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ВСТУП 

 
 Безпека життєдіяльності, цивільний захист – це науки про збереження 

здоров’я та забезпечення безпеки людини в життєвому середовищі, що 

досягається способом виявлення та ідентифікації небезпечних і шкідливих 

чинників, розробкою методів і засобів захисту людини від дії впливу в 

повсякденних умовах побуту та виробництва, а також методів і засобів захисту 

людини в умовах надзвичайних ситуацій та заходів щодо ліквідації таких 

ситуацій.   

 Метою запропонованих методичних указівок щодо виконання 

практичних робіт з вивчення навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності, 

цивільний захист» є поглиблення знань і набуття умінь і навичок, самостійних 

кваліфікованих розрахунків, аналізу та обґрунтування висновків у процесі 

вивчення навчальної дисципліни. 

Після вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

− сучасні проблеми та головні завдання безпеки життєдіяльності та 

цивільного захисту; 

− організаційно-правові заходи забезпечення безпечної 

життєдіяльності; 

− головні поняття з безпеки життєдіяльності, методологічні засади 

БЖД і ЦЗ;  

− види небезпек, класифікацію небезпек;  

− сутність Концепції прийнятного (допустимого) ризику;  

− методи визначення ризику;  

− головні характеристики небезпечних геологічних, гідрологічних, 

метеорологічних і біологічних небезпек та їх негативні наслідки; 

− характеристику, класифікацію та номенклатуру шкідливих 

чинників техногенних небезпек;  
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− головні аспекти глобальних проблем людства;  

− сутність соціально-політичних конфліктів, види тероризму;  

− правові норми, що регламентують організаційну структуру органів 

управління безпекою;  

− загальні норми законодавства, що регламентують регулювання 

безпеки; загальні характеристики рятувальних робіт; 

уміти:  

– здійснювати статистичне оцінювання небезпечних і шкідливих чинників 

для життя людини; 

оцінювати сумарний індивідуальний ризик людини та його складових; 

− проводити професійний відбір і професійну орієнтацію; 

− визначати темперамент як психофізіологічну особливість людини; 

− визначати середньомісячні біоритми людини; 

− установлювати особливості впливу чинників соціального 

середовища на людину; 

− оцінювати місткість захисних споруд; 

− надавати першу долікарську допомогу постраждалим. 
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1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 

 
Практична робота № 1 

Тема. Статистичне оцінювання 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, методом соціального опитування студентів. 

Короткі теоретичні відомості 

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

здатна призвести до небажаного вивільнення енергії, що може спричинити 

фізичну шкоду, поранення чи пошкодження.  

Прихована (потенційна) небезпека виявляється за певних, часто важко- 

передбачуваних умов і реалізується у формі надзвичайних ситуацій, 

захворювань або травм людей. 

Чинники ураження можуть призвести до загибелі людини. Небезпечні 

чинники викликають за певних умов травми чи раптове погіршення здоров’я 

(головний біль, погіршення зору, слуху). 

Шкідливі чинники можуть викликати захворювання чи зниження 

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

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

лиха, які становлять загрозу для життя чи здоров’я людини (землетруси, повені, 

снігові лавини, урагани, ожеледі, блискавки, бактерії, віруси). 

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

горючих, вибухонебезпечних речовин; процесів, що відбуваються за 

підвищених температурах і тисках; транспортних засобів, електричної енергії, 

хімічних речовин і різних видів випромінювання. До соціальних джерел 

небезпек належать небезпеки, викликані низьким духовним і культурним 

рівнем людей: пияцтво, алкоголізм, наркоманія, бродяжництво, злочинність 
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тощо.  

Джерелами політичних небезпек є конфлікти на міжнаціональному та 

міждержавному рівнях, політичний тероризм, ідеологічні, міжпартійні, 

міжконфесійні та збройні конфлікти, війни.  

Завдання до теми 
Студентам пропонується оцінити небезпечність для життя мешканця 

України 25 чинників, наведених у таблиці 1.1, за такою шкалою: 

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

24, 23, 22 і до останнього, який уважається найменш небезпечним – на 1 бал. 

Для оцінювання кожного чинника підраховують кількість балів, які 

визначили студенти. Отриману суму ділять на кількість опитаних студентів.  

Середню оцінку небезпечності j–го чинника  визначають за формулою: 

                                                             = ,
n
S

S ij
i                                                  (1.1) 

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

опитаних студентів. 

