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ВСТУП 

 

Методичні вказівки до практичних робіт навчальної дисципліни «Теорія 

ризиків і управління» складено зроблено відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки бакалавра напряму (спеціальності) 263 «Цивільна 

безпека». 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати :  

- структуру невизначеності та ризику; 

- методи і моделі аналізу, оцінки і мінімізації ризику; 

- методи управління ризиками у різних аспектах життєдіяльності 

людини; 

вміти :  

- визначати ступінь невизначеності і ризику; 

- розробляти моделі розвитку ризику; 

- аналізувати і оцінювати ризики у різних аспектах безпеки 

життєдіяльності людини 

 Метою запропонованих методичних вказівок щодо практичних занять з 

вивчення навчальної дисципліни «Теорія ризиків і управління» є поглиблення 

знань вивчення дисципліни та набуття умінь і навичок, самостійних 

кваліфікованих розрахунків, аналізу та обґрунтування висновків у процесі 

вивчення дисципліни. 
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ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Практичне заннятя № 1 

 

Тема. Статистична оцінка небезпечних і шкідливих чинників для 

життя людини 

 

Мета: Засвоїти теоретичні відомості про концепцію допустимого ризику 

та визначити небезпечні й шкідливі чинники для життя людини, що найчастіше 

трапляються, шляхом соціального опитування студентів. 

 

Короткі теоретичні відомості 

Життєдіяльність – це специфічна форма активності людини, яка 

охоплює усю різноманітність взаємодії людини з навколишнім середовищем. 

Будь-яка діяльність людини є потенційно-небезпечною. Потенційна небезпека 

діяльності людини виявляється безпосередньо або приховано. Результати 

прояву небезпек можуть бути причиною травм, загибелі, захворювань, 

погіршення працездатності і самопочуття та інших небезпечних наслідків. 

Небезпека – це умовна ситуація, яка існує в навколишньому середовищі і 

здатна призвести до небажаного вивільнення енергії, що може спричинити 

фізичну шкоду, поранення чи пошкодження. Небезпека – важливе поняття 

курсу безпека життєдіяльності, що об’єднує явища, процеси, об’єкти, здатні в 

певних умовах наносити збитки здоров’ю людини. Небезпека властива всім 

системам, які мають енергію або хімічні, біологічні чи інші, несумісні з 

життєдіяльності людини компоненти. Небезпеки підстерігають людей не тільки 

на виробництві, а в усіх сферах діяльності, тому вивчення проблеми 

травматизму у виробничій сфері загальної безпеки життєдіяльності є лише 

часткою загальної проблеми БЖД. Причин виникнення небезпек є дуже багато, 

але найголовнішою серед них є людина. При розпізнаванні небезпек виходить з 

принципу «все впливає на все», тобто джерелом може бути все живе і неживе, а 
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підлягати небезпеці також може все живе і неживе. 

Згідно з аксіомою про потенційну небезпеку, будь-яка діяльність людини 

характеризується імовірністю прояву небезпеки, тобто абсолютної небезпеки не 

існує. Кожна людина багато разів мала змогу переконатися у достовірності 

цього твердження. У процесі життєдіяльності людину постійно супроводжують 

ті чи інші небезпеки. 

Прихована (потенційна) небезпека проявляється за певних, часто важко 

передбачуваних, умов і реалізується у формі надзвичайних ситуацій, 

захворювань або травм людей. 

Розрізняють уражаючи, небезпечні та шкідливі фактори. Уражаючи 

фактори можуть призвести до загибелі людини. Небезпечні фактори 

викликають за певних умов травми чи раптове погіршення здоров’я (головний 

біль, погіршення зору, слуху, зміну психологічного чи фізичного стану). 

Шкідливі фактори можуть викликати захворювання чи зниження 

працездатності людини, як у явній, так і в прихованій формі. 

Важливо зазначити, що усвідомлення небезпечних та шкідливих факторів 

для життя людини є тільки першим кроком до безпечної життєдіяльності. 

Необхідно встановити умови, за яких ці чинники спричиняють небажані 

наслідки і попередити їх виникнення. 

Певними ознаками небезпечних та шкідливих чинників є: 

1) безпосередня дія на організм; 

2) труднощі для нормального функціонування органів та систем людини; 

3) перевищення межі експлуатаційної надійності технічних пристроїв 

інженерних споруд і конструкцій, що можуть призвести до аварій і 

безпосередньої загрози життю людини. 

Джерела небезпек можуть бути: природні, техногенні, соціальні та 

комбіновані.  

Природні джерела небезпеки це об’єкти, явища природи та стихійні лиха, 

які становлять загрозу для життя чи здоров’я людини. (землетруси, вулкани, 

повені, снігові лавини, урагани, ожеледі, блискавки, сонячне та космічне 
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випромінювання, небезпечні рослини, тварини, бактерії, віруси). 

Техногенні джерела небезпеки – це небезпеки, пов’язані з використанням: 

горючих, вибухонебезпечних речовин; процесів, що відбуваються при 

підвищених температурах та тисках; транспортних засобів, електричної енергії, 

хімічних речовин та різних видів випромінювання. До соціальних джерел 

небезпек належать небезпеки, викликані низьким духовним та культурним 

рівнем людей п’янство, алкоголізм, наркоманія, бродяжництво, 

злочинність.тощо.  

Джерелами політичних небезпек є конфлікти на міжнаціональному та 

міждержавному рівнях, політичний тероризм, ідеологічні, міжпартійні, 

міжконфесійні та збройні конфлікти, війни. Але більшість джерел небезпек 

мають.комбінований.характер. 

Перелік можливих небезпек (номенклатура) налічує понад 150 

найменувань. З метою аналізу, узагальнення та розробки заходів щодо 

запобігання негативних наслідків існує гнобхідність класифікації та 

систематизації небезпек, джерел, що породжують їх, та тих факторів, які 

безпоседеньо призводять до негативного впливу на людину. 

 

Хід роботи 

Студентам пропонується оцінити небезпечність для життя мешканця 

України 25-ти чинників, наведених в таблиці 1.1, за такою шкалою: 

найнебезпечніший чинник (на думку студента) – оцінено в 25 балів, а далі – 24, 

23, 22 і до останнього, який вважається найменш небезпечним – в 1 бал. 

Зрозуміло, маючи неоднаковий життєвий досвід, студенти по-різному 

оцінюють небезпечність того чи іншого чинника, тому отримані результати 

треба статистично обробити. Для оцінювання кожного чинника підраховують 

кількість балів, які визначили студенти. Отриману суму ділять на кількість 

опитаних студентів одержана величина слугує середньою оцінкою 

небезпечності того чи іншого чинника: чим вона є більшою, тим небезпечніший 

чинник. 
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Середню оцінку небезпечності j–го чинника  визначають за формулою: 

 ,
n

S
S

ij

ij            (1.1) 

                                                                    

де Sij – індивідуальна оцінка небезпеки для  j-го чинника; 

 n – кількість опитаних студентів. 

 

Якщо прийняти, що перелічені чинники охоплюють усі небезпеки життя 

людини, то можна також оцінити відносну частку кожного чинника qj в 

сумарною  кількістю небажаних наслідків за формулою: 
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(
j

j

SS
q               (1.2) 

 

Результати розрахунків заносимо в табл. 1.1. 

 

Таблиця 1.1 – Статистична оцінка небезпечних та шкідливих чинників 

для життя людини 

№ Чинник Індивідуальна 

оцінка Sij 

Середня 

оцінка  

Відносна 

частка qj 

1 2 3 4 5 

1 Авіаційний транспорт    

2 Автомобільний транспорт    

3 Атомна енергетика    

4 Вживання спиртних напоїв    

5 Виробничі травми    

6 Вбивства та навмисні ушкодження    

7 Водойми    

8 Діагностичне опромінення    

9 Електричний струм    

10 Залізничний транспорт    

11 Інфекційні захворювання    

12 Гірські породи, що обвалюються    

13 Паління    

14 Методичні препарати    

15 Наркотичні речовини    

16 Побутові травми    

17 Робота в правозахисних органах    
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Продовження табл. 1.1 

1 2 3 4 5 

18 Пожежі    

19 Самогубства    

20 СНІД    

21 Спортивні та масові заходи    

22 Стихійні лиха    

23 Тероризм    

24 Харчові отруєння    

25 Хірургічні втручання    

 

Контрольні запитання 

1. Який з методичних підходів до оцінки коефіцієнта індивідуального 

ризику використовує результати опитування населення? 

а) експертний; 

б) інженерний; 

в) соціологічний; 

г) модельний. 

2. У якому рядку чинники, які призводять до до нещасних випадків, 

знаходяться у послідовності зменшення їх реалізації? 

а) техніка → людський чинник → середовище перебування; 

б) людський чинник → техніка → середовище перебування; 

в) середовище перебування → людський чинник → техніка; 

г) людський чинник → середовище перебування → техніка. 

3. У нас еленому пункті А в результаті дорожньо-транспортного пригод 

загинуло 100 осіб за рік. Визначити рівень ризику для цього чинника, якщо в 

пункті А проживає 500 тис. осіб. 

4. Яку концепцію використовує сучасна наука про безпеку 

життєдіяльності людини? 

а) концепцію допустимого ризику; 

б) концепцію абсолютної безпеки середовища; 

в) концепцію невизначеного ризику; 

г) концепцію мінімального ризику. 
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5. За рахунок чиєї енергії виявляється дія механічних небезпечних 

чинників? 

а) їх енергії; 

б) енергії людини; 

в) опосередковано; 

г) їх енергії та енергії людини. 

6. Кофіцієнт індивідуального ризику на підприємстві – це:  

а) відношення кількості працівників на підприємстві до кількості 

потерпілих за рік; 

б) відношення кількості потерпілих за рік до кількості працівників на 

підприємстві; 

в) відношення кількості нещасних випадків з летальним наслідком за рік 

до кількості працівників на підприємстві; 

г) кількості нещасних випадків з летальним наслідком за рік до загальної 

кількості нещасних випадкі. 

Література : [1], [ 3], [4]. 

 

 

 

Практичне заняття №2 

Тема. Оцінювання сумарного індивідуального ризику людини та його 

складових  

Мета: Навчитися визначати відносну частинку кожного джерела 

небезпеки у процентному співвідношенні у складі сумарного індивідуального 

ризику людини.  

Короткі теоретичні відомості 

При забезпеченні безпеки життєдіяльності необхідно застосовувати 

системний підхід. Не можна розглядати питання БЖД для однієї системи 
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«Людина – життєве середовище»: забезпечуючи безпеку в конкретній системі, 

можна нанести шкоди іншим системам або деяким сферам діяльності людини. 

Це положення є основою концепції прийнятного (допустимого) ризику. Ризик  

–  можливість  постраждати  від  якої-небудь  небезпеки. Коли йдеться про 

здоров’я, то під ризиком розуміється можливість виникнення шкідливих 

ефектів для здоров’я даної людини або групи людей за наявності якої-небудь 

небезпеки.  

Найважливіше місце у забезпеченні і збереженні здоров’я людини  займає 

у теперішній час виявлення джерел і чинників ризику, а також умов, що 

сприяють їх виникненню. Класифікація основних джерел ризику смерті людини 

наведена у таблиці 2.1.  

 

Таблиця 2.1 – Класифікація джерел ризиків смерті людини  

№ 

п\п 

Джерело ризику смерті Основні причини смерті 

1 2 3 

1 Внутрішнє середовище   Генетичні і соматичні захворювання, старіння 

організму  

2 Природне середовище          Нещасні випадки при землетрусах, ураганах, 

повенях, епідеміях інфекційних захворювань 

тощо. 

3 Штучне середовище   Нещасні випадки в побуті, на транспорті, 

захворюваність від забруднень зовнішнього 

середовища тощо. 

