивості та події, які можуть бути використані з цим 

компонентом. У верхній частині інспектора об'єктів є список, що випадає, що 

дозволяє вибирати потрібний об'єкт із наявних на формі. 
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Переваги мови C#: 

 

 Швидкодія. Швидкість роботи програм на С# практично не поступається 

програмам на С, хоча програмісти отримали в свої руки нові можливості і нові 

засоби. 

 Масштабованість. На мові C# розробляють програми для 

найрізноманітніших платформ і систем. 

 Можливість роботи на низькому рівні з пам'яттю, адресами, портами. (Що, 

при необережному використанні, може легко перетворитися на недолік.) 

 Можливість створення узагальнених алгоритмів для різних типів даних, їхня 

спеціалізація, і обчислення на етапі компіляції, з використанням шаблонів. 

 Підтримуються різні стилі та технології програмування, включаючи 

традиційне директивне програмування, ООП, узагальнене програмування, 

метапрограмування (шаблони, макроси). 

Недоліки мови C#: 

 Наявність безлічі можливостей, що порушують принципи типобезпеки 

приводить до того, що в С# програми може легко закрастися важковловима 

помилка. Замість контролю з боку компілятора розробники вимушені 

дотримуватися вельми нетривіальних правил кодування. По суті, ці правила 

обмежують С# рамками якоїсь безпечнішої підмови. Більшість проблем 

типобезпеки С# успадкована від С, але важливу роль в цьому питанні грає і відмова 

автора мови від ідеї використовувати автоматичне управління пам'яттю (наприклад, 
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збірку сміття). Так візитною карткою С++ стали вразливості типу «переповнювання 

буфера». 

 Погана підтримка модульності. Підключення інтерфейсу зовнішнього модуля 

через препроцесорну вставку заголовного файлу (#include) серйозно уповільнює 

компіляцію, при підключенні великої кількості модулів. Для усунення цього 

недоліку, багато компіляторів реалізують механізм прекомпіляциі заголовних 

файлів (англ. Precompiled Headers). 

 Недостача інформації про типи даних під час компіляції (CTTI). 

 Мова C# є складною для вивчення і для компіляції. 

 Деякі перетворення типів неінтуїтивні. Зокрема, операція над беззнаковим і 

знаковим числами видає беззнаковий результат. 

 Препроцесор С# (успадкований від C) дуже примітивний. Це приводить з 

одного боку до того, що з його допомогою не можна (або важко) здійснювати деякі 

завдання метапрограмування, а з іншою, в наслідку своєї примітивності, він часто 

приводить до помилок і вимагає багато дій з обходу потенційних проблем. Деякі 

мови програмування (наприклад, Scheme і Nemerle) мають набагато могутніші і 

безпечніші системи метапрограмування (також звані макросами, але макроси С/С# 

вони мало нагадують). 

 З кінця 1990-х в співтоваристві С# набуло поширення так зване 

метапрограмування на базі шаблонів. По суті, воно використовує особливості 

шаблонів C# в цілях реалізації на їхній базі інтерпретатора примітивної 

функціональної мови програмування, що виконується під час компіляції. Сама по 
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собі ця можливість вельми приваблива, але, внаслідкок вище згаданого, такий код 

вельми важко сприймати і зневаджувати. Мови Lisp/Scheme, Nemerle і деякі інші 

мають могутніші і водночас простіші для сприйняття підсистеми 

метапрограмування. Крім того, в мові D реалізована порівнянна за потужністю, але 

значно простіша в застосуванні підсистема шаблонного метапрограмування. 

 Хоча декларується, що С# мультипарадигмена мова, реально в мові відсутня 

підтримка функціонального програмування. Частково, даний пропуск усувається 

різними бібліотеками (Loki, Boost) що використовують засоби метапрограмування 

для розширення мови функціональними конструкціями (наприклад, підтримкою 

лямбд/анонімних методів), але якість подібних рішень значно поступається якості 

вбудованих у функціональні мови рішень. Такі можливості функціональних мов, як 

зіставлення зі зразком взагалі украй складно емулювати засобами 

метапрограмування [33]. 

4.2 Аналіз та проектування системи 

 

Наведемо опис системи, що моделює предметну область, в термінах об'єктно-

орієнтованого підходу [33]: 

Об’єкт (object) - це обмежена сутність, що характеризується своїм станом і 

поведінкою. Об’єкт є екземпляром класу, який описує усю множину суб’єктів 

даного типу, тобто об’єктів з таким же станом і поведінкою. 

Тип class (клас) описує множину однотипних об’єктів з одними й тими ж 

даними і функціями, тобто мають загальний стан і поведінку. За допомогою class 

програміст описує спільно дані і дії над цими даними. 

Конструктор (constructor) - це функція класу, основне призначення якої є в 

ініціалізації значень даних новостворюваного об’єкту. Ім’я конструктора завжди 
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співпадає з іменем класу. Конструктор викликається кожного разу при створенні 

об’єкту. Клас може мати декілька перевантажених конструкторів. При створенні 

об’єкту застосовується той конструктор, параметри якого забезпечують 

встановлення потрібних навчальних значень даних цього об’єкту. Конструктор не 

має значення, яке повертається. 