Якщо взяти, що визначені чинники охоплюють усі небезпеки життя 

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

сумарній  кількості небажаних наслідків за формулою: 

                                       ,%
25,3

)100
325

( j
j

SSq ==                                            (1.2) 

 

Результати розрахунків заносимо до таблиці 1.1. 
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Таблиця 1.1 – Статистичне оцінювання небезпечних і шкідливих 

чинників для життя людини 
№ 

пор. 
Чинник Індивідуальна 

оцінка Si 
Середня 

оцінка  

Відносна 

частинка qj 

1 2 3 4 5 
1 Авіаційний транспорт    
2 Автомобільний транспорт    
3 Атомна енергетика    
4 Уживання 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 Медичні препарати    
15 Наркотичні речовини    
16 Побутові травми    
17 Робота в правозахисних органах    
18 Пожежі    
19 Самогубства    
20 СНІД    
21 Спортивні та масові заходи    
22 Стихійні лиха    
23 Тероризм    
24 Харчові отруєння    
25 Хірургічні втручання    

 

Контрольні питання 
1. Який з методичних підходів до оцінювання коефіцієнта 

індивідуального ризику використовує результати опитування населення: 

а) експертний; б) інженерний; в) соціологічний; г) модельний? 

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

знаходяться у послідовності зменшення їх реалізаціїː 

а) техніка → людський чинник → середовище перебування; 

б) людський чинник → техніка → середовище перебування; 

в) середовище перебування → людський чинник → техніка; 
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г) людський чинник → середовище перебування → техніка? 

3. У населеному пункті А унаслідок дорожньо-транспортних 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? 

5. Унаслідок чиєї енергії виявляється дія механічних небезпечних 

чинників: а) їх енергії; б) енергії людини; в) опосередковано; г) їх енергії та 

енергії людини? 

6. Коефіцієнт 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 випадків. 

Література: [1, c. 108–141; 2, с. 83–129; 46, с. 8–13] 
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Практична робота № 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 
Ризик  –  можливість  постраждати  від  якої-небудь  небезпеки.  

Класифікація основних джерел ризику смерті людини наведена у таблиці 2.1.  

 

Таблиця 2.1 – Класифікація джерел ризиків смерті людини  
№ 

пор. 
Джерело ризику смерті Основні причини смерті 

1 2 3 
1 Внутрішнє середовище   Генетичні й соматичні захворювання, старіння 

організму  
2 Природне середовище          Нещасні випадки під час землетрусів, ураганів, 

повенів, епідемій 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 й 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 

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 має 



11 

 

характеризуватися шкідливою для людини концентрацією або інтенсивністю;  

3) присутність людини, що контактує з джерелом ризику і сприйнятливої до 

його дії; 4) наявність способів передачі шкідливої дії від джерела ризику до 

організму людини. 

Аналіз ризиків допомагає розв’язувати 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 способи зменшення 

викидів); 3) вибір місця розташування потенційно небезпечних виробництв.  

Чинники ризику – це чинники, які підвищують вірогідність виникнення 

різних порушень здоров’я, зокрема, розвитку захворювань. 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
nR =                                                        (2.1)  

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

часовий період Т, то рівень ризику відносно цього чинника ризику визначається 

виразом:  

                                                             .
T
t

N
nR =                                                    (2.2) 

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). 

 

 

 



12 
 

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 

ч
о
л
. 

ч
о
л
. 

ч
о
л
. 

ж
ін

. 

ж
ін

. 

ч
о
л
. 

ч
о
л
. 

ч
о
л
. 

ч
о
л
. 

ж
ін

. 

ч
о
л
. 

Місцевість, 

де проживає 
се

л
о
 

се
л
о
 

м
іс

то
 

се
л
о
 

се
л
о
 

м
іс

то
 

м
іс

то
 

се
л
о
 

м
іс

то
 

се
л
о
 

м
іс

то
 

Вид проф. 