4 Професійна діяльність Професійні захворювання, нещасні випадки на 

виробництві 

5 Непрофесійна 

діяльність 

Нещасні випадки в аматорському спорті і 

інших видах непрофесійної діяльності 

6 Соціальне середовище Самогубства і самоушкодження; вбивства і 

пошкодження, які заподіяні із злочинною 

метою; вбивства і поранення, що пов’язані з 

військовими діями 

7 Шкідливі звички              Тютюнопаління, алкоголізм, наркоманія та ін. 

 

За даними ВООЗ, стан здоров’я людей на 20–25 % визначається станом 

навколишнього середовища. Ризик для здоров’я людини, пов’язаний  із 
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забрудненням навколишнього середовища, виникає за таких необхідних і 

достатніх умов:  

1) наявність джерела ризику (токсична речовина в ґрунті, у воді, у 

повітрі, в їжі і т. д.);  

 2) джерело ризику навколишнього середовища повинно 

характеризуватися шкідливою для людини концентрацією або інтенсивністю;  

 3) присутність людини, контактуючої з джерелом ризику і сприйнятливої 

до його дії;  

4) наявність шляхів передачі шкідливої дії від джерела ризику до 

організму людини. 

  Хімічні речовини (у тому числі і канцерогенні), що потрапляють у 

значних концентраціях у повітря, воду і ґрунт при роботі промислових 

підприємств, значно впливають на збільшення кількості захворювань людей.  

Аналіз ризиків допомагає вирішувати такі задачі:  

1) визначення проблем навколишнього середовища і здоров’я людини,  

пов’язаних з різними речовинами та їх активністю;  

2) порівняння нових технологій або ефективності різних методів 

управління з метою зниження ризиків (різні шляхи зменшення викидів);  

3) вибір місця розташування потенційно небезпечних виробництв.  

Фактори ризику – це чинники, які підвищують вірогідність виникнення 

різних порушень здоров’я, зокрема, розвитку захворювань. До них відносяться 

чинники виробничого, природного й соціального середовища,  чинники 

способу життя людей, індивідуальні особливості організму та  спадкові 

чинники. Так, виробниче середовище є джерелом ряду шкідливих чинників: 

хімічних речовин, електромагнітних полів, ультрафіолетового  

випромінювання, радіації, шуму, вібрації та ін. Сфера поведінки людини   

містить такі значущі чинники ризику, як паління, вживання наркотиків,  

алкоголю, надмірне вживання їжі, зневага поясами безпеки під час їзди на 

автомобілі і т. д. Чинники ризику природного середовища – це   несприятливі 

кліматичні умови та погодні явища, збудники інфекцій.  
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Кількісною мірою ризику є рівень ризику R, який визначається як 

відношення кількості подій n з несприятливими результатами, що вже 

здійснилися, до максимально можливої їх кількості N за певний період часу:  

                                                            ,
N

n
R                                                         (2.1) 

     Наприклад, травматизм  із смертельним  результатом, що пов’язаний з 

транспортом,  становив по  Україні  у  1999  р.  n=6469  людей,  а  населення  

України  у  тому ж році становило N=49,8 млн. людей. Отже, рівень ризику  

травматизму із смертельним результатом від транспорту становитиме на одного  

жителя України на рік величину R=6469/49800000=0,00013.  

     Якщо чинник ризику діє впродовж часу t, а статистичні дані отримані за  

часовий період Т, то рівень ризику відносно до даного чинника ризику 

визначається виразом (формула 2.2):  

                                                             .
T

t

N

n
R                                                     (2.2) 

      У загальному випадку реальний рівень ризику несприятливої для людини  

події залежить від безлічі чинників: статі, віку, роду діяльності людини, місця 

його мешкання, способу життя, звичок, часу і т. д. 

 

Завдання до теми  

Розрахуйте ризик наразитися на смертельну небезпеку для певної людини 

згідно з даними варіанта: 

1. Вік людини; 

2. Стать людини; 

3. Місце проживання; 

4. Вид професійної діяльності; 

5. Спосіб життя (основні причини додаткового ризику). 
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Таблиця 2.1 – Варіанти завдань для задачі  

№ варіанта  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вік, років 46 19 29 39 42 38 45 52 41 25 33 

Стать 
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о
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о
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о
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У якості приклада розрахунків нами було взято дані варіанта 0: 

1. Вік людини – 46 років; 

2. Стать людини – чоловіча; 

3. Місце проживання – село; 

4. Вид професійної діяльності – тракторист; 

5. Спосіб життя (основні причини додаткового ризику) – паління. 

 

Розв’язок 

1. Оцінювання ризику смертельної небезпеки внаслідок захворювань 

та природне старіння організму (R1) 
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Розрахунок величини R1 здійснюють, виходячи з даних відповідного 

варіанта (табл. 2.1) і таблиць 2.2 та 2.3 за формулою 2.3: 

                                             .11 KRR a                                                              (2.3) 

ПРИКЛАД 1 

33

1 1016,87,1108,4  R . 

 

2. Оцінювання ризику загибелі протягом року внаслідок можливого 

нещасного випадку на виробництві (R2) 

Розрахунок величини R2 здійснюють, виходячи з даних відповідного 

варіанта (табл. 2.1) і таблиць 2.4 та 2.5 за формулами 2.3, 2.4: 

для жінок: 

                                            ,2024
//

2

/

2
2

K

K
RR b                                                    (2.3) 

для чоловіків: 

                                              .2024
/

2

//

2
2

K

K
RR b                                                  (2.4) 

ПРИКЛАД 2 

366

2 10687,210765,2686
74

26
2024102,4  R . 

 

3. Оцінювання ризику наразитися на смертельну небезпеку протягом 

року внаслідок можливого нещасного випадку в побуті (R3) 

Розрахунок величини R2 здійснюють, виходячи з даних відповідного 

варіанта (табл. 2.1) і таблиць 2.2 та 2.7 за формулою 2.5: 

                                       13 KRR c  .                                                                  (2.5) 

ПРИКЛАД 3 

33

3 109,19,1101  R . 
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4. Оцінювання ризику наразитися на смертельну небезпеку протягом 

року, зумовленого індивідуальним способом життя людини (R4) 

Розрахунок величини R4 здійснюють, виходячи з даних відповідного 

варіанта (табл. 2.1) і таблиць 2.2 та 2.7 за формулою 2.6: 

                                                     14 KRR d  .                                                    (2.6) 

Величину поплавкового коефіцієнта беруть залежно від характеру заняття, 

пов’язаного з додатковими факторами ризику досліджуваної людини (табл. 2.2) за 

формулою 2.6: для випадку поганих звичок (тютюнопаління, вживання алкоголю) 

беруть дані з правої половини таблиці («хвороби»), для випадку занять, 

пов’язаних з використанням транспорту, заняття спортом, мистецтвом беруть дані 

з лівої половини таблиці («нещасні випадки»). 

 

ПРИКЛАД 4 

23

4 1036,17,1108  R .  

 

5. Проведення якісного аналізу величини складових у загальному 

ризику досліджуваної людини (RΣ) 

Аналіз складових загального ризику людини проводять за даними таблиці 

10.  

ПРИКЛАД 5 

R1=8,16·10-3 – дуже високий 

R2=2,687·10-3 – дуже високий 

R3=1,9·10-3 – дуже високий 

R4=1,36·10-2 – екстремальний 

 

6. Оцінювання загального ризику людини (RΣ) 

 Розрахунок величини RΣ проводять шляхом сумації величин ризиків (R1, 

R2, R3, R4) за формулою 2.7: 

                                       4321 RRRRR  .                                                    (2.7) 
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ПРИКЛАД 6 

233333 10635,21035,26106,13109,110687,21016,8 

 R  

– екстремальний 

Відносні частинки кожного з ризиків треба зобразити у вигляді кругової  

діаграми (див. рис. 2.1). У висновку необхідно вказати для кожної частинки її 

абсолютну величину, відносну величину (%) та оцінку кожного виду ризику за 

шкалою порівняння ризиків смертності (табл. 2.8). 

R1

31%

R2

10%R3

7%

R4

52%

 

Рисунок 2.1 – Діаграма ризиків смертельних небезпек 
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Таблиця 2.2 – Поправковий коефіцієнт К1 для урахування місця 

проживання людей та їх статі 

Тип 

населеного 

пункту 

Нещасні випадки (K/
1) Хвороби (K//

1) 

Чоловіки Жінки Чоловіки Жінки 

1 2 3 4 5 

Місто 1,6 0,28 1,45 0,38 

Село 1,9 0,31 1,7 0,42 

 

Таблиця 2.3 – Ризик смерті людини від генетичних та соматичних 

захворювань і внаслідок природного старіння організму (на одну людину 

протягом року) 

Вікові 

групи  

за № 

Вікові групи, 

роки 

Ризик смерті у 

побуті 

Вікові 

групи  

за № 

Вікові групи, 

роки 

Ризик 

смерті у 

побуті 

1 2 3 4 5 6 

– Усі літа разом 1,05 ·10-2 –   

– 15-16 років 3,8·10-2 10 40-44 2,7·10-3 

1 0 2,3·10-2 11 45-49 4,8·10-3 

2 1-4 8·10-4 12 50-54 8,4·10-3 

3 5-9 3·10-4 13 55-59 1,5·10-2 

4 10-14 2·10-4 14 60-64 2,5·10-2 

5 15-19 3·10-4 15 65-69 3,8·10-2 

6 20-24 4·10-4 16 70-74 5,9·10-2 

7 25-29 5·10-4 17 75-79 9,1·10-2 

8 30-34 9·10-4 18 80-84 1,43·10-1 

9 35-39 1,6·10-3 19 85 < 2,4·10-1 
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Таблиця 2.4 – Ризик смертельної небезпеки, спричиненої різними видами 

професійної та непрофесійної діяльності (на одну людину) 

Код виду 

діяльності 

Вид діяльності Ризик 

смертельної 

небезпеки 

Код виду 

діяльності 

Вид діяльності Ризик 

смертельної 

небезпеки 

1 2 3 4 5 6 

Виробничі професії 15 Пожежники 1,10-7 

1 Працівники 

вуглекоксівних 
підприємств 

5·10 -7 -5·10-6 16 Поліцейські, 

міліціонери, 
військовослужбов. 

1,5·10-7 

2 Робітники, 

пов’язані з 

процесом 
вулканізації 

5·10 -7 -5·10-6 17 Водії-професіонали 3·10-7 

3 Моряки на 

риболовецьких 

траулерах 

6·10-7 18 Боксери-

професіонали 

4·10-7 

4 Працівники 

вугільних шахт, 

шахтарі 

2,5·10-7-6·10-7 19 Верхолази, 

монтажники 

3,2·10-6 

5 Будівельні 
робітники 

6·10-7 20 Трактористи 4,2·10-6 

6 Гончарі та 

глазурувальники 

2,5·10-7 21 Льотчики цивільної 

авіації 

2,1·10-7-1·10-6 

7 Працівники АЕС 4·10-8 22 Льотчики-
випробувачі 

6·10-5 

8 Працівники 

легкої 
промисловості 

5·10-8-6·10-8 23 Військові 

вертольотчики 

1,2·10-5 

10 Працівники 

вантажної 

промисловості 

4·10-8-6·10-8 Непрофесійний спорт, дозвілля 

11 Працівники 

промисловості (в 

цілому) 

1,2·10-7 24 Велосипедисти, 

лижники, 

легкоатлети 

3·10-7 

Невиробничі професії 25 Боксери, борці 4,5·10-7 

26 Мисливці, 

біатлоністи 

7·10-7 

12 Працівники 

торгівлі 

3,5·10
-8 

29 Гребці, плавці 1·10-5 

13 Працівники 

сфери 

обслуговування, 
педагоги, 

студенти 

5·10-8 30 Альпіністи, 

спелеологи, 

драйвери 

2,7·10-5 

31 Жокеї, кіннотники 1·10-4 

14 Працівники села, 

фермери 

6·10-8 32 Водії автомобіля 1·10-8-1·10-5 

33 Інші види занять 1·10-8 
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Таблиця 2.5 – Співвідношення нещасних випадків, спричинених різними 

видами діяльності, між особами протилежної статі залежно від віку, % (K2) 