Інкапсуляція (encapsulation) - це процес розмежування елементів об’єкту, що 

визначають його влаштування та поведінку. Інкапсуляція забезпечується через 

закриття інформації про внутрішню структуру об’єкту, маскуванням внутрішніх 

деталей які явно не впливають на зовнішню поведінку. 

Спадкування (inheritance) класів - це засоби отримання нових класів на базі 

існуючих. При цьому новий клас спадкує дані і функції з одного базового класу. 

Поліморфізм (polymorphism) - це підхід, який реалізує ідею: один інтерфейс - 

багато методів. Тобто, різні об’єкти можуть мати методи з однаковим інтерфейсом, 

проте різним функціонуванням. 

 

4.3 Вхідні дані 

 

Вхідні дані користувач може завантажити в форматі Excel, або заповнювати 

всі данні по мірі проходження тестування фізичного здоров’я.(Рис. 3.3.1) 
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Рис. 4.2 Вікно обстеження 
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4.4 Опис програмного продукту 

Програма реалізована в середовищі IDE VisualStudio 2013. При запуску UI 

програмы має вигляд 

 

 

Рисунок 4.2– Вид вікна програми при запуску. 

Після натискання на відповідного пункту головного меню “Архів”, вибираємо 

файл з вхідними даними. 
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Рисунок 4.3– Вид вікна загрузки файлу. 

Після загрузки файлу на екрані з’являється popup-вікно. Отримуємо 

підтвердження про завантаження даних. 

 

Рисунок 4.4– Вид вікна підтвердження про загрузку файлу. 

Якщо потрібен новій запис, натискаєм кнопку «Новий запис» и починаємо 

працюват/проходити тестування. 
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Рисунок 4.4– Проходженя фізичних навантажень 

 

Рисунок 4.5 – Тестування фізичного стану студента 



90 

 

Після проходження навантаження та тестування, тиснемо далі. Переходимо в 

наступне меню та бачимо результати проходження навантажень та тестувань(Рис. 

4.6) 

 

Рисунок 4.6 – Вікно результатів 
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Висновки до розділу 4 

Було розроблено програмне забезпечення. Що дає можливість дуже швидко, 

зручно и головне точно даті оцінку фізичного стану студентів. Також 

реалізовано механізм фіксування фізичного навантаження, що дає 

можливість повністю оцінити фізичний стан студента.  
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РОЗДІЛ 5 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЯХ 

 

Вступ 

 

Магістерську дисертацію по дослідженню інформаційних технологій 

оцінки стану здоров'я студентів. 

В роботі розробленно прогремне забезпечення що допомагае краще, 

простіше та швидше зробити точну оцінку стану здоров’я студента.  

В розділі розглянутий технологічний процес оцінки стану здоров’я, 

можливі небезпеки та шкідливі фактори для здоров’я персоналу та паціентів, 

що можуть виникнути. 

 

5.1. Санітарно-гігієнічна характеристика приміщення при розробці 

програмного продукту. 

 

Кабінет функціональної діагностики №307 (рис. 3.2) знаходиться на 3 

поверсі п’ятиповерхової будівлі. Параметри приміщення, в якому 

знаходиться кабінета функціональної діагностики наведені в табл. 3.1.  

В таблиці 5.1 наведено перелік обладнання, яким оснащена кабінета 

функціональної діагностики. 

Таблиця 5.1 – Перелік обладнання/предметів та характеристики 

кабінету 

Найменування Параметри № на малюнку 

Кабінет(довжина, ширина, 

висота) l хb х H 

3х6х2,8; Не запилена суха підлога, вкрита 

лінолеумом. 

 

Площа кабінету Sзаг = 6*3 = 18 м2;  

Об´єм  кабінету Vзаг = 3*6*2,8 = 54м3;  

Кількість працюючих 2  

Стіни Цегляні,  силікатна фарба.  

Комп’ютер 1 шт. GigabyteGA-H81M-HD3                      

GoodRAM DDR3 16GB (2x8GB) 1600Mhz               

Genius SlimStar i222 USB Black + SVEN RX-

170 USB Black 

WesternDigital Caviar Blue500GB 7200RPM        

Intel Core i5-4590 3.3GHz 6MB s1150 Box        

1 
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Samsung 23.6" S24D300HS Black                  

DTS TD-101 400W (TD-101 400W) Black             

Принтер 1 шт. HP DeskJet 2 

Стіл 2 шт. 3 

Трекінг браслет для знімків 

показників життєвих функцій 

3 шт. трекінг браслет Microsoft Band(3-

осевой акселерометр, гироскоп, GPS, датчик 

температуры кожи, емкостной датчик, 

датчик пота, пульсометр, микрофон) 

4 

Крісла 3 шт. 5 

Шафа 3 шт. 6 

Кондиціонер 1шт. SAMSUNG AQ 12XLN/X 7 

Кушетка 1шт. 8 

Світильник 2 шт., типу Л 120Б 2х8, світловий потік 3740 

лм. 

