
МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

Шановні члени журі! 

Я проживаю в селищі міського типу, де знаходиться одна з вузлових 

залізничних станцій. Проживаючи в селищі, наближаючись до залізниці, я завжди 

відчуваю занадто значний шум від руху ешелонів, тому виникло бажання дослідити 

процес шумового забруднення. Коли я обирала тему для своєї роботи, порадилася 

з учителем, а він повідомив, що така можливість є:  дослідити шум не тільки той, 

який створює залізниця, а і взагалі дослідити вплив звуку на організм людини, 

використовуючи матеріальну базу кабінету фізики, тим більше, що є цифрові 

датчики. Мене це зацікавило. 

Вже під час експериментальних дослідів, враховуючи епідеміологічну 

ситуацію в країні, в світі, постійну інформацію про поширення хвороби COVID-19 

вирішила дослідити, чи впливає і як впливає звук – амплітуда і частота на 

насиченість кисню в крові. Ще мені надало енергії і бажання дослідити процес 

впливу звуку на організм людини те, що ми маємо можливість конкретно оцінити 

по цифрах, а кількісна оцінка – цифра – річ вперта. Частота звуку задається 

звуковим генератором в певних межах; гучність звуку ми можемо задавати, а 

вимірювати цифровим датчиком пульс, тиск, рівень кисню також можемо 

вимірювати цифровими сучасними приладами. Тому, з одного боку, вплив 

параметрів звуку – чіткий на показниках цифрових приладів, з іншого боку, 

вимірювання наслідків цих впливів – також цифровими приладами. А це вже, на 

мою думку, досить об’єктивно.  

Зацікавило мене в даній роботі і те, що з’явилася можливість об’єднати дві 

категорії знань: знання з фізики та знання з біології людини, валеології. З одного 

боку задано фізичні параметри, а з іншого як ці показники впливають на 

фізіологічний стан людини. Також в даній експериментальній роботі ми зробили 

чимало досліджень по впливу параметрів звуку на пульс та тиск. Я брала 

середньоарифметичні значення показників. Найбільшим з усіх проведених мною 

експериментів виразно виступає вплив гучності звуку на тиск. Інші показники 

змінювалися, але їх зміна не так явно виражена. Також було визначено шумове 

забруднення селища на основі цифрових датчиків, це те, що на мене має вплив. Як 

я  і чисто фізіологічно відчувала, так показали і цифрові датчики. Найбільше 

шумове забруднення в селищі біля залізниці – 104 дБ, найменше 87 дБ – в межах 

«спальних» районів. 

На мою думку, якби в нас в розпорядженні був цифровий тонометр, який би 

вимірював тиск людини хоч би 1 раз в 10 секунд, то показники досліджень були б 

точніші і можна було б побудувати чимало графіків залежностей. 

Звертаючись до членів журі, хочу наголосити, що з цим обладнанням, а воно 

сучасне, я виконала чималий об’єм роботи і зрозуміла, що досліджувати ще можна 

багато чого в світі, при цьому пізнаючи світ, пізнаючи місце людини в світі. 

 

 

 

З повагою         Анастасія Бабій 