Вікова група, роки  

15-24 

 

25-34 

 

35-44 

 

45-54 

 

55-64 

 

65-74 

Чоловіки (K/
2) 80 81 76 74 71 62 

Жінки (K//
2) 20 19 24 26 29 38 

Разом, % 100 100 100 100 100 100 

 

Таблиця 2.6 – Ризик наразитися на смертельний нещасний випадок у 

побуті (на одну людину протягом року) 

Вікові групи 

за № 

Вікові групи, 

роки 

Ризик 

смерті у 

побуті 

Вікові 

групи за 

№ 

Вікові 

групи, 

роки 

Ризик 

смерті у 

побуті 

1 2 3 4 5 6 

– Усі  літа разом 9,2·10-4    

– 15-16 років 9,7·10-4 10 40-44 8,9·10-4 

1 0 7,8·10-4 11 45-49 1·10-3 

2 1-4 3,1·10-4 12 50-54 1,2·10-3 

3 5-9 2,5·10-4 13 55-59 1,3·10-3 

4 10-14 2,2·10-4 14 60-64 1,4·10-3 

5 15-19 7,2·10-4 15 65-69 1,5·10-3 

6 20-24 1,1·10-3 16 70-74 1,7·10-3 

7 25-29 8,8·10-4 17 75-79 2,7·10-3 

8 30-34 8,3·10-4 18 80-84 4,2·10-3 

9 35-39 8,4·10-4 19 85 < 7·10-3 
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Таблиця 2.7 – Ризик смерті людини внаслідок згубних звичок порівняно з 

ризиком смертельних небезпек невиробничого характеру (на одну людину за 

рік) 

№ Джерело 

небезпеки 

Ризик 

загибелі 

№ Джерело небезпеки Ризик 

загибелі 

1 2 3 4 5 6 

1 Паління 8·10-3 7 Випадки утоплення 9,1·10-5 

2 Надмірне 

вживання 

алкоголю 

2,12·10-4 8 Випадкові 

удушення, 

закупорювання 

дихальних шляхів 

5,8·10-5 

3 Дорожньо-

транспортні 

пригоди ДТП 

1,9·10-4 9 Ураження 

електричним 

струмом 

1,9·10-5 

4 Побутові 

отруєння 

9,7·10-5 10 Самогубства та 

самоушкодження 

2,58·10-4 

5 Випадкові 

падіння 

6,2·10-5 11 Убивства та 

навмисні 

ушкодження 

1,17·10-4 

6 Ураження при 

пожежі 

4,8·10-5 12 Дія радону-22, що 

міститься у повітрі 

приміщення 

2,5·10-4 

 

Таблиця 2.8 – Шкала порівняння ризиків смертності 

Упорядкована шкала ризиків смертності 

Низький Середній Високий 

<
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1
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0
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1
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1
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1
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1
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Контрольні запитання 

1. Охарактеризуйте основні способи визначення ризику прояву небезпек. 

2. Поясніть, у чому полягає відмінність концепції абсолютної небезпеки і 

концепції прийнятного (допустимого) ризику? 

3. За якими критеріями здійснюється оцінювання ризику небезпек? 

4. У який спосіб здійснюється управління ризиком? 

5. Охарактеризуйте основні джерела ризиків смертельних випадків 

людини. 

6. Розрахуйте й оцініть індивідуальний ризик загибелі людини, 

спричинений негативними наслідками куріння якщо, за даними медиків, із 

кожного мільйона населення планети кожні 2–3 години вмирає 1 курець. 

7. Розрахуйте й оцініть індивідуальний ризик загибелі людини, 

спричинений негативними наслідками надмірного вживання алкоголю, якщо за 

даними медиків, із кожного мільйона населення планети кожні 4–5 днів вмирає 

1 людина, котра зловживала алкоголем. 

8. Користуючись довідниковими таблицями розв’яжіть задачі № 1 і № 2 

та проаналізуйте отримані результати. 

Література:  [1,4]. 

 

 

Практичне заняття №3 

Тема. Оцінка професійних ризиків і ризиків для здоров’я населення 

Мета: Навчитися визначати професійні ризики захворюваності населення 

на рак.  

Короткі теоретичні відомості 

При вивченні ризиків слід мати на увазі, що в широкому розумінні слова, 

ризик  – це  можливість  постраждати  від  якої-небудь  небезпеки. Коли 

йдеться про здоров’я, то під ризиком розуміється можливість виникнення 
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шкідливих ефектів для здоров’я даної людини або групи людей за наявності 

якої-небудь небезпеки.  

Найважливіше місце у забезпеченні і збереженні здоров’я людини  займає 

у теперішній час виявлення джерел і чинників ризику, а також умов, що 

сприяють їх виникненню. Класифікація основних джерел ризику смерті людини 

наведена у табл. 3.1.  

 

Таблиця 3.1 – Класифікація джерел ризиків смерті людини  
№ 

п\п 

Джерело ризику смерті Основні причини смерті 

1 2 3 

1 Внутрішнє середовище   Генетичні і соматичні захворювання, старіння 

організму  

2 Природне середовище          Нещасні випадки при землетрусах, ураганах, 

мешкання повенях і т.п. 

3 Штучне середовище   Нещасні випадки в побуті, на транспорті, 

захворюваність від забруднень зовнішнього 

середовища і т.п. 

4 Професійна діяльність Професійні захворювання, нещасні випадки на 

виробництві 

5 Непрофесійна діяльність Нещасні випадки в аматорському спорті і інших видах 

непрофесійної діяльності 

6 Соціальне середовище Самогубства і самоушкодження; вбивства і 

пошкодження, які заподіяні із злочинною метою; 

вбивства і поранення, що пов’язані з військовими 

діями 

7 Шкідливі звички              Тютюнопаління, алкоголізм, наркоманія та ін. 

 

Фактори ризику – це чинники, які підвищують вірогідність виникнення 

різних порушень здоров’я, зокрема, розвитку захворювань. До них відносяться 

чинники виробничого, природного й соціального середовища,  чинники 

способу життя людей, індивідуальні особливості організму та  спадкові 

чинники. Так, виробниче середовище є джерелом ряду шкідливих чинників: 

хімічних речовин, електромагнітних полів, ультрафіолетового  

випромінювання, радіації, шуму, вібрації та ін. Сфера поведінки людини   

містить такі значущі чинники ризику, як куріння, вживання наркотиків,  

алкоголю, обжерливість, зневага ременями безпеки при їзді на автомобілі і  ін. 
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Чинники ризику природного середовища – це   несприятливі кліматичні умови та 

погодні явища, збудники інфекцій.  

Кількісною мірою ризику є рівень ризику R, який визначається як 

відношення кількості подій n з несприятливими результатами, що вже 

здійснилися, до максимально можливого їх числа N за певний період часу:  

                                                            ,
N

n
R                                                      (3.1) 

      Наприклад, травматизм  із смертельним  результатом, що пов’язаний з  

транспортом,  склав  по  Україні  у  1999  р.  n=6469  людей,  а  населення   

України  у  тому ж році складало N=49,8 млн. людей. Отже, рівень ризику   

травматизму із смертельним результатом від транспорту складе на одного   

жителя України в рік величину R=6469/49800000=0,00013.  

     Якщо чинник ризику діє впродовж часу t, а статистичні дані отримані за  

часовий період Т, то рівень ризику по відношенню до даного чинника ризику 

визначається виразом:  

                                                      ,
T

t

N

n
R                                                     (3.2) 

      У загальному випадку реальний рівень ризику несприятливої для людини  

події залежить від безлічі чинників: статі, віку, роду діяльності людини, місця 

його мешкання, способу життя, звичок, часу і т.д. 

Наприклад, в таблиці 3.2 приведений ризик смерті від нещасних  випадків 

для чоловіків різних вікових груп.  

 

 Таблиця 3.2 – Ризик смерті від нещасних випадків для чоловіків різного 

віку за даними ВООЗ (на 1 чол. в рік) 

Вікові групи,  

№ з/п 

Вікові групи, роки Ризик смерті 

1 2 3 

 Всі віки 0,00092 

 Працездатний вік (15-60) 0,00097 

1 0 0,00078 

2 1–4 0,00031 

3 5–9 0,00025 
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Продовження табл. 3.2 

1 2 3 

4 10–14 0,00022 

5 15–19 0,00072 

6 20–24 0,0011 

7 25–29 0,00088 

8 30–34 0,00083 

9 35–39 0,00084 

10 40–44 0,00089 

11 45–49 0,001 

12 50–54 0,0012 

13 55–59 0,0013 

14 60–64 0,0014 

15 65–69 0,0015 

16 70–74 0,0017 

17 75–79 0,0027 

18 80–84 0,0042 

19 85 і старше 0,007 

 

 

Таблиця 3.3 – Ризик смерті від хвороб (на людину за рік) за даними ВООЗ  

Вікові 

групи, з/п 

Вікові групи, роки Ризик смерті 

1 2 3 

 Всі віки 0,0105 

 Працездатний вік (15-60) 0,0038 

1 0 0,023 

2 1-4 0,0008 

3 5-9 0,0003 

4 10-14 0,0002 

5 15-19 0,0003 

6 20-24 0,0004 

7 25-29 0,0005 

8 30-34 0,0009 

9 35-39 0,0016 

10 40-44 0,0027 

11 45-49 0,0048 

12 50-54 0,0084 

13 55-59 0,015 

14 60-64 0,025 

15 65-69 0,038 



 26 

Продовження табл. 2.3 

1 2 3 

16 70-74 0,059 

17 75-79 0,091 

18 80-84 0,143 

19 85 і старше 0,240 

 

За даними ВООЗ, стан здоров’я людей на 20 – 25 % визначається станом 

навколишнього середовища. Ризик для здоров’я людини, пов’язаний  із 

забрудненням навколишнього середовища, виникає за таких необхідних і 

достатніх умов:  

1) наявність джерела ризику (токсична речовина в ґрунті, у воді, у 

повітрі, в їжі та ін.);  

 2) джерело ризику навколишнього середовища повинно 

характеризуватися шкідливою для людини концентрацією або інтенсивністю;  

 3) присутність людини, контактуючої з джерелом ризику і сприйнятливої 

до його дії;  

4) наявність шляхів передачі шкідливої дії від джерела ризику до 

організму людини. 

  Хімічні речовини (у тому числі і канцерогенні), що потрапляють у 

значних концентраціях у повітря, воду і ґрунт при роботі промислових 

підприємств, вносять значний внесок в розвиток захворювань людей.  

Аналіз ризиків допомагає вирішувати наступні задачі:  

1) визначення проблем навколишнього середовища і здоров’я людини,  

пов’язаних з різними речовинами та їх активністю;  

2) порівняння нових технологій або ефективності різних методів 

управління з метою зниження ризиків (різні шляхи зменшення викидів);  

3) вибір місцерозташування потенційно небезпечних виробництв.  

Довічний ризик для здоров’я, пов’язаний з дією конкретного агента 

ризику, визначається за формулою:  

                                           ,)(  aDFR ii                                               (3.3)  
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де R – ризик індивіда протягом життя захворіти певним захворюванням, 

пов’язаним з дією агента ризику;  

Fi – чинник потенціалу, що характеризує вірогідність розвитку 

захворювання при дії певного агента ризику, який потрапляє в організм людини 

i-м шляхом;   

,
70

t
a  – коефіцієнт, що відображає час, протягом якого індивідуум 

піддавався дії агента ризику (тут t – час дії у роках, а коефіцієнт 70 

характеризує середню тривалість життя людини – 70 років),  

Di (мг/кг/день) – денна доза агента ризику (на 1 кг ваги), що потрапляє в 

організм людини i-м шляхом.  

Чинник потенціалу для деяких канцерогенних речовин приведений в 

таблиці 3.4.  