9 

Телефон 1шт. 10 

Умивальник 1 шт.  11 

Вікно 1х1,7 

Скло листове, подвійне 

12 

Батарея 1 батареї, 6 секції радіаторів М-14 13 

Двері 1х2,2 14 

 

 

Рисунок 5.2  План кабінету №307 

 

 Площа кабінету складє Sзаг = 6*3 = 18 м2;  

А об`єм складає Vзаг = 3*6*2,8 = 54м3. 

𝑆 =  
𝑆 − 𝑆об

𝑛
=

18 − (1,5 ∗ 1,1)

2
= 8,175м2 
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𝑉 =
𝑉 − 𝑉об

𝑛
=

54 − (1,5 ∗ 1,1 ∗ 0,7)

2
= 26,423м3 

 

Відстань між робочим столом та кушеткою – 1,3 м. Порівняння даних 

приміщень з нормами ДСанПиН 3.3.2.007-98 і ДНАОП 0.00-1.31-99 

приведено в таблиці 5.3. 

Таблиця 5.3 – Нормативні та існуючі параметри кабінету 

Параметр Норма Реальні параметри 

Об`єм, м3 Не менше 20 26,423 

Площа на одного робітника Не менше 6 8,175 

Висота приміщення, м 3-3,5 3 

Відстань від робочих місць до стін, м 1 1,3 

 

Фактичні значення площі і об’єму приміщення на одного працюючого 

більше нормативного. Відстань від робочого місця до стіни, в кабінеті, 

відповідає допустимій нормі. 

 

Характеристика середовища програмування : 

Visual studio 2013 інтегроване середовище розробки програмного 

забезпечення та ряд інших інструментальних засобів. Вона дозволяе 

розробляти як консольні програми, так і програми з графічним інтерфейсом, 

в тому числі з підтримкою технології Windows Forms, а також веб-сайти, веб-

застосунки, веб-служби як в рідному, так і в керованому кодах для всіх 

платформ, що підтримуються Microsoft Windows, Windows Mobile, Windows 

Phone, Windows CE, .NET Framework, .NET Compact Framework та Microsoft 

Silverlight. 

 

5.2. Оцінка небезпечних і шкідливих виробничих факторів та розробка 

заходів по покращенню умов праці при написанні учбового програмного 

продукту. 
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Небезпечні та шкідливі виробничі фактори, яким може піддаватися 

робітник кабінету функціональної діагностики описані в таблиці 3.4, що 

розглядается згідно з ГОСТ 12.0.003-74. 

 

 

Таблиця 5.4 – Небезпечні і шкідливі виробничі фактори  

Фізичні 

- мікроклімат приміщення; 

-шум; 

- електронебезпека; 

- небезпека пожежі. 

 

5.2.2 Мікроклімат 

 

Джерела впливу на параметри мікроклімату та можливі наслідки 

розглянемо в таблиці 5.5. 

Таблиця 5.5 – Основні джерела впливу на мікрокліматичні умови 

Параметри 

мікроклімату 

Джерела Наслідки 

Відносна вологість - Атмосферне повітря; 

- Повітря, видихуване 

людьми 

- Кондиціонер; 

- Проблеми з диханням; 

- Риніт; 

- Пересихання шкіри та губ; 

- Алергічні реакції; 

- Втома; 

- Розвиток бактерій, вірусів, грибків; 

Температура повітря t - Люди; 

- Сонячна радіація; 

- Система штучного 

опалення; 

- Обладнання 

- Кондиціонер; 

- Зниження працездатності та 

продуктивності праці; 

- Послаблення організму; 

- Підвищення небезпеки травмування; 

Швидкість повітря - Вентиляція 

- Кондиціонер 

- Протяги 

 

Роботи проводиться сидячи і відносяться до категорії «1б-легка» 

фізична робота.  

Виходячи з ДСН 3.3.6.042-99, в  кабінеті функціональної діагностики 

повинні забезпечуватись комфортні умови для персоналу.  
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Для заміру параметрів мікроклімату в кабінеті використовується 

універсальний термометр DT-8806S для температури, гігрометр TFA 30.3049 

для відносної вологості,  анемометр Wigam 8908 для швидкість повітря. 

 

 

Таблиця 5.6 – Реальні та оптимальні значення мікрокліматичних умов  

Параметри 

мікроклімату 

Реальні значення Нормативні значення 

Холодний 

період 

Теплий 

період 

Холодний 

період 

Теплий 

період 

Температура повітря t, 

ºС 

23 22 22-24 21-23 

 

Відносна вологість, % Близько 55 Близько 60 40-60 40-60 

Швидкість повітря, м/с 0,1 0,15 0,15 0,15 

 

Виходячи з проведених замірів та порівняння з нормативними 

значеннями можемо скласти список заходів з охорони праці та безпеки в 

умовах надзвичайних ситуацій на робочих місцях при експлуатації об'єкту 

(табл. 5.7). 