діяльності 

тр
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р
и
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ф
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м
ер

 

ш
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р
 

у
ч
и

те
л
ь
к
а 

аг
р
о
н

о
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б
у
д

ів
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ь
н

и
к
 

л
ь
о
тч

и
к
  

р
ем

іс
н

и
к
-
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н

ч
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о
п

ер
ат

о
р
 

А
Є

С
 

п
р
о
д

ав
ец

ь
 

в
о
д

ій
 

Заняття, 
пов’язане з 

додаткови-
ми 

чинниками 

ризику п
ал

ін
н

я 

п
ал

ін
н

я 

н
ад

м
ір

н
е 

в
ж

и
в
ан

н
я
 

ал
к
о
го

л
ю

 
п

о
їз

д
к
и

 н
а 

в
ел

о
си

п
ед

і 
6
0
0
 к

м
 н

а 

р
ік

 
п

о
їз

д
к
и

 н
а 

в
л
ас

н
о
м

у
 

ав
то

 1
5
0
 г

о
д

. 
н

а 
р
ік

 
м

и
сл

и
в
ст

в
о
, 
2
0
0
 г

о
д

. 

н
а 

р
ік

 

к
ін

н
о
тн

и
к
, 

 2
5
0
 г

о
д

. 

н
а 

р
ік

 

сп
ел

ео
л
о
г,

 1
5
0
 г

о
д

. 
н

а 

р
ік

 

ак
ад

ем
іч

н
а 

гр
еб

л
я
, 

6
0
0
 г

о
д

. 
н

а 
р
ік

 
п

ал
ін

н
я 

л
и

ж
н

і 

п
р
о
гу

л
я
н

к
и

, 
1
5
0
 г

о
д

. 

н
а 

р
ік

 

 
Як приклад 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 – паління. 
Розв’язок 
1. Оцінювання ризику смертельної небезпеки внаслідок захворювань 

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

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

                                             .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) 



13 

 

Розрахунок величини R2 здійснюють, виходячи з даних відповідного 

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

для жінок: 

                                            ,2024 //
2

/
2

2 K
KRR b =                                                   (2.3) 

для чоловіків: 

                                              .2024 /
2

//
2

2 K
KRR b =                                                 (2.4) 

ПРИКЛАД 2 

366
2 10687,210765,2686

74
262024102,4 −−− ===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 . 

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: 

                                                     14 KRR d = .                                                    (2.6) 

Величину поплавкового коефіцієнта беруть залежно від заняття, 

пов’язаного з додатковими чинниками 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 
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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 табл. 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 методом сумації величин ризиків (R1, 

R2, R3, R4) за формулою: 

                                       4321 RRRRR +++= .                                                    (2.7) 

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). 

 
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 
 

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 

процесу 
вулканізації 

5·10 -7 -5·10-6 17 Водії-професіонали 3·10-7 
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 Продовження табл. 2.4 
1 2 3 4 5 6 
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 
 

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 
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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 
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 

 

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 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 під час 
пожежі 

4,8·10-5 12 Дія радону-22, що 

міститься у повітрі 

приміщення 

2,5·10-4 
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Таблиця 2.8 – Шкала порівняння ризиків смертності 
Упорядкована шкала ризиків смертності 

Низький Середній Високий 

 <
1
·1

0
-8

 

 1
·1

0
-8
 

 1
·1

0
-7
 

 1
·1

0
-6
 

 1
·1

0
-5
 

 1
·1

0
-4
 

 1
·1

0
-3
 

1
·1

0
-2
 

>
1
·1

0
-2
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и
й
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Д
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в
и
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к
и

й
 

  
Е

к
ст

р
ем
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ь
 

н
и

й
 

 
Контрольні питання 
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, c. 108–141; 2, с. 83–129; 46, с. 8–13]. 
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Практична робота № 3 

Тема. Професійний відбір і професійна орієнтація  
Мета: ознайомитися з поняттями «професійний відбір» і «професійна 

орієнтація», вивчити методики, які використовують для проведення 

профвідбору. 

Короткі теоретичні відомості 
Профорієнтація – це система заходів, спрямованих на виявлення 

особових властивостей, інтересів і здібностей у кожного індивідууму для 

надання йому допомоги у виборі професії, найбільш відповідної його 

індивідуальним можливостям. Профвідбір – це система заходів, що дозволяє 

виявити кандидатів, які за своїми індивідуальними особовими якостями 

найбільш придатні до навчання і подальшої професійної діяльності в 

конкретній спеціальності. Завдання медичного відбору передбачає виявлення 

тих людей, які за станом здоров’я можуть займатися певним видом трудової 

діяльності. Освітній відбір спрямований на виявлення тих осіб, початкові 

знання яких забезпечують успішне оволодіння певною спеціальністю або 

безпосереднє виконання професійних обов’язків. 