 

Таблиця 3.4 – Дані про токсичність потенційних канцерогенів  

Код 

речовини 

Хімічна речовина Fі  при дії через 

оральний шлях, 

(мк/кг/день) –1 

Fі при дії через 

органи дихання, 

(мк/кг/день) –1 

1 2 3 4 

1 Миш’як 1,75 50 

2 Бензол 0,029 0,029 

3 Бензопірен 11,5 6,11 

4 Тетрахлорістий 

вуглець 

0,13 0,053 

5 Хлороформ 0,0061 0,081 

6 ДДТ 0,34 0,34 

7 1,1-Діхлоретилен 0,58 1,16 

8 Діелдрін 30 16 

9 Гептахлор 3,4 4,5 

10 Гексахлоретан 0,014 0,014 

11 Метіленхлорід 0,0075 0,014 

12 Тетрахлоретілен 0,051 0,0021 

13 Діоксин 156000 150000 
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Продовження табл. 3.4 

14 Вінілхлорід 2,3 0,295 

15 Тріхлоретілен 0,011 0,013 

 

Денна доза Di надходження агента ризику до організму людини 

розраховується по формулах:  

                                         ,1
1

M

KN
D ïîâ

   
M

KN
D ïîâ
 2                                (3.4) 

де N1 – концентрація токсичної речовини в повітрі, мкг/м3;  

Kпов – кількість повітря, яку в середньому споживає людина у день, м3;  

Kпов – кількість води, яку в середньому споживає людина у день, л;   

M – середня вага людини, кг.  

При розрахунку Di слід також використовувати дані про стандартні 

середні характеристики людини (таблиця 3.5).  

 

Таблиця 3.5 – Стандартні середні характеристики людини 

№ 

п\п 

Параметр Стандартне 

середнє                                                                   

значення 

1 2 3 

1 Середня вага тіла дорослої людини                             70 кг 

2 Середня вага тіла дитини                                       10 кг 

3 Кількість питної води у день (дорослий)                      2 літри 

4 Кількість питної води у день (дитина)                         1 літр 

5 Кількість повітря у день (дорослий)                           20 м3 

6 Кількість повітря у день (дитина)                              5 м3 

7 Якщо дія відбувається протягом всього життя, 

то тривалість життя приймається за 

70 років 

 

Завдання до теми 

Визначення ризику для здоров’я людини залежно від стану 

навколишнього середовища. Заданий план міста, яке складається з трьох 
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районів. У кожному такому районі знаходяться житлові будинки і по три 

заводи, що відносяться до різних галузей  промисловості. У кожному районі 

міста проживає певна кількість людей. Унаслідок роботи промислових 

підприємств у повітрі знаходиться токсична канцерогенна речовина (агент 

ризику) в концентрації N1. Ця ж речовина потрапляє в питну воду в 

концентрації N2.  

Необхідно визначити:  

1. Ризик захворюваності на рак для дорослої людини протягом року.  

2. Ризик захворюваності на рак для дорослої людини протягом всього 

життя.  

3. Щорічне додаткове число захворювань на рак у даному місті, пов’язане 

з дією чинника ризику.  

4. Порівняти додаткові випадки захворювання на рак, викликані 

наявністю у воді і повітрі агента ризику, з очікуваним захворюванням на рак, 

який викликаний усіма іншими причинами. Дослідження, проведені у Америці, 

показують, що ця величина складає 193 випадки на 100000 чоловік за рік. Ризик 

захворюваності на рак протягом року для працівника підприємства за умови, 

що концентрація шкідливих речовин у  повітрі робочої зони в К разів більше, 

ніж в середньому по місту, а робочий день складає 8 годин.  

Для виконання  роботи у викладача необхідно отримати номер варіанту з:  

1) кодом токсичної речовини; 

2) концентрацією  токсичної  речовини  в  повітрі  N1 і у воді N2  для 

кожного району;  

3) перевищенням середньої по місту концентрації шкідливої речовини 

повітрі робочої зони.  

Для кожного з районів міста необхідно провести наступні розрахунки:  

1) розрахувати денну дозу Di надходження агента ризику в організм 

людини по формулах (3.4);  

2) знайти  величину ризику захворюваності на рак R1 для дорослої 

людини протягом року (формула (3.3) і протягом всього життя NRRN  1 ;  
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3) проаналізувати щорічне додаткове число Р захворювань на рак у 

районі, пов’язане з дією чинника ризику nRP  1
;  

4) порівняти додаткові випадки захворювання на рак S, викликані 

присутністю у воді і в повітрі агента ризику, з очікуваним захворюванням на 

рак, викликаним всіма  іншими причинами Рочик (193 люди на 100000 населення 

в рік). Ця величина складе   
î÷èêP

P
S

%100
 ; 

5) розрахувати ризик захворюваності на рак протягом року для 

працівника підприємства за умови, що концентрація шкідливих речовин в 

повітрі робочої зони в К разів вище, ніж в середньому по місту, а робочий день 

складає 8 годин. Враховуючи, що в році 253 робітничих дня по 8 робочих годин 

(2024 години на рік), а всього у році 365 днів, можна розрахувати, скільки в 

середньому годин на 1 день у році робітник дихатиме   повітрям з підвищеною 

концентрацією шкідливої речовини:   

5,5
365

2024
T ; годин. Далі визначити додаткову еквівалентну добову дозу  

надходження агента ризику з повітрям в організм робітника, яка пов’язана з 

його перебуванням на робочому місці 
M

KNT
D

ïîâñð

äîä





24

)( 1

1 , а також величину 

добової дози Dповн  агента ризику, який потрапляє в організм людини з повітрям 

(величина добової  дози агента ризику, який потрапляє в організм робітника з 

водою, залишається без зміни).  

Dповн =D1 D ідод. Тоді рівень ризику захворюваності на рак робітника 

протягом року R визначається за допомогою Dповн і D2  

6) порівняти отримане значення з ризиком аналогічної захворюваності 

для дорослого жителя даного району;  

7) використовуючи результати розрахунку, визначити найбільш 

сприятливий для життя район;   

8) побудувати діаграму, що характеризує ризик захворюваності на рак 

для робочих різних галузей промисловості.   
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Визначення сумарного ризику смерті для людини (за рік) з урахуванням 

ризику смерті від хвороб.   

Розрахувати середній ризик Rср на одну людину за рік для даного виду 

діяльності (в році 2024 робітничих години) Rcp 2024 ∙R ,  де  R – рівень ризику 

смерті для даної галузі (табл. 3.6).  

 

Таблиця 3.6 – Ризик смертельних результатів для різних видів 

професійної та непрофесійної діяльності (на людину за годину) за даними 

Америки, України, Великобританії  

Код виду 

діяльності 

Вид діяльності Рівень ризику 

Промислові професії 

1 2 3 

1 Робітник вуглекоксуючого підприємства 5∙10–7 – 5∙10–6 

2 Робітник, пов’язаний з процесом вулканізації 5∙10–7 – 5∙10–6 

3 Екіпаж риболовецького траулера 6∙10–7 

4 Робітник вугільної шахти 5∙10–8 – 5∙10–7 

5 Будівельний робітник 6∙10–7 

6 Робітник гончарного і керамічного виробництва 25∙10–8 

7 Робітник підприємства атомної енергетики 

(нерадіаційний ризик) 

4∙10–8 

8 Робітник паперової, харчової, друкарської 

промисловості 

5∙10–9 – 5∙10–8 

9 Робітник швейної і взуттєвої промисловості  5∙10–10 – 5∙10–9 

10 Робітник оброблювальної промисловості в 

цілому 

4∙10–8 – 6∙10–8 

11 Робітник усієї промисловості  12∙10–8 

Непромислові професії 

12 Працівник торгівлі 35∙10–9 

13 Працівник сфери обслуговування 5∙10–8 

14 Працівник сільського господарства 6∙10–8 

15 Пожежник 1∙10–7 

16 Поліцейський 15∙10–8 

17 Водій-професіонал 3∙10–7 
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Продовження табл. 3.6 

18 Боксер-професіонал 4∙10–7 

19 Верхолаз 32∙10–7 

20 Тракторист 42∙10–7 

21 Екіпаж цивільного літака 21∙10–8 – 1∙10–6 

22 Льотчик-випробувач 6∙10–5 

23 Екіпаж військового вертольоту 12∙10–6 

Непрофесійний спорт 

24 Велосипед 3∙10–7 

25 Бокс 45∙10–8 

26 Охота 7∙10–7 

27 Лижі 71∙10–8 

28 Мотоцикл 67∙10–7 

29 Веслування 1∙10–5 

30 Альпінізм 27∙10–6 

31 Висотні сходження 4∙10–5 

32 Скачки 1∙10–4 

33 Скачки з перешкодами 5∙10–4 

34 Спортивні автоперегони 5∙10–4 

 

Розрахувати ризик смерті людини  R40  за всю професійну діяльність (40 

років). Наприклад, R40=40, Rср = 0,048. Ця величина означає загибель на 

виробництві 48 робочих з кожної 1000 робочих протягом 40 років.  

Розрахувати ризик смертельного результату на даному підприємстві за 

рік по формулі  .)( 1  RRR cp  Для цього спочатку визначити, наскільки частіше 

(або рідше) виявляється ризик в кожній віковій групі в порівнянні з середнім 

для працездатного віку значенням ризику. Наприклад, середній рівень ризику 

для працездатного віку Rсрпр складає 0,00097, а рівень ризику Rі для 6-й вікової 

групи дорівнює 0,0011, тоді для 6-й вікової групи R = 0,0011/0,00097=1,13, 

тобто рівень ризику буде в 1,13 раз вище середнього.  

Для кожної вікової групи розрахувати загальний смертельний рівень 

ризику Rзаг (від хвороб і виробничого травматизму) Rзаг= ризик смертіі + Rср Rі ,  
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де ризик смертіі треба узяти з табл. 2.3.  

Побудувати графік залежності ризику смерті людини від вікової групи в 

кожному районі. Провести порівняльний аналіз.  

 

Зміст звіту 

Звіт повинен містити: мету роботи; таблиці з результатами розрахунків; 

діаграми і графіки, які побудовані за наслідками роботи; висновки. 

Контрольні питання 

1. Що таке ризик?  

2. Назвіть основні джерела ризику для людини.  

3. Що таке чинник ризику? Перерахуйте основні чинники ризику для 

людини.  

4. Що таке небезпека? Які класи небезпечних речовин Ви знаєте?  

5. Як визначається кількісна міра ризику?  

6. Від чого залежить рівень ризику для конкретної людини?  

7.За яких умов виникає ризик для здоров’я людини, пов’язаний із 

забрудненням навколишнього середовища?  

8. Які задачі вирішує аналіз ризиків?  

9. Що таке індивідуальний ризик?  

10. Що таке ризик популяції?  

 Література: [1], [3], [8] 
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 Практичне заняття № 4 

 

Тема. Стани втоми і стресу та повʼязаний з ними ризик 

Мета: Вивчити найбільш розповсюджені методи оцінки станів втоми і 

стресу людини та повʼязаний з ними ризик. 

 

Короткі теоретичні відомості 

У широкому сенсі слова втома – викликане інтенсивною і тривалою 

роботою тимчасове зменшення працездатності людини, яке виявляється в 

зниженні кількості й якості виконуваної роботи, а також у погіршенні 

координації робочих рухів. 

Причини втоми: критична величина витрати енергетичних ресурсів, 

формування нейрофізіологічного конфлікту між діяльністю людини і 

відновними процесами, що відбуваються в її організмі. 

Стадії втоми: 

 слабе відчуття стомленості (в’ялість, сонливість); 

 погіршення адекватності і правильності дій при збереженні їх 

швидкості; 

 гостре стомлення й дезорганізація діяльності. 

Стан втоми характерний для будь-якого виду діяльності людини. У 

зв’язку з цим виділяють фізичну і психічну втому (рис.4.1). 

 

 

Рисунок 4.1 – Фізична і психічна втоми 

 

Стан втоми викликає в людини порушення в роботі нервової системи, 
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головні болі, в’ялість, зниження пам’яті, уваги і т. д. 