Таблиця 5.7  –  Заходи з нормалізації мікроклімату 

Заходи Холодний  Теплий 

Технічні - Радіатор М-140 (5секцій); 

- Теплообмінний тамбур при 

зовнішніх дверях; 

- Металопластикові вікна з 

двошаровим склопакетом. 

- Кондиціонер типу SAMSUNG 

AQ 12XLN/X; 

- Жалюзі на вікнах. 

Організаційні - Раціоналізації режимів праці 

й відпочинку, перерви; 

- Вентиляція з кратністю 

обміну 3:4; 

- Вологе прибирання після 

закінчення робочого дня. 

- Раціоналізації режимів праці й 

відпочинку, перерви; 

- Провітрювання; 

- Вентиляція з кратністю обміну 

3:4; 

- Вологе прибирання після 

закінчення робочого дня. 

Індивідуальні - Використання спецодягу; - Використання спецодягу; 

- Спеціальний питний режим. 

 

Висновок: Всі параметри мікроклімату, що потребує дана категорія 

робіт дотримуються в повній мірі завдяки системам нормалізації 

мікроклімату. 
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5.2.3 Шум 

 

Приміщення розташовано вікнами у двір і знаходиться далеко від 

проїжджої частини. Основними джерелами шуму є обладнання та люди. У 

таблиці 5.8 наведено рівні звукового тиску. 

Таблиця 5.8 – Рівні звукового тиску. 

Найменування Рівень шума, 

дБА 

Відстань від вуха людини до 

джерела шуму,  r, м 

Вентилятор Zalman CNPS10X Optima 28 0,99 

Розмова 40 0,99 

HDD WD WD3200AAKX 30 0,99 

SAMSUNG AQ 12XLN/X 28 1,8 

 

Визначаємо рівнь шума L, який утворюється кожною групою джерел 

окремо в розрахунковій точці за формулою 5.2.1 

                     Lri = Li – 10 lg (2πr2), дБА,                              (5.2.1) 

де Lі – шумова характеристика відповідного джерела шуму (вихідні 

дані) 

Lr1 = 28 – 10 lg (2π*0,992) = 20,11 дБА;    

Lr2 = 40 – 10 lg (2π*0,99) = 32,1 дБА;  

Lr3 = 30 – 10 lg (2π*0,992) = 22,11 дБА;  

Lr4 = 28 – 10 lg (2π*1,82) = 15 дБА;  

Визначаємо сумарний рівень звукової потужності всіх груп джерел 

шуму для розрахункової точки за формулою 5.2.2. 

∑L = 10 lg (100,1Lr1 + … + 100,1Lrn) =  

 10*lg(102.011 + 103,21 + 102,211+101,5) = 32,83дБ.                      (5.2.2) 

Відповідно до ДСН 3.3.6.037-99, нормативне значення LH = 50 дБа, в 

даному приміщенні Lекв = 32,83 дБа, показники шуму не виходять за межі 

норми, виконано такі заходи і засоби для нормалізації параметрів шуму, 

таблиця 5.9 
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Таблиця 5.9 – Заходи і засоби захисту від шуму 

Технічні 

В технологічному обладнанні В приміщенні 

шумопоглинаючі корпуси, відсутні зазори у 

з’єднаннях 

встановлені металопластикові вікна 

Організаційні 

Раціональне розташування, устаткування та робочих місць, постійний контроль режиму 

праці і відпочинку. Дотримуються правила технічної експлуатації, проведення планово-

попереджувальних оглядів та ремонтів. 

Засоби індивідуального захисту 

відсутні 

 

5.2.4 Небезпека ураження людини електричним струмом 

 

У розглянутому приміщені використовується мережа 310\220 В. 

Споживачами електроенергії є комп'ютер, принтер та освітлювальні прилади. 

Приміщення належить до категорії приміщень без підвищеної 

електронебезпеки, так як в ньому відсутні чинники підвищеної електричної 

небезпеки: відносна вологість повітря менше 75%, температура повітря 

менше 35 ° С, відсутній струмопровідний пил, струмопровідні підлоги, а 

також виключена можливість одночасного дотику до корпусів 

електрообладнання і струмопровідним частинах. 

В таблиці 5.10 наведені можливі наслідки ураження людини при дії на 

неї струму різної сили, відповідно до ДБН В.2.5-27-2006  

Таблиця 5.10 – Дія змінного електричного струму на організм людини 

Сила струму, мА Наслідки 

0,6 — 1,5 Легке тремтіння пальців рук 

2 — 3 Сильне тремтіння пальців рук 

5 — 7 Судороги в руках 

8 — 10 
Руки не працюють, але ще можна відірвати від електродів. 

Сильні болі в руках, особливо в кистях і пальцях. 

 

Клас небезпеки приміщення відповідно до ОНТП24-86 описані в таблиці 5.11 

.  

