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Практичний тур 

ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНОГО ОБМІНУ ТА ОЦІНКА ЙОГО ВІДХИЛЕННЯ  
 

Основний обмін – це добові енерговитрати організму на підтримання його          
вегетативних функцій. Енергетичні витрати організму за умов основного обміну пов’язані          
з окисними процесами на клітинному рівні та з діяльністю органів і систем, які постійно              
працюють (дихальної мускулатури, серця, нирок та ін.). Певна частина енергетичних          
витрат організму пов’язана з підтриманням м’язового тонусу. Основний обмін визначать          
методами прямої чи непрямої калориметрії в стані м’язового та емоційного спокою,           
натщесерце, не в період сну, у положенні лежачи, при температурі 18-20°С. 

Мета роботи: проаналізувати стан основного обміну шляхом теоретичного розрахунку та          
його відхилення за формулою Ріда. 
Матеріали та обладнання: ростомір, ваги, лінійки; таблиці для визначення основного          
обміну, автоматичний тонометр. 

Хід роботи 
1. За допомогою ростоміру визначте свій зріст, а потім на вагах – масу. При зважуванні в               

одязі потрібно від отриманого результату віднімати 2 кг. Результати (відповідно до           
статі) запишіть у таблицю 1 бланку для відповіді, вказавши свій вік. 

2. Користуючись таблицею Харріса-Бенедикта (ДОДАТОК 1), знайдіть свою масу із         
таблиці А, навпроти, в колонці ккал – кількість ккал. У таблиці Б знайдіть свій зріст,               
на перетині показника зросту і свого віку (беріть найближчий вказаний показник віку            
до свого) знайдіть відповідну кількість ккал. Занотуйте визначені показники з таблиць           
А і Б додатку 1 до таблиці 1 бланку відповіді. Додайте показники ккал А і Б, вкажіть                 
суму, як показник основного обміну за таблицею Харріса-Бенедикта. Отримане         
значення запишіть в таблицю 1 бланку відповіді в графу «Основний обмін за            
таблицями Харріса-Бенедикта».  

3. На номограмі ДОДАТКУ 2 у лівій колонці знайдіть свій зріст (у см), а в правій колонці                
– масу тіла (в кг), за допомогою лінійки з’єднайте ці дві цифри і в середній колонці, на                 
перетині, знайдіть площу поверхні свого тіла в м2. Розрахуйте добовий основний обмін            
за площею його поверхні, враховуючи: у чоловіків на 1 м2 за 1 год витрачається              
38 ккал, а у жінок 36 ккал. Результат запишіть у таблицю 2 бланку відповіді.  

 

4. Знайдіть середнє значення теоретично розрахованого основного обміну (на        
основі даних за результатами таблиці Харріса-Бенедикта та за номограмою).         
Показники вкажіть у таблиці 3 бланку відповіді.  

5. Обчисліть відсоток відхилення величини свого основного обміну від норми за          
формулою Ріда. Ця формула заснована на існуванні взаємозв’язку між артеріальним          
тиском, частотою пульсу і теплопродукцією організму.  
Підготуйте до роботи автоматичний тонометр. Накладіть манжету на плечову ділянку          
лівої руки. У положенні сидячи заспокойтесь, зачекайте 3 хвилини і проведіть три            
вимірювання артеріального тиску та частоту скорочення серця (ЧСС) з інтервалом 2           
хвилини. Результат кожного виміру занотуйте в таблицю 4 бланку відповіді.          
Обчисліть середнє значення артеріального тиску та ЧСС і занотуйте його у таблиці 4             
бланку відповіді. За середнім показником систолічного і діастолічного тиску знайдіть          
пульсовий тиск, занотуйте до таблицю 4. 
Відсоток відхилення основного обміну від норми визначте за формулою Ріда: 

ВВ = 0,75 х (ЧСС + ПТ х 0,74) -72, 
де ВВ - відсоток відхилення основного обміну від норми, ЧСС - частота серцевих             
скорочень, ПТ - пульсовий тиск. Нормальним вважається відхилення в межах 10 %. 
Результат занотуйте в таблицю 4 бланку відповіді. 

6. На основі теоретично розрахованого основного обміну (береться за норму) та відсотку           
відхилень на період роботи розрахуйте свій наявний основний обмін, результат          
занотуйте в таблицю 5 бланку відповіді. 

7. Зробіть висновок з роботи. 
 

 

 
 
 
 

БАЖАЄМО УСПІХУ! 
 



ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНОГО ОБМІНУ ТА ОЦІНКА ЙОГО ВІДХИЛЕННЯ 
(бланк для відповіді) 

Таблиця 1 
Впишіть отримані показники відповідно до свої статі: 

Стать Вік, 
років Зріст, см Вага, кг ДОДАТОК 1 

Таблиця А, ккал 
ДОДАТОК 1 

Таблиця Б, ккал 

Основний обмін 
за таблицями 

Харріса-Бенедикта 
Чоловіча       
Жіноча       

Таблиця 2 
Впишіть отримані показники: 

Площа поверхні тіла за номограмою ДОДАТКУ Б, м2 Добовий основний обмін за площею поверхні тіла, ккал 
  

Таблиця 3 
Впишіть отримані показники: 

Основний обмін 
за таблицями Харріса-Бенедикта, ккал 

Основний обмін за площею поверхні 
тіла, ккал 

Середнє значення теоретично 
розрахованого основного обміну, ккал 

   

Таблиця 4 
Впишіть отримані показники: 

ЧСС, уд/хв 
Систол. АТ/ 
Діастол АТ, 
мм. рт. ст. 

ЧСС, 
середнє 
уд/хв 

Систол. АТ/ 
Діастол АТ, 
середнє 
мм. рт. ст. 

Пульсовий 
тиск, 
мм. рт. ст. 

Відсоток 
відхилення 
основного 
обміну, % 

1  / 
    2  / 

3  / 
Таблиця 5 

Впишіть отримані показники: 
Теоретично розрахований 

основний обмін, ккал 
Відсоток відхилення 
основного обміну, % 

Відсоток відхилення 
основного обміну, ккал 

Наявний основний обмін, 
ккал 

    
 
Висновок  

 



 

 

 

 

 

 

 

 
ДОДАТОК 1 

Таблиця А 

 



Таблиця Б 

 



ДОДАТОК 2 





 