У процесі діяльності в працівника, окрім втоми, може також виникнути 

стан стресу, який за своїми наслідками дії на організм людини є не менш 

небезпечним. На сьогоднішній день існує цілий ряд визначень поняття «стрес», 

серед яких найповнішим є наступне: стрес – стан організму людини, який 

формується у відповідь на будь-яке порушення гомеостазу. 

Стан стресу є досить складним, що обумовлено наступними причинами: 

 широкий спектр чинників, які провокують появу стресового стану, 

наприклад, проблеми у сімейних стосунках, труднощі у професійній діяльності, 

складна соціально–політична або військова обстановка у країні, захворювання; 

 різноманітні стресові чинники можуть одночасно впливати на людину й 

таким чином посилювати дію одне одного; 

 різноманітність реакцій людини на дію стресових факторів. 

Для спрощення уявлення про стресові стани та їх прояви в житті людини 

можна навести такі узагальнені класифікації стресових станів: за формою 

прояву (рис.4.2) і за характером наслідків (рис.4.3).  

 

ФІЗІОЛОГІЧНИЙ

(зміна фізичних, хімічних, біологічних
показників роботи організму людини)

(зміна поведінкових, інтелектуальних,

емоційних реакцій людини)

ВЗАЄМООБУМОВЛЕНІ

ВЗАЄМОПОВ'ЯЗАНІ

С Т Р Е С 

ПСИХОЛОГІЧНИЙ

 

Рисунок 4.2 – Стреси за формою прояву 

 

постійний страх, дипресія, ейфорія, і т. п.),
Занчні негативні і позитивні реакції (наприклад, 

які пов'зані зі стійкими змінами 
психофізіологічного стану людини

Дістрес Эустрес

С  Т  Р  Е  С 

реакція людини
Найбільш адекватна

Оптимальний рівень

 

Рисунок 4.3 – Стреси за характером наслідків 
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Завдання до теми 

 Оцінити за допомогою Гессенського психосоматичного опитування 

ступінь фізичної і психічної втоми на даний момент. 

Інструкція. За допомогою опитування (табл.4.1) оцініть інтенсивність 

емоційно забарвлених скарг з приводу фізичного самопочуття, які є наслідком 

появи втоми і перевтоми. 

Нездужання, що відзначаються в опитуванні, необхідно оцінювати за 

шкалою: 0 – ні; 1 – злегка; 2 – трохи; 3 – значно; 4 – сильно.  

Таблиця 341 – Гессенське психосоматичне опитування 

№ 
з/п 

Я відчуваю такі симптоми 
0 

ні 

1 

злегка 

2 

трохи 

3 

значно 

4 

сильно 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Відчуття слабкості      

2 

Серцебиття, перебої в 

серці або завмирання 

серця 

     

3 
Відчуття тиску або 

переповнювання в животі 
     

4 Підвищена сонливість      

5 Болі в суглобах і кінцівках      

6 Запаморочення      

7 Болі в попереку або спині      

8 
Болі в шиї (потилиці) або 

плечових суглобах 
     

9 Блювота      

10 Нудота      

11 
Відчуття грудки в горлі, 

звуження горла або спазм 
     

12 Відрижка      

13 Печія або кисла відрижка      

14 Головні болі      

15 Швидка виснажуваність      

16 Втома      

17 
Відчуття оглушеності 

(затьмарення свідомості)  
     

18 
Відчуття тяжкості або 

втоми в ногах 
     

19 Млявість      

20 Болі, що колють або      
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тягнуть, у грудях 

21 Болі в шлунку      

22 Напади задишки (задухи)       

23 Відчуття тиску в голові      

24 Серцеві напади      

 

Ключ. Обчислюють сумарні оцінки симптомів, які складають шкалу: 

1. «Виснаження» – В: 1 + 4 + 15 + 16 + 17 + 19 =... Показник цієї шкали 

характеризує неспецифічний чинник виснаження, який указує на загальну 

втрату життєвої енергії й потребу людини в допомозі. 

2. «Шлункові скарги» – Ш: 3 + 9 + 10 + 12 + 13 + 21 =... Шкала відображає 

синдром нервових (психосоматичних) шлункових нездужань. 

3. «Болі в різних частинах тіла» або «ревматичний чинник» – Р: 5 + 7 + 8 

+ 14 + 18 + 23 =... Шкала виражає суб'єктивні страждання людини, що носять 

спастичний характер. 

4. «Серцеві скарги» – С: 2 + 6 + 11 + 20 + 22 + 24 =... Шкала указує на 

локалізацію нездужань переважно в судинній сфері. 

5. «Тиск» (інтенсивність) скарг – Т. Ця шкала включає всі 24 наведені 

вище скарги та є інтегральною оцінкою 4–х попередніх шкал. Шкала 

характеризує загальну емоційну інтенсивність скарг. 

Оцінка для перших чотирьох шкал знаходиться в діапазоні від 0 до 24 

балів (оскільки кожна шкала містить 6 пунктів), для 5–ої шкали як сумарного 

показника чотирьох попередніх оцінка може варіюватися від 0 до 96 балів. 

 

Оцінити за допомогою тесту схильність до стресових станів 

Інструкція. Відповідайте на питання, виставляючи бали таким чином: за 

відповідь «так» – 2 бали; за відповідь «іноді» – 1 бал; за відповідь «ні» – бали 

не даються. 

1. Чи запальні ви за вдачею? 

2. Чи можете ви сказати про себе, що занадто чутливі? 

3. Чи педантичні ви? 
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4. Чи задоволені ви своєю нинішньою життєвою ситуацією? 

5. Чи хотіли б ви добитися вищого службового положення? 

6. Чи можна сказати, що ви людина настрою? 

7. Ви швидко втрачаєте терпіння? 

8. Вам важко прийняти рішення? 

9. Часто відчуваєте страх? 

10. Ви ревниві? 

11. Чи відчуваєте ви свою незамінність на роботі? 

12. Чи відчуваєте ви в присутності свого начальства відчуття 

невпевненості? 

13. Чи траплялося вам відчувати комплекс неповноцінності? 

14. Чи часто ви потрапляєте в скрутне становище? 

15. Чи перетворюєте ви будь-яку справу на велику проблему? 

16. Чи умієте ви радіти дрібницям? 

17. Чи недовірливо ви ставитеся до оточуючих? 

18. Ви палите порівняно мало (5 – 10 сигарет на день)? 

19. Ви палите багато (більше 20 сигарет у день)? 

20. Чи страждаєте ви від безсоння? 

21. Чи важко вам вставати вранці? 

22. Чи реагуєте ви на зміну погоди? 

23. У вас часто буває прискорений пульс (більше 85 ударів за хвилину)? 

24. Чи перевищує ваша вага норму більш ніж на 10 відсотків? 

25. Чи вважаєте ви, що ведете малорухливий спосіб життя? 

26. У вас часто бувають головні болі? 

27. У вас часто болить живіт? 

28. Чи хворобливо ви реагуєте на шум? 

29. Чи буває, що в складних ситуаціях у вас пітніють долоні? 

Ключ. 0 – 5 балів – ви не піддаєтеся стресам, ваш організм вельми 

стабільний; 

6 – 11 балів – ви іноді відчуваєте стрес, але все–таки, як правило, можете 
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тримати себе в руках і зберігати спокій; 

12 – 17 балів – із стресами ви стикаєтеся лише в певних сферах вашого 

життя. Добившись більшого володіння собою, ви цілком можете підвищити 

стійкість до стресу; 

18 – 25 балів – ви знаходитеся під постійною загрозою стресу. Важливо, 

щоб ви з’ясували його причини; 

26 і більше балів – стресовий стан загрожує вашому здоров’ю. Вам 

необхідно негайно змінити спосіб свого життя. 

Оцінити за допомогою тесту «Самооцінка емоційних станів» рівень 

психологічного стресу 

Інструкція. Виберіть у кожному із запропонованих наборів тверджень те, 

яке найкраще описує ваш стан зараз. Номер судження, вибраного з кожного 

набору, запишіть у відповідному рядку для відповідей. 

Спокій – тривожність 

10. Цілковитий спокій. Непохитно упевнений у собі. 

9. Виключно холоднокровний, на рідкість упевнений і не хвилююся. 

8. Відчуття повного благополуччя. Упевнений й відчуваю себе 

невимушено. 

7. У цілому упевнений і вільний від неспокою. 

6. Ніщо особливо не турбує мене. Відчуваю себе більш-менш 

невимушено. 

5. Дещо стурбований, відчуваю себе скуто, трохи стривожений. 

4. Відчуваю деяку заклопотаність, страх, неспокій або невизначеність. 

Знервований, хвилююся, роздратований. 

3. Значна невпевненість. Вельми травмований невизначеністю. Страшно. 

2. Величезна тривожність, заклопотаність. Змучений страхом. 

1. Абсолютно збожеволів від страху. Втратив розум. Наляканий 

труднощами, які не вирішуються. 

Енергійність – втома 

10. Порив, що не знає перешкод. Життєва сила б’є через край. 
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9. Життєздатність, що б’є через край, величезна енергія, сильне прагнення 

до діяльності. 

8. Багато енергії, сильна потреба в дії. 

7. Відчуваю себе свіжим, у запасі значна енергія. 

6. Відчуваю себе досить свіжим, в міру бадьорим. 

5. Злегка втомився. Лінощі. Енергії не вистачає. 

4. Досить втомлений. У запасі не дуже багато енергії. 

3. Велика втома. Млявий. Мізерні ресурси енергії. 

2. Жахливо стомлений. Майже виснажений і практично не здібний до дії. 

Майже не залишилося запасів енергії. 

1. Абсолютно знесилений. Нездібний навіть до незначного зусилля. 

Піднесення – пригніченість 

10. Сильний підйом, захоплена веселість. 

9. Збуджений, у піднесеному стані. Захопленість. 

8. Збуджений, у хорошому настрої. 

7. Відчуваю себе дуже добре. Життєрадісний. 

6. Відчуваю себе досить добре, «в порядку». 

5. Відчуваю себе трохи пригнічено, «так собі». 

4. Настрій пригнічений і дещо смутний. 

3. Пригнічений, відчуваю себе дуже пригнічено. Настрій безперечно 

смутний. 

2. Дуже пригнічений. Відчуваю себе просто жахливо. 

1. Крайня депресія і смуток. Пригнічений. Все чорне і сіре. 

Упевненість у собі – безпорадність 

10. Для мене немає нічого неможливого. Зможу зробити все, що захочу. 

9. Відчуваю велику упевненість у собі. Упевнений у своїх звершеннях. 

8. Дуже упевнений у своїх здібностях. 

7. Відчуваю, що моїх здібностей достатньо і в мене гарні перспективи. 

6. Відчуваю себе досить компетентним. 

5. Відчуваю, що мої вміння і здібності дещо обмежені. 



 41 

4. Відчуваю себе не дуже здібним. 

3. Пригнічений своєю слабкістю й браком здібностей. 

2. Відчуваю себе жалюгідним та нещасним. Втомився від своєї 

некомпетентності. 

1. Тисне відчуття слабкості і марності зусиль. У мене нічого не виходить. 

Ключ. І – індивідуальна самооцінка, яка відповідає номеру судження, 

вибраного зі шкали. І1 – «Спокій – тривожність» =..., чим нижче значення І1, 

тим вище тривожність; І2 – «Енергійність – втома» =..., чим нижче значення І2, 

тим більше втома; ІЗ – «Піднесення – пригніченість» =..., чим нижче значення 

І3, тим більше пригніченість; І4 – «Відчуття упевненості в собі – відчуття 

безпорадності» =... чим нижче значення І4, тим більше відчуття безпорадності; 

І5 – сумарна (за чотирма шкалами) оцінка стану: І5 = І1+І2+І3+І4 =..., чим 

нижче значення І5, тим вище рівень психоемоційного стресу. 

 

Оцінити за допомогою тесту (табл. 4.2) рівень фізіологічного стресу 

Інструкція. Позначити в табл. 3.2 ту цифру, яка відображає частоту 

прояву у вас того чи іншого симптому, а потім підрахувати загальну суму.  