Таблиця 5.11– Електричні параметри приміщення 
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Параметр Значення 

Мережа змінного струму напругою 220 В, частота 50 Гц, сила струму від 

0.1 до 1 А (не допускає перебування людини в дії струму більше 

0.1 секунди). 

Обладнання ПК: номінальна напруга 220В 

Клас небезпеки 

приміщення 

все устаткування відноситься до I класу (окрім ЕОМ - II клас) 

 

Таблиця 5.12 – Характеристика електроприладів  

Найменування 

електроприладу 

Робочі умови 

застосування 

Споживча потужність, кВт 

Кондиціонер напруга (220±22)В; 

граничне відхилення 

частоти живильної 

мережі ±0,5 Гц 

0,73, в режимі охолодження – 

2,1 

ПК 0,3 

Джерела 

освітлення 

 0,16 

 

 Визначення номіналів електричних автоматів на групу розеток та на 

групу освітлення, які будуть встановлені в кабінеті лікаря-кардіолога.  

 Таблиця 5.3.4.3 – Дані про напругу та потужність обладнання в 

кабінеті 

Напруга мережі, В Обладнання Потужність, кВт 

 

220 

Джерела 

освітлення 

0,15 

ПК 0,3 

Кондиціонер 0,73 

 Розрахунок 

 1. Сума номінальних потужностей електричних пристроїв, які 

будуть підключені на групу розеток: 

ΣPn = 0,16+0,3+0,73=1,18 кВт = 1180 Вт 

 Величина струму:  

А
Pn

J 36,5
220

1180

U



 

З розрахунків відомо що, робочий струм робочого кола розеток 

становить 5,36 А, але номінальний струм електричного автомату 

потрібно брати більший ніж за робочий. Нашим вибором буде автомат 

з номіналом 25 А. 
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1. Сума номінальних потужностей на групу освітлення: 

   ΣPn= 4*0,04 кВт=0,16 кВт=160 Вт 

А
Pn

J 73,0
220

160

U



 

З розрахунків відомо що, робочий струм на групу освітлення 

становить 0,73 А, але номінальний струм електричного автомату 

потрібно брати більший ніж за робочий. Нашим вибором буде автомат 

з номіналом 16 А. 

Згідно з ТУ, потужність для кабінету складає приблизно 5 кВт, 

однофазного живлення 220 В, а номінал автомату, за нашими 

підрахунками, повинен бути 25 А.  

 

Таблиця 5.13 – Заходи та засоби охорони праці від ураження 

електричним струмом 

Технологічні - встановлюється загальний вимикач та плавкий запобіжник НПН-2; 

 - ізоляція струмовідних частин (електропроводка проведена за 

плінтусами, ); 

- компенсація ємнісних струмів замикання на землю; 

- регулярно проводиться діагностика всіх приладів на предмет 

ушкоджень. 

Організаційні - Регулярна діагностика всіх приладів на предмет ушкоджень. 

- Інструктаж з електробезпеки; 

-Своєчасний огляд та профілактичні дії; 

- Створення і укомплектуваня відповідно до потреб електротехнічної 

службу; 

- Створення таких умов, щоб працівники, на яких покладено обов'язки 

з обслуговування електроустановок, відповідно до чинних вимог, 

своєчасно здійснювали їх огляд та профілактику. 

Індивідуальні - Захисні рукавички, взуття з прорезиненою підошвою, гумовий 

килимок на підлозі 

- Суворе дотримання правил і норм, визначених чинними 

нормативними документами. 

 

Висновок: Вимоги ДНАОП 0.00-1.21-98 та ДНАОП 1.1.10-1.07-01 щодо 

електробезпеки виконані в повній мірі. 

 

5.2.5 Небезпека пожежі в кабінеті функціональної діагностики 
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В даному приміщенні джерелами запалення можуть бути електричні 

прилади, проводка. Згідно нормативного документу ГОСТ 12.1.004-91,  

встановлюємо категорію приміщення, клас пожежі та клас зони приміщення 

по пожежній безпеці (таб. 5.15). 

 

Таблиця 5.14 – Характеристика речовин і матеріалів, які знаходяться в 

приміщенні 

Речовина Тверді і волокнисті речовини: дерево, тканина, пластмаси, речовини і 

матеріали, які здатні горіти при взаємодії з водою, киснем повітря або один з 

одним. 

 

Таблиця 5.15 – Характеристика пожежної небезпеки відповідно до 

ОНТП 24-86 

Категорія пожежної небезпеки приміщення В (пожежонебезпечне)  

Клас пожежонебезпечної зони  зона класу П-ІІа  

Клас пожежі А, Е 

 

Заходи по пожежній безпеці, що застосовуються в кабінеті 

функціональної діагностики для уникнення надзвичайних ситуацій описані в 

таблиці 5.14.  