 

Таблиця 4.2 – Характеристики фізичного стану людини та їх оцінка 

№ 
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Фізичний стан 
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1 2 3 4 5 6 7 

1 Затяжні головні болі 1 2 3 4 5 

2 Мігрені 1 2 3 4 5 

3 Болі в шлунку 1 2 3 4 5 

4 Підвищений тиск 1 2 3 4 5 

5 Холодні кисті рук 1 2 3 4 5 

6 Печія 1 2 3 4 5 
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7 Часте дихання 1 2 3 4 5 

8 Діарея 1 2 3 4 5 

9 Сильне серцебиття 1 2 3 4 5 

10 Потіння рук 1 2 3 4 5 

11 Нудота 1 2 3 4 5 

12 Метеоризм 1 2 3 4 5 

13 Часте сечовипускання 1 2 3 4 5 

14 Потіння ступнів 1 2 3 4 5 

15 Масна шкіра 1 2 3 4 5 

16 Втома / виснаження 1 2 3 4 5 

17 Енурез 1 2 3 4 5 

18 Сухість у роті 1 2 3 4 5 

19 Тремор рук 1 2 3 4 5 

20 Болі у спині 1 2 3 4 5 

21 Болі у шиї 1 2 3 4 5 

22 Жувальні рухи щелеп 1 2 3 4 5 

23 Скреготіння зубами 1 2 3 4 5 

24 Запори 1 2 3 4 5 

25 
Відчуття важкості в грудях 

чи в області серця 
1 2 3 4 5 

26 Запаморочення 1 2 3 4 5 

27 Блювота 1 2 3 4 5 

28 
Порушення менструального 

циклу 
1 2 3 4 5 

29 
Шкіра, що вкривається 

плямами 
1 2 3 4 5 

30 Прискорене серцебиття 1 2 3 4 5 

31 Коліки 1 2 3 4 5 

32 Астма 1 2 3 4 5 

33 Порушення травлення 1 2 3 4 5 

34 Понижений тиск 1 2 3 4 5 

35 Гіпервентиляція 1 2 3 4 5 

36 Болі в суглобах 1 2 3 4 5 

37 Сухість шкірного покрову 1 2 3 4 5 

38 Стоматит 1 2 3 4 5 

39 Алергія 1 2 3 4 5 

 

Ключ. Підсумуйте кількість балів. 

Якщо ви наберете від 40 до 75 балів, то ваш організм здатний протистояти 

фізіологічним стресам. 

Якщо – від 76 до 100 балів, то вірогідність того, що ви потрапите під дію 
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фізіологічного стресу, невелика. 

Якщо ви наберете від 101 до 150 балів, то вірогідність фізіологічного 

стресу буде високою. 

Якщо показники перевищують 150 балів, то цілком імовірно, що 

фізіологічний стрес вже позначився на Вашому здоров’ї. 

Визначити за допомогою шкали стресів Г. Е. Андерсона (табл. 4.3) причини, 

що викликають появу стресових станів 

 

Інструкція. Позначте у табл. 4.3 ті події, які відбулися з вами за останній 

рік.  

Таблиця 4.3 – Події у житті та їх оцінка 

№ 
п\п 

Події Бали 

1 2 3 

1 Вступ до навчального закладу 50 

2 Вступ у шлюб 77 

3 Збільшення чи зменшення проблем з керівництвом 38 

4 Робота в період навчання 43 

5 Смерть дружини (чоловіка)  87 

6 Різка зміна звичного режиму сну (сон став коротшим чи довшим)  34 

7 Смерть близького родича 77 

8 Зміна обраної спеціалізації 41 

9 Різка зміна звичного режиму харчування (змінився час прийому їжі 

або її кількість)  
30 

10 Зміна своїх звичок, кола спілкування, стилю одягу 45 

11 Смерть близького друга 68 

12 Здійснення вчинків, що караються законом 22 

13 Видатне особисте досягнення 40 

14 Народження або усиновлення дитини 68 

15 Різка зміна стану свого здоров’я чи стану здоров’я члена сім’ї 56 

16 Виникнення сексуальних проблем 58 

17 Виникнення проблем із законом 42 

18 Збільшення чи зменшення частоти зустрічей з членами родини 26 

19 Різка зміна матеріального стану (в кращий або гірший бік)  53 

20 Поява нового члена родини (народження, переїзд родича й т. і)  50 

21 Зміна місця проживання або умов проживання 42 

22 Значний міжособовий конфлікт або переоцінка цінностей 50 

23 Зміна, пов’язана з релігією (ви стали віруючим або, навпаки, 36 
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атеїстом)  

24 Звільнення 62 

25 Розлучення 76 

26 Зміна роботи 50 

27 Значна зміна у міжособових відносинах з чоловіком (дружиною)  
 

50 

 

Продовження табл. 4.3 

1 2 3 

28 Значна зміна в обов’язках на роботі (просування у службовій 

діяльності, велика матеріальна премія, пониження в посаді, 

переведення по службі)  

47 

29 Зміна режиму роботи Вашого чоловіка (дружини)  41 

30 Тривала розлука з чоловіком (дружиною)  74 

31 Зміна стилю відпочинку, якому надавали перевагу 57 

32 Серйозна травма або захворювання 65 

33 Зміна кількості вживання алкоголю (збільшення або зменшення)  46 

34 Збільшення суспільної роботи чи відмова від неї 48 

35 Підвищення почуття незалежності або відповідальності 49 

36 Тривала поїздка під час канікул або відпустки 33 

37 Заручення 54 

38 Перехід до іншого вузу 50 

39 Зміна режиму дня 41 

40 Великі проблеми з адміністрацією або викладачами вузу 44 

41 Розрив заручин чи постійних відносин 60 

42 Серйозна зміна самооцінки, самоідентифікації, самоусвідомлення 

або загального уявлення про себе 
57 

 

Ключ. Щоб визначити свій результат, помножте кількість подій, які 

відбувалися з вами за рік, на їхню середню оцінку (наприклад, двічі за рік 

відбулася тривала поїздка під час канікул або відпустки; середня оцінка цієї 

події 33; таким чином, маємо 2 Ч 33 = 66). Потім підсумуйте одержані бали. 

150 – 199 балів – стресові стани, пережиті за останній рік, стали 

причиною захворювань у 37% випадків. 

200 – 299 балів – стресові стани, пережиті за останній рік, стали 

причиною захворювань у 51% випадків. 

300 і більше балів – стресові стани, пережиті за останній рік, стали 

причиною захворювань у 79% випадків. 
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Контрольні запитання 

1. Дайте визначення поняттю «втома». 

2. Назвіть основні причини втоми. 

3. Назвіть стадії втоми? 

4. Що таке психічна втома? 

5. Що таке фізична втома? 

6. Що таке стрес? 

7. Для яких видів діяльності характерний стан стресу? 

7. Як класифікуються стресові стани за формою прояву? 

8. Як класифікуються стресові стани за характером наслідків? 

9. Як впливають стани втоми і стресу на діяльність людини? 

 Література : [1], [12], [22] 

 

 

 

 

Практичне заняття № 5 

 

Тема. Аналіз ризику виникнення небезпеки 

Мета: Ознайомитися з методикою проведення аналізу ризику 

виникнення небезпек. 

 

Короткі теоретичні відомості 

Життєвий досвід людини показує, що будь-який вид діяльності повинен 

бути корисним для її існування, але виявляється, що діяльність може бути і 

джерелом негативних впливів або шкоди, які можуть призвести до 

травматизму, захворювань, а часом і до повної втрати працездатності або 

смерті. Небезпечною може виявитись будь–яка діяльність: робота на 

виробництві (технологічний процес), різні види відпочинку, розваги і навіть 

діяльність, пов’язана з одержанням знань. Таким чином, людський досвід дає 
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підставу стверджувати, що будь–яка діяльність потенційно небезпечна. 

Аналіз причин виходу з ладу систем і можливих помилкових дій людини 

сприяє підвищенню безпеки (зниженню ризику реалізації небезпеки) за рахунок 

упровадження захисних заходів і підвищення вимог до професійної підготовки 

працівників [8]. З цією метою використовують аналіз ризику виникнення 

небезпек [9 – 11]. 

Ключовими поняттями аналізу ризику є небезпека і ризик. Небезпека – це 

явище, процес, об’єкт, здатні за певних умов завдавати шкоди здоров'ю людини 

безпосередньо або побічно, тобто викликати небажані наслідки [9 – 11]. При 

виявленні небезпек використовують номенклатуру небезпек. На сьогоднішній 

день перелік реально діючих небезпек значний і нараховує більш ніж 100 видів, 

серед яких: аномальні параметри мікроклімату; аномальна освітленість; 

підвищений рівень шуму; підвищений рівень вібрації; пожежа; вибух; ураження 

електричним струмом; підвищений рівень електромагнітного випромінювання; 

механічна травма; опік; отруєння й т. ін. 

Ризик – комплексна оцінка небезпеки, що в кількісному вираженні в 

загальному випадку визначається як добуток величини небезпеки на частоту її 

виникнення [9 – 11]. 

При виконанні аналізу ризику виникнення небезпек розрізняють два 

етапи: 1) якісний аналіз ризику; 2) кількісний аналіз ризику. 

І етап: якісний аналіз ризику. 

Мета якісного аналізу ризику – виявлення всіх можливих небезпек, 

визначення їхніх якісних характеристик і розробка основних заходів захисту від 

них. 

Якісні характеристики небезпеки: 

1) категорія небезпеки за величиною наслідків; 

2) якісна оцінка частоти реалізації небезпеки. Категорія й частота 

реалізації небезпеки визначаються відповідно за табл. 5.1, 5.2. 
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Таблиця 5.1 – Шкала категорії небезпеки за викликаними наслідками 

 

Категорія Характеристика наслідків реалізації небезпеки 

1 2 

IV 

Небезпека, реалізація якої може швидко й з високою 

ймовірністю спричинити значний збиток для підприємства і 

(або) навколишнього середовища, а також масову загибель 

або травми людей 

III 

Небезпека, реалізація якої може швидко та з високою 

ймовірністю спричинити значний збиток для підприємства і 

(або) навколишнього середовища й можливу загибель або 

травми хоча б однієї людини 

II 

Небезпека, реалізація якої може спричинити затримку 

виконання завдання підприємством, привести до зниження 

працездатності людей, а при тривалому впливі – до 

захворювань 

I 
Небезпека, при реалізації якої значення її параметрів не 

виходять за межі припустимих 

 

Таблиця 5.2 – Якісні оцінки частоти реалізації небезпеки 

Частота реалізації 

небезпеки 
Якісний опис 

1 2 

Часта реалізація Небезпека спостерігається постійно 

Ймовірна реалізація Ймовірно часте виникнення небезпеки 

Можлива реалізація 
Небезпека спостерігається кілька разів за період 

роботи 

Рідка реалізація Цілком можливе виникнення небезпеки хоча б раз 

Практично неймовірна 

реалізація 

Виникнення небезпеки малоймовірне, але можливе 

хоча б раз 

 

Як ризик при виконанні якісного аналізу використовується ранг 

небезпеки. Ранг може приймати п’ять значень, що визначаються за табл. 5.3 

[11]. 
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Таблиця 5.3 – Матриця визначення рангу небезпеки 

Частота виникнення небезпеки 
Категорія небезпеки 

IV III II I 

1 2 3 4 5 

Часта реалізація АА АА С С 

Ймовірна реалізація АА А С С 

Можлива реалізація А А С D 

Рідка реалізація А В D D 

Практично неймовірна реалізація В В D D 

 

Ранги небезпек: 

АА – обов’язкові заходи для зниження рангу шляхом внесення змін у 

проект; 

А – обов’язковий кількісний аналіз безпеки і проведення всього 

комплексу заходів для забезпечення безпеки; 

В – бажане проведення кількісного аналізу, обов'язкове застосування 

заходів для забезпечення безпеки; 

С – рекомендується проведення якісного аналізу, при необхідності – 

використання систем життєзабезпечення і проведення захисних заходів; 

D – застосування заходів для забезпечення безпеки не потрібно. 

ІІ етап: кількісний аналіз ризику 

Мета кількісного аналізу ризику – вибір найбільш ефективної системи 

захисту від небезпеки. 

Рішення про проведення кількісного аналізу тієї чи іншої небезпеки 

приймають на етапі якісного аналізу. Для обраної небезпеки визначають такі 

кількісні характеристики: 

1) імовірність (Р) виникнення небезпеки; 

2) очікувані втрати при реалізації небезпеки Е (найчастіше цю величину 

вимірюють у грошах); 

3) ступінь ризику (R): R= Р Ч Е [11]. 

Після цього обирають кілька варіантів захисних заходів (альтернатив). 

Для кожної альтернативи визначають нові значення імовірності й міри 
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критичності. Аналізуючи величину зниження міри критичності з урахуванням 

витрат на впровадження захисного заходу, роблять висновок про ефективність 

тієї чи іншої альтернативи. 

Для визначення ймовірності виникнення небезпеки, а також вибору більш 

діючих методів захисту від неї, при виконанні кількісного аналізу 

використовують методику побудови «дерева відмов» [11]. 

Дерево відмов – структурно–логічна схема, яка пов’язує небезпечну 

подію (головну) з основними (вихідними) подіями, які спричинили появу 

головної події. 

Основні події знаходяться в основі дерева відмов і ймовірності їхньої 

появи відомі. Дерево відмов будують, застосовуючи «зворотну» логіку, тобто 

відповідають на питання: в результаті чого відбулася подія? 

При побудові дерева відмов застосовують два види символів [11]: 

1) логічні символи 

 
«І» – вихідна подія відбувається, якщо усі вхідні події 

трапляються одночасно 

 «АБО» – вихідна подія відбувається, якщо трапляється будь–

яка з вхідних подій 

2) символи подій 

 
Найбільш розповсюджений тип подій, на який накладені 

додаткові характеристики (головна подія)  

 
Основна (вихідна) подія, забезпечена достатніми даними 

 

Після побудови дерева відмов визначають ймовірність реалізації головної 

події. Для цього складають логічне вираження, що пов'язує ймовірність 

головної події з ймовірностями основних подій. З цією метою використовують 

наступні залежності. 

Для логічного символу «І» 
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II III

I

 

Вираження для визначення 

ймовірності настання головної 

події: 

РI = РII Ч РIII 

 

Для логічного символу «АБО» 

II

I

I I I
 

Вираження для визначення 

ймовірності настання головної 

події: 

РI = 1– (1–РII) Ч (1–РIII)  

 

Порядок виконання роботи 

1. Із табл. 5.4 вибрати варіант технічної системи. Для неї буде проведено 

аналіз ризику виникнення небезпек при її експлуатації. 

2. Для обраної системи виконати якісний аналіз небезпек за наступним 

алгоритмом: 

2.1) провести декомпозицію системи; 

2.2) виявити небезпеки системи, які можуть виникнути в процесі її 

експлуатації; 

2.3) визначити частини системи, що є джерелами цих небезпек, і оцінити 

їх якісні характеристики, заповнивши спеціальну форму (табл.5.5); 

2.4) ввести обмеження на аналіз небезпек згідно з рангом небезпеки 

(табл.5.3). 

3. Вибрати небезпеку, керуючись результатами якісного аналізу, і 

виконати для неї кількісний аналіз за наступним алгоритмом: 

3.1) побудувати дерево відмов; 

3.2) скласти логічне вираження для визначення імовірності головної 

події; 

3.3) запропонувати захисні заходи; 

3.4) скласти для кожного з захисних заходів нове логічне вираження для 

визначення імовірності головної події; 
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3.5) вказати ефект від упровадження заходів. 

4. Зробити висновки. 

 

 

Таблиця 5.4 – Варіанти завдання 

№ з/п Технічні системи 

1 2 

1 Електричний чайник 

2 Електрична соковижималка 

3 Електричний дриль 

4 Електрична м'ясорубка 

5 Фен для сушіння волосся 

6 Мікрохвильова піч 

7 Тостер 

 

Таблиця 5.5 – Визначення якісних характеристик небезпек 

№ 

з/п 

Елемент 

об’єкта 
Небезпека 

Якісний опис 

Категорія Ймовірність Ранг 

      

 

Приклад виконання 

1. Виконати аналіз ризику виникнення небезпек при експлуатації 

побутової праски. 

2. Проводимо декомпозицію системи (рис.5.1). 

 

Рисунок 5.1 – Склад системи 

 

Виявляємо небезпеки і частини системи, які є джерелами цих небезпек, і 

оцінюємо їх якісні характеристики (табл.5.6). 

 

 

Вилка Регулятор Нагрівач Шнур 

Корпус Підошва 
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Таблиця 5.6 – Визначення якісних характеристик небезпек 

№ 

з/п 

Елемент 

об’єкта 
Небезпека 

Якісний опис 

Категорія Імовірність Ранг 

1 2 3 4 5 6 

1 Вилка 

Ураження 

електричним 

струмом 

III 
Рідке 

відмовлення 
В 

2 Вилка Пожежа IV 
Рідке 

відмовлення 
А 

3 Шнур 

Ураження 

електричним 

струмом 

III 
Рідке 

відмовлення 
В 

4 Шнур Пожежа IV 
Рідке 

відмовлення 
А 

5 Підошва 

Ураження 

електричним 

струмом 

III 
Рідке 

відмовлення 
В 

6 Підошва Пожежа IV 
Рідке 

відмовлення 
А 

7 Підошва Опік II 
Ймовірне 

відмовлення 
С 

8 Підошва 
Механічна 

травма 
II 

Можливе 

відмовлення 
D 

9 Корпус 
Механічна 

травма 
I 

Можливе 

відмовлення 
D 

 

Вводимо обмеження на аналіз небезпек: небезпека механічних травм далі 

розглядатися не буде. 

3. Для проведення кількісного аналізу небезпеки вибираємо небезпеку, 

яка має, згідно з результатами якісного аналізу, найбільш високий ранг. Це 

небезпека виникнення пожежі. Будуємо дерево відмов для небезпечної події 

«пожежа» (рис.5.2).  
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внаслідок корот-
кого замкнення

Займання шнура

і розеткивилки

Вихід
з ладу

8

Поганий
контакт вилки

9

2

4

Займання вилки
внаслідок корот-
кого замкнення

Займання

шнура
Механічне

пошкодження
Знос

10 11

підошвою

Тривалий
контакт

матеріалів з

12

3

праска без

Пожежа вчасно не погашена

65

які торкаються 
підошви

Займання
матеріалів,

7

догляду

Включена

1 Пожежа

 

Рис.5.2. – Дерево відмов для небезпечної події «пожежа» 

 

Складаємо логічне вираження для визначення ймовірності головної події: 

Р1 = Р2 Ч Р3  (8.1)  Р4 = 1– (1–Р8) Ч (1–Р9)   (4.4)  

Р2 = 1– (1–Р4) Ч (1–Р5) Ч 

(1–Р6)  
 (8.2)  Р5 = 1– (1–Р10) Ч (1–Р11)   (4.5)  

Р3 = Р7  (8.3)  Р6 = Р12  (4.6)  

Вираз для визначення ймовірності головної події:  

Р1 = Р7 Ч (1– (1–Р8) Ч (1–Р9) Ч (1–Р10) Ч (1–Р11) Ч (1–Р12)).   (4.7)  

 

Захисні заходи й ефект від їхнього впровадження (табл.5.7). 

 

Таблиця 5.7 – Захисні заходи й ефект від їх впровадження 

Захисні заходи Ефект 

1 2 

Своєчасна заміна вилки і 

шнура 

Усунення подій 8, 10, тобто Р8 = 0, 

Р10 = 0 

Виконання вимоги «не 

залишати включеною праску 

без догляду» 

Усунення події 7, тобто Р7 = 0 

 

Нові логічні вираження для обчислення ймовірності головної події: 

своєчасна заміна вилки і шнура: 

Р1 = Р7 Ч (1– (1–Р9) Ч (1–Р11) Ч (1–Р12)); 
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виконання вимоги «не залишати включеною праску без догляду»: 

Р1 = Р7 Ч (1– (1–Р8) Ч (1–Р9) Ч· (1–Р10) Ч (1–Р11) Ч (1–Р12)) = 0. 

4. Висновки: з двох запропонованих захисних заходів виконання вимоги 

«не залишати включеною праску без догляду» є більш ефективним, оскільки 

дозволяє уникнути появу головної події. 

Контрольні запитання 

1. Що таке небезпека? 

2. Що таке ризик? 

3. Яка мета виконання якісного аналізу небезпек. 

4. Які якісні характеристики небезпеки ви знаєте? 

5. Яка мета кількісного аналізу? 

6. Які характеристики небезпеки використовуються при виконанні 

кількісного аналізу? 

7. Яким чином обираються захисні заходи? 

8. Що таке дерево відмов? 

9. Назвіть символи, що застосовуються при побудові дерева відмов. 

10. Які залежності використовуються для обчислення імовірності 

реалізації небезпеки? 

11. На підставі чого здійснюється вибір оптимального захисного заходу? 

 Література : [1], [19], [23] 
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Практичне заняття № 6 

Тема. Визначення особливостей річної періодичної зміни 

функціонального стану людини як складової ризику 

Мета: 1. Засвоїти теоретичні відомості про фізичний, емоціональний та 

інтелектуальний цикли; 

2. Оволодіти методикою визначення біоритмічних показників фізичного, 

емоціонального та інтелектуального циклів активності людини. 

 

 

КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

 

Фізичний, емоціональний та інтелектуальний цикли. Критичні точки 

Біологічні ритми – це циклічне повторення характеру та інтенсивності 

біологічних процесів і явищ на протязі життя у живих організмів. 

Циклічність характерна властивість живої і неживої матерії. День змінює 

ніч, одна пора року іншу, з певною частотою відбуваються спалахи сонячної 

активності, протистояння космічних тіл та інші глобальні і пересічні космічні 

процеси. Очевидно, їх розвиток, певним чином позначається на процесах, які 

відбуваються на Землі, в тому числі і на живій матерії. Циклічні зміни 

відбуваються з рослинами, мікроорганізмами, тваринами і людьми. Безперечно, 

що ритмічні зміни в життєдіяльності людини мають досить велике значення, як 

і з точки зору безпеки існування, так з боку досягнення максимального 

результату. 

Для людини біоритмічні коливання – це підйоми і спади активності 

фізіологічних, нервових і психічних процесів. Розрізняють високо-, середньо- 

та низькочастотні цикли. 

Високочастотний (короткоперіодний) цикл може вимірюватись 

проміжками часу від долі секунди до 30 хв. Сюди відносять ритми серця, 

ходьби, швидкості реакції аналізаторів, коливання уваги і настрою тощо. 
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 Середньочастотні цикли мають тривалість до 7 діб. Вони поділяються на 

ультрадіанні (від 0,5 до 20 год.), циркадіанні (20 – 28 год.) та інфрадіанні. 

Найбільш відомим циркадіанним періодом є добовий цикл. На протязі 24 годин 

у людини відмічається декілька підйомів і спадів активності (табл. 6.1).  

Низькочастотні ритми визначаються термінами тиждень, місяць, сезон, 

рік і так далі. Відомі цикли активності людини пов’язані із спалахами сонячної 

активності через кожних 11 років.  

 

Таблиця 6.1 – Добові цикли активності людини (год.) 

Фізіологічні  

періоди 
I  II  III  IV  V  

спад 2 - 3 9 - 10 14 - 15 18 - 19 22 - 23 

підйом 5 - 6 11 – 12 16 - 17 20 – 21 24 - 1 

 

Найбільшу цікавість для вивчення представляють довготривалі цикли з 

періодом близьким до одного місяця. Ґрунтовні дослідження таких циклів 

розпочав на початку ХХ сторіччя німецький лікар Вільгельм Флейс. Він 

помітив, що у його пацієнтів, в першу чергу дітей, деякі захворювання 

повторюються з чіткою періодичністю. Вчений довготривалий час допитливо і 

терпеливо збирав факти, реєструючи час захворювання і смерті (якщо 

врятувати хворого не вдалося), а також дати народження пацієнтів. Результатом 

досліджень виявилися висновки про наявність циклічності в біологічний 

активності людського організму. 