Таблиця 5.15 – Заходи по пожежній безпеці 

Технологічні Вільний доступ до мережних рубильників і вимикачів; 

У кабінеті знаходиться вуглекислий вогнегасник ВВ-5; 

Своєчасне проведення профілактичних оглядів, ремонтів устаткування; 

Дроти з важкогорючою і негорючою ізоляцією; 

Два сповіщувачі ДТЛ; 

Організаційні Інструктаж з пожежної безпеки; 

Організація навчань з пожежної охорони; 

План евакуації (див. рисунок 6.3); 

Суворе дотримання правил і норм, визначених чинними нормативними 

документами; 

Індивідуальні Фільтруюча пов’язка(або мокра пов’язка) на обличчя, захисні окуляри. 
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План евакуації з поверху при ймовірному виникненні пожежі 

представлений на рисунку 5.2. 

 

Рисунок 5.2  План евакуації  

 

Таблиця 5.16 - Дані розрахунку параметрів евакуації 

Найменування параметрів Значення 

Гранична відстань від кабінету до сходів по основному 

шляху евакуації 

40 м 

Гранична відстань від кабінету до сходів по основному 

шляху евакуації 

60 м 

Розрахунковий час евакуації по основному шляху 1 хв 

Розрахунковий час евакуації по запасному шляху 1,5 хв 

 

Висновок: У приміщенні виконуються усі вимоги з пожежної безпеки 

відповідно до вимог НАПБ А.0.001-95 “Правила пожежної безпеки в 

Україні”. 
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Висновки до розділу 5 

1. Розглянуто приміщення. 

2. Описано засоби і заходи захисту від фізичних небезпечних та 

шкідливих виробничих факторів. Розглянуто електробезпеку. 

3. Розроблений план евакуації з поверху під час ймовірної пожежі та дії 

при ній. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

У роботі запропоновано систему оцінки стану здоров’я студентів. Для 

оптимальноїоцінки параметрів здоров’я студентів використаніметоди оцінки були 

апробовані і підібрані для даної вікової групи. 

Розглянуто основні функції, що реалізовані у програмному середовищі 

Мшігфд Іегвшщ 2013 IDE на мові C#, а також пояснювальну записку користувача. 

Показано UI інтерфейсу користувача, та розкрито зміст демонстрації результатів 

роботи програми. 

Також розглянуто заходи з охорони праці.Мікрокліматичні параметри 

приміщення, в якому проводилась розробка даного погромного забезпечення 

відповідають встановленим нормам. Для підтримання відповідного рівня показників 

використовують необхідні засоби та здійснюють заходи їх контролю. Також в 

даному розділі розглянуто заходи безпеки від ураження електричним струмом. 

Розглянуті засоби та заходи, щодо захисту працюючого персоналу від пожежі. 

Дане приміщення відповідає всім нормам, а отже в ньому можна проводити 

діагностичні процедури. 
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ДОДАТОК А 

 

Тестову,  загальна інформація, навантаження 

 

void TFormMain::toTrainSelection() 

{ 

double ys=Average(y,m); 

double* diffYYsr = new double [m]; 

for (int i=0;i<m;i++) 

diffYYsr[i]=abs(y[i]-ys); 

for (int i = 0; i < m; i++) 

for (int j = i+1; j < m; j++) 

      if (diffYYsr[i] < diffYYsr[j]) 

      { 

          double buf = diffYYsr[i]; 

          double buf2=y[i]; 

          y[i] = y[j]; 

          y[j] = buf2; 

          diffYYsr[i] = diffYYsr[j]; 

          diffYYsr[j] = buf; 

          for (int k=0; k<n;k++){ 

                 double buf3=XT[k][i]; 

                 XT[k][i] = XT[k][j]; 

                 XT[k][j] = buf3; 

          } 

      } 

m2=(int)(m*k1/100); 

m3=(int)(m*k2/100); 

m4=(int)(m*k3/100); 

n1=(int)(m2/m4); 

n2=(int)(m3/m4); 

m2 =  m2/n1; 

m2*=n1; 

m3 = m3/n2; 

m3*=n2; 
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yTrain=new double[m2]; 

XTtrain = new double*[n]; 

for(int i=0; i<n; i++) 

XTtrain[i]=new double[m2]; 

int l=1+n2; 

for (int i=0;i<m2;i+=n1){ 

for (int j=i;j<(n1+i);j++){ 

yTrain[j]=y[l]; 

l+=1; 

} 

l+=(n2+1); 

} 

l=1+n2; 

for (int x=0;x<n;x++){ 

for (int i=0;i<m2;i+=n1){ 

for (int j=i;j<(n1+i);j++){ 

XTtrain[x][j]=XT[x][l] ; 

l+=1; 

} 

l+=(n2+1); 

} 

l=1+n2; 

} 

delete [] diffYYsr; 

} 

void TFormMain::toTestSelection() 

{ 

yTest=new double[m3]; 

XTtest = new double*[n]; 

for(int i=0; i<n; i++) 

XTtest[i]=new double[m3]; 

int l=1; 

for (int i=0;i<m3;i+=n2){ 

for (int j=i;j<(n2+i);j++){ 

yTest[j]=y[l]; 
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l+=1; 