Отже, у кожної людини спостерігається три ритми – фізичний (період 23 

доби), емоціональний (період 28 діб) і інтелектуальний (період 33 доби), – 

початкові фази яких співпадають з моментом її народження. Нещодавно 

з’явилися дані про існування четвертого 38–добового інтуїтивного циклу. 

Кожний цикл поділяється на дві рівні частини: перша частина називається 

позитивним півперіодом, друга – негативним півперіодом. Наприклад, в 

позитивному напівперіоді фізичного ритму, людина характеризується 
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припливом сил, максимальною енергією, витривалістю, найбільшою стійкістю 

до впливу екстремальних факторів; працездатність підвищується і людина 

легко справляється із завданнями, які вимагають таких фізичних зусиль, які в 

негативному напівперіоді, будуть їй не під силу. Зрозуміло, що дане порівняння 

справедливе за умови, що стан здоров’я особи в позитивному періоді не 

викликає нарікань. 

В так звані критичні дні цикли “змінюють знак”, тобто проходить зміна 

півперіодів. Який саме перехід проходить – із позитивної фази в негативну чи 

навпаки, несуттєво. В критичні дні для даної людини функції, що входять в 

“сферу дії” відповідного ритму, досягають мінімуму. Особливо небезпечно, 

коли співпадають критичні дні двох чи всіх трьох ритмів. Ймовірність 

невимушених помилок, неадекватних дій і невірних рішень у такі дні 

максимальна. 

Таблиця 6.2. - Види, цикли та пояснення біоритмічних циклів (дні) 

Ц

икл 
Сфера впливу Позитивна фаза Критичні дні Негативна фаза 

ф
із

и
ч
н

и
й

 

(2
3
 д

о
б
и

) 

рухова 

активність, 

фізична сила, 

витривалість, 

стійкість до 

хвороб і впливу 

несприятливих 

фізичних 

факторів 

2 - 11 1 і 12 13 - 23 

максималь

на енергія, сила, 

витривалість, 

найвища стійкість 

до впливу 

екстремальних 

факторів 

нестабільніс

ть фізичного стану. 

Існує імовірність 

травм, аварій, 

загострень 

хронічних 

захворювань, 

головного болю 

знижений 

фізичний тонус, 

швидка стомлюваність, 

деяке зниження 

опірності організму до 

захворювань 

ем
о

ц
іо

н
ал

ь
н

и
й

 

(2
8
 д

іб
) 

настрій, 

сила, багатство і 

стійкість, 

творчий 

настрій, інтуїція 

2 – 14 1 і 15 16 - 28 

найбільш 

сприятливий час 

для спілкування, 

контактів, 

проходження 

тестів та іспитів 

емоціональн

а нестійкість, 

схильність до 

зниження реакцій, 

пригнобленого 

стану, сварок 

підвищена 

напруженість, часто 

поганий настрій 
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 (
3
3
 

д
о
б
и

) 
мислення, 

пам’ять, логіка, 

зосередженість, 

дотепність, 

гнучкість розуму 

2 - 16 1 і 17 18 - 33 

творчі дні, 

більш 

сприятливий час 

для вирішення 

складних питань, 

винаходи 

схильність 

до зниження уваги, 

помилкових 

висновків, 

погіршенню 

запам'ятовування 

процес 

мислення млявий, 

переривчастий 

 

Строга математична визначеність ритмів дозволяє за відомою датою 

народження людини завчасно вирахувати її критичні дні. В такі дні людині не 

залишається нічого іншого, як обминати небезпечні місця, утримуватися від 

прийняття рішень, з особливою увагою відноситися до ситуацій, в яких 

організм піддається тим чи іншим випробуванням. Тому теорія біоритмів 

попереджує людину від невимушених помилок, зменшує ризик діяльності, 

пом'якшує шкідливість, яка “приноситься” нещасливими днями. Особливості 

стану індивідуума в позитивному і негативному напівперіодах усіх трьох 

циклів, а також у критичні дні приведено в табл.6.2. 

За деякими методиками можна вирахувати сумісність двох і більше осіб, 

як за окремими циклами, так і середньоінтегральну оцінку їхньої сумісності. 

Особливо важливо знати такі дані при створенні сім’ї, у командних видах 

спорту тощо. Адже біоритмічна несумісність людей може стати причиною 

конфлікту, зниження мотивації, перешкодою для досягнення бажаного 

результату. 

 

Побудова місячного графіка біоритмів 

Такий графік наглядно показує періоди підйомів та спадів біоритмічної 

активності на протязі місяця. Місячний термін для побудови графіка вибрано 

тому, що фізичний, емоціональний та інтелектуальний цикли мають період 

близький до 30 днів, тобто з такого графіка можна отримати інформацію про 
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позитивну і негативну фазу циклу та критичні точки. До того ж на один місяць 

найчастіше планують сімейні, побутові, виробничні та інші справи. 

Методика приведена далі дозволяє будувати графіки біоритмічної 

активності не тільки на один місяць, а й на любий інший термін і полягає в 

знаходженні амплітуди біоритмічної активності по днях місяця.  

По формулі 6.2 знаходимо значення АІ, АЕ і АФ для цього дня. Потім до 

значення тривалості останнього циклу додаємо 1 і повторюємо розрахунок до 

останнього дня місяця. Якщо значення тривалості останнього циклу 

зрівнюється з розміром циклу, то його величина для наступних днів 

починається з 1. Розрахункові точки наносять на графік по днях місяця і 

з’єднують плавною кривою. Місячний графік для індивідуума, який народився 

6.03.1981 року на жовтень 2001 року приведено нижче. 

Рисунок  6.2. − Місячний графік біоритмів:  

 

АФ, АЕ, АІ – біоритмічна активність, відповідно, за фізичним, 

емоціональним та інтелектуальними циклами 

 

Знаходження критичних точок 

Під критичними точками будемо розуміти дні життєвого циклу, коли 

амплітуда двох або трьох циклів одночасно дорівнює нулю. Інтелектуальний та 
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фізичний цикли мають непарну кількість днів. У них перехід на другу половину 

циклу відбувається із зміщенням на пів доби. Це означає, що за день з 

потрійною точкою треба вважати добу, на протязі якої всі три цикли змінюють 

знак на протилежний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.3. – Графік біоритмічної активності з потрійною точкою 

 

Приведену вище процедуру можна використати для знаходження 

подвійних точок. У припущенні, що відхилення 0,5 доби при перетині двома 

циклами нульової лінії є критичною точкою, такими точками будуть наступні 

дні людського життя, показані в табл. 5.5. Зрозуміло, що дати потрійних і 

подвійних точок співпадають. 
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Визначення біоритмічної сумісності двох людей 

Біоритмічна сумісність - це збіг біоритмічної активності двох осіб по 

фізичному, емоціональному або інтелектуальному циклах.  

Зрозуміло, що абсолютний збіг циклів можливий лише за умови, що вони 

починаються в дні життя кратні довжині циклу. Усі три цикли повністю 

збігаються тільки у близнюків і людей, що мають різницю у віці в 23*28*33 = 

21252 дні, що складає 58 років 2 місяці і 7 днів. 

Зміщення на півперіоду означає абсолютну несумісність. У цьому 

випадку синусоїди біоритмічної активності, відповідно, зсунуті на 11,5 діб для 

фізичного, 14 – для емоціонального і 17,5 – для інтелектуального циклів. Тому 

біоритмічну сумісність (несумісність) можна визначати відношенням зсуву 

кожного з циклів до довжини його напівперіоду. 

Порівняння двох осіб на біоритмічну сумісність проводять за методикою 

приведеною нижче. Для наочності розглянемо приклад. Нехай необхідно 

визначити сумісність осіб, які народилися 6.03.1981 і 25.9.1991 років. 

1. Визначаємо різницю у віці людей, для яких проводиться порівняння. 

Для цього знаходимо кількість днів, які прожив кожен із них на любу дату, а 

потім знаходимо різницю отриманих чисел. За іншим варіантом достатньо 

знайти кількість днів, що прожила старша людина на день народження 

молодшої. Вік особи, що родилася 6 березня 1981 року на 25 вересня 1991 року 

складе: 

ΔT = (33239 + 244 + 5) – 29653 = 3855 днів 

2. Біоритмічну сумісність для кожного циклу обчислюємо за формулою: 

δ = 2|ост(ΔT/T)*Т – Т/2)|/T*100,       (3.3) 

де ост(ΔT/T) – залишок від ділення числа прожитих днів на тривалість 
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відповідного циклу. 

Підставимо значення і отримаємо для кожного із циклів: 

– фізичний   δФ = 2|ост(3855/23)*23 – 23/2)|/23*100 = 21,7%; 

– емоціональний   δЕ = 2|ост(3855/28)*28 – 28/2)|/28*100 = 35,7%; 

– інтелектуальний   δІ = 2|ост(3855/33)*33 – 33/2)|/33*100 = 63,6%; 

3. Середня сумарна біоритмічна сумісність складе:  

δΣ = (δФ + δЕ + δІ)/3 = (21,7 + 35,7 + 63,6)/3 = 40,3%. 

ЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

1. Опрацювати матеріал теоретичних відомостей практичного заняття; 

2. Побудувати місячний графік біоритмічної активності за амплітудами 

фізичного, емоціонального та інтелектуального циклів. 

3. Визначити дати критичних днів з подвійними і потрійними точками. 

4. Визначити біоритмічну сумісність двох осіб. 

5. Відповісти на контрольні запитання. 

 

Контрольні запитання 

1. Види біоритмів та їх значення в житті людини. 

2. Цикл біоритму, сфера впливу, позитивна і негативна фаза, критичні дні. 

3. Знаходження амплітуди біоритмічної активності на конкретний день. 

4. Характеристики ритмів людини (фізичний, емоціональний, 

інтелектуальний). 

5. Знаходження подвійних та потрійних критичних точок. 

6. Визначість біоритмічну сумісність двох осіб. 

7. Дайте аналіз загального стану людини за даними біоритмічної активності 

на певну добу. 

 

Рекомендована література до практичного заняття № 3 
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[8; 10; 11; 20; 21; 24] 

 

 

 

 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

1. Лекції (до 10 балів) 

Відвідування лекційних 

занять 

Конспект лекцій Всього 

5 балів (9 лекцій) 5 балів 10 балів 

 

2. Поточний та підсумковий контроль (до 60 балів) 

Наявність 

розрахунково-

графічної 

роботи 

Захист 

розрахунково-

графічної 

роботи 

Модульні 

контрольні 

роботи 

№ 1, № 2 

Участь у конференціях, 

круглих столах, олімпіадах, 

конкурсах наукових робіт, 

брейнрингах 

Всього 

10 балів 20 балів 10+10= 20 балів 10 балів 60 

балів 

 

3. Робота студентів на практичних заняттях (до 30 балів) 

Оформлення 

конспекту ПЗ 

Захист ПЗ Відвідування ПЗ Всього 

9 ПЗ х 1= 9 балів 9 ПЗ х 2 = 18 балів 3 бали 30 балів 

 

Якщо студент не відвідував більше 50% занять, то він може отримати за 

семестр в цілому більше ніж 60 балів з максимальної кількості, яка дорівнює 

100 балів. Заборгованість по відвідуванням  може бути ліквідовано шляхом 

відпрацювання пропущеного матеріалу та захистом його на контрольно-

консультаційних заняттях за окремим розкладом. 
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Якщо студент отримав за результатами поточного контролю від 75 до 80 

балів, то він може отримати додатково до 15 балів на розгляд викладача.  

Розглянуто і затверджено на засіданні кафедри БЖД (Протокол № 3 від 2 

листопада 2012 р.).  
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