} 

l+=(n1+1); 

} 

l=1; 

for (int x=0;x<n;x++){ 

for (int i=0;i<m3;i+=n2){ 

for (int j=i;j<(i+n2);j++) 

{ 

XTtest[x][j]=XT[x][l]; 

l+=1; 

} 

l+=(n1+1); 

} 

l=1; 

} 

} 

void TFormMain::toTestTrainSelection() 

{ 

yTestTrain=new double[m2+m3]; 

XTtestTrain = new double*[n]; 

for(int i=0; i<n; i++) 

XTtestTrain[i]=new double[m2+m3]; 

int l=1; 

for (int i=0;i<m3+m2;i+=(n2+n1)){ 

for (int j=i;j<(n2+n1+i);j++){ 

yTestTrain[j]=y[l]; 

l+=1; 

} 

l+=1; 

} 

l=1; 

for (int x=0;x<n;x++){ 

for (int i=0;i<(m3+m2);i+=(n1+n2)){ 

for (int j=i;j<(n1+n2+i);j++) 
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{ 

XTtestTrain[x][j]=XT[x][l]; 

l+=1;} 

l+=1;} 

l=1;} 

} 

void TFormMain::toExamSelection() 

{ 

yExamination=new double[m4]; 

XTexam = new double*[n]; 

for(int i=0; i<n; i++) 

XTexam[i]=new double[m4]; 

Memo1->Lines->Add("n1+n2"); 

Memo1->Lines->Add(n1+n2); 

int l=0; 

for (int k=0;k<m4;k++){ 

yExamination[k]=y[l]; 

l+=(n1+n2+1); 

} 

l=0; 

for (int x=0;x<n;x++){ 

for (int j=0;j<m4;j++){ 

XTexam[x][j]=XT[x][l]; 

l+=(n2+n1+1); 

} 

l=0;} 

}  
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ДОДАТОК Б 

 

Основний цикл програми 

 

void __fastcall TFormMain::N2Click(TObject *Sender) 

{ 

double FinMax, FinMin,x2kritMin,x2kritMax,x2step,FinStep; 

FinMin=Edit6->Text.ToDouble(); 

FinMax=Edit7->Text.ToDouble(); 

 x2kritMin=Edit8->Text.ToDouble(); 

 x2kritMax=Edit9->Text.ToDouble(); 

 FinStep=Edit10->Text.ToDouble(); 

 x2step=Edit11->Text.ToDouble(); 

k1=Edit1->Text.ToDouble(); 

k2=Edit2->Text.ToDouble(); 

k3=Edit3->Text.ToDouble(); 

double x2Best=0, Fbest=0, detMax=0; 

toTrainSelection(); 

toTestSelection(); 

for(Fin=FinMin; Fin<=FinMax; Fin+=FinStep) 

        for(x2krit=x2kritMin; x2krit<=x2kritMax; x2krit+=x2step) 

        { 

        stepRegression(XTtrain, yTrain, m2); 

        double detBefore=detForInModel(XTtest, yTest,m3); 

        if (detBefore > detMax) 

        { 

            detMax=detBefore; 

            Fbest=Fin; 

            x2Best=x2krit; 

        } 

        delete [] theta; 

        delete [] jInModel; 

        delete [] jInModel2; 

        delete [] J; 

        } 
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        Fin=Fbest; 

        x2krit=x2Best; 

        stepRegression(XTtrain, yTrain, m2); 

        StrMess.sprintf("Det= %G",detForInModel(XTtrain, yTrain, 

m2)); 

        Memo1->Lines->Add(StrMess); 

        delete [] theta; 

        delete [] jInModel; 

        delete [] jInModel2; 

        delete [] J; 

        delete [] yTrain; 

        delete [] yTest; 

        for(long j=0; j<n; j++){ 

  delete [] XTtrain[j]; 

            delete [] XTtest[j]; 

            } 

        delete [] XTtrain; 

        delete [] XTtest; 

        Edit4->Text=Fin; 

        Edit5->Text=x2krit; 

        toTestTrainSelection(); 

        stepRegression(XTtestTrain, yTestTrain, (m2+m3)); 

        if(OutPutResult("Новое")==0) 

 { 

  double Det=detForInModel(XTtestTrain, yTestTrain, (m2+m3)); 

  StrMess.sprintf("Det= %G",Det); 

  Memo1->Lines->Add(StrMess); 

 } 

        delete [] yTestTrain; 

        for(long j=0; j<n; j++) 

        delete [] XTtestTrain[j]; 

        delete [] XTtestTrain; 

        toExamSelection(); 

        Memo1->Lines->Add(detForInModel(XTexam, 

yExamination,m4)); 
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        buildGraph(XTexam, yExamination,m4); 

   delete [] yExamination; 

        for(long j=0; j<n; j++) 

        delete [] XTexam[j]; 

        delete [] XTexam; 

        for(long j=0; j<n; j++) 

  delete [] XT[j]; 

  delete [] XT; 

 delete [] y; 

 delete [] theta; 

 delete [] jInModel; 

  delete [] jInModel2; 

 delete [] J; 

} 
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ДОДАТОК В 

 

Розрахунок Індексів 

void TFormMain::stepRegression(double ** xx, double * yy, int mk) 

{ 

theta=new double[n]; 

nCurrent=0; 

J=new long[n];  

for(long j=0; j<n; j++) 

      J[j]=-1; 

 expelFlag=false; 

 jInModel=new bool[n];  

 for(long j=0; j<n; j++) 

      jInModel[j]=false; 

  jInModel2=new bool[n];  

 for(long j=0; j<n; j++) 

       jInModel2[j]=true; 

  double Bad_Fj=0; 

  long IndexOfBad_Fj=-1; 

  double Max_Fj=0.0; 

  long IndexOfMax_Fj=-1; 

 

while (WhichAddRegr(Max_Fj,IndexOfMax_Fj,xx,yy,mk)) 

 {  

                AddRegr(IndexOfMax_Fj,xx,yy,mk); 

                 N3->Enabled=true; 

while 

(WhichExpelRegr(Bad_Fj,IndexOfBad_Fj,MatrixOfCorellation(xx,mk),  

xx,yy,mk))     { 

       expelFlag=false; 

       ExpelRegr(IndexOfBad_Fj,xx,yy,mk); 

       jInModel2[IndexOfBad_Fj]=false; 

       } 

       } 

        AddRegr(0,xx,yy,mk); 
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} 

int TFormMain::WhichAddRegr(double & _Max_Fj, long & 

_IndexOfMax_Fj,double ** xx, double * yy, int mk){ 

 double Max_Fj=0.0; 

 long IndexOfMax_Fj=-1; 

 RSS=RSSForInModel(xx, yy, mk); 

 double RSSj; 

 double Fj; 

 for(long j=1; j<n; j++) 

  if(!jInModel[j]&& jInModel2[j]) 

  { 

   AddRegr(j,xx, yy, mk);  

   RSSj=RSSForInModel(xx, yy, mk); 

   Fj=(RSS-RSSj)/(RSSj)*(m-(nCurrent-1)); 

   if(Fj>Max_Fj) 

   {  

Max_Fj=Fj; 

   IndexOfMax_Fj=j; 

   } 

 ExpelRegr(j,xx, yy, mk);  

  } 

  if(Max_Fj<Fin){ 

           _Max_Fj=0.0; 

  _IndexOfMax_Fj=-1; 

  return 0; 

  } 

  _Max_Fj=Max_Fj; 

  _IndexOfMax_Fj=IndexOfMax_Fj; 

  return 1; 

} 

int TFormMain::WhichExpelRegr(double & _Bad_Fj, long & 

_IndexOfBad_Fj, double **xx, double **xxSelection,double* yy, int mt) 

{ 

 

 double Bad_Fj=0; 
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 double IndexOfBad_Fj=-1; 

  double Fj; 

  int nCurrentx=nCurrent; 

        for(int j=0; j<nCurrentx; j++) 

        { 

 if(jInModel[J[j]] && jInModel2[J[j]]) 

  { 

   Fj=(xx[j][j]-1)*(mt-nCurrent-1)/(nCurrent); 

                     if (Fj>Bad_Fj) 

                        { 

                        Bad_Fj=Fj; 

                        IndexOfBad_Fj=J[j]; 

                        } 

                 } 

        } 

                if(!expelFlag) 

       { 

                _Bad_Fj=0.0; 

                _IndexOfBad_Fj=-1; 

 

        return 0; 

        } 

                else if (IndexOfBad_Fj==-1) return 0; 

       _Bad_Fj=Bad_Fj; 

                _IndexOfBad_Fj=IndexOfBad_Fj; 

  return 1; 

} 

double** TFormMain::MatrixOfCorellation(double **xx,long mk) 

{ 

        double determx=0; 

        double x2=0;  

        double d; 

        double **result; 

        double **XX ; 

        XX = new double*[nCurrent]; 
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        for(int i=0; i<nCurrent; i++) 

        XX[i]=new double[mk]; 

        for(int j=0; j<nCurrent; j++) 

        { 

                for(int k=0; k<mk; k++) 

                XX[j][k]=xx[J[j]][k]; 

        } 

        result = new double*[nCurrent]; 

        for(int i=0; i<nCurrent; i++) 

        result[i]=new double[nCurrent];      

        for (int i=0;i<nCurrent;i++) 

                for (int j=0;j<nCurrent;j++) 

result[i][j]=Correlation(GetSubArray(XX, i,mk), GetSubArray(XX, 

j,mk),mk); 

        determx=determ(result,nCurrent); 

        inversion(result,nCurrent); 

        x2 = -(mk-1-(2*nCurrent+5)/6)*log(1-determx); 

              if  (x2<x2krit)     { 

                expelFlag=true; 

 } 

        else 

       { 

        expelFlag=false; 

        } 

        return result; 

        delete [] result; 

        delete [] XX; 

} 

 