Соціальний відбір виконує дуже багато функцій, у тому числі й суто 

професійних. Для цього з’ясовують мотиви звернення до цієї спеціальності, 

ступінь знайомства з колективом тощо. Психофізіологічний відбір призначений 

для виявлення осіб, які за своїми здібностями та індивідуальними 

психофізіологічними можливостями відповідають вимогам до специфіки 

навчання і діяльності для конкретної спеціальності. 

Завдання до теми 

За допомогою тесту «Кращі види професійної діяльності» визначити 

найбільш відповідний для вас вид роботи 

Інструкція: 

1) візьміть аркуш паперу і розділіть його на п’ять стовпчиків: I – «Л–П», 

II – «Л–Т», III – «Л–ЗС», IV – «Л–ХО», V – «Л–Л», як показано на рисунку; 
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2) читайте за порядком твердження, і якщо ви погоджуєтеся з ними, то зі 

знаком «+» виписуйте цифру, указану в дужках, у відповідну колонку на 

вашому аркуші паперу (номер стовпчика, указаний римськими цифрами). Якщо 

не погоджуєтеся, то виписуйте цифру зі знаком «–»; 

3) відповівши так на 30 тверджень, підрахуйте суми виписаних цифр 

(ураховуючи «плюси» і «мінуси») у кожному зі стовпчиків. Найбільші 

позитивні суми будуть у стовпчиках, які відповідають рекомендованим для вас 

типам професій, найменші (а тим більше негативні суми) – невідповідним 

професіям. 

Текст опитування 

1. Легко знайомлюся з новими людьми (V–1). 

2. Охоче і довго можу що-небудь майструвати, лагодити (II–1). 

3. Подобається ходити в музеї, театри, на художні виставки (IV–1). 

4. Охоче і постійно доглядаю за рослинами і тваринами (I–1). 

5. Охоче і довго можу що-небудь підраховувати, розвʼязувати задачі, 

креслити (ІІІ–1). 

6. Охоче допомагаю старшим у догляді за тваринами і рослинами (I–1). 

7. Люблю проводити час із маленькими дітьми, коли їх потрібно чим-

небудь зайняти, захопити справою, допомогти їм у чомусь (V–1). 

8. Зазвичай я роблю мало помилок у письмових роботах (ІІІ–1). 

9. Те, що я роблю своїми руками, зазвичай викликає цікавість у моїх 

товаришів, старших (II–2). 

10. Старші вважають, що в мене є здібності до певного напряму 

мистецтва (IV–2). 
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11. Я охоче читаю про рослинний і тваринний світ (I–1). 

12. Беру активну участь у художній самодіяльності (IV–1). 

13. Охоче читаю про побудову механізмів, машин, приладів (II–1); 

14. Охоче розгадую кросворди, головоломки, ребуси, важкі завдання    

(III–2). 

15. Легко залагоджую сварки між однолітками чи молодшими (V–2). 

16. Старші вважають, що у мене є здібності до роботи з технікою (II–2). 

17. Результати моєї художньої творчості схвалюють навіть незнайомі 

люди (IV–2). 

18. Старші вважають, що у мене є здібності до роботи з рослинами або 

тваринами (I–2). 

19. Зазвичай мені вдається детально і ясно для інших висловлювати 

думки письмово (III–2). 

20. Я майже ніколи не сварюся (V–1). 

21. Речі, зроблені мною, схвалюють і незнайомі люди (П–1). 

22. Без особливих зусиль засвоюю раніше незнайомі або іноземні слова 

(III–1). 

23. Мені часто трапляється допомагати незнайомим людям (V–2). 

24. Довго, не втомлюючись, можу займатися улюбленою художньою 

роботою (музикою, малюванням та ін.) (IV–1). 

25. З великою цікавістю читаю про охорону природного середовища, лісу, 

тварин (I–1). 

26. Подобається розбиратися в схемах механізмів, машин, приладів (ІІ–1). 

27. Мені зазвичай вдається переконати однолітків у тому, що потрібно 

робити так, а не інакше (V–1). 

28. Охоче спостерігаю за тваринами або розглядаю рослини (I–1). 

29. Без особливих зусиль і охоче розбираюсь у схемах, графіках, 

кресленнях, таблицях (III–2). 

30. Пробую свої сили в живописі, музиці, поезії (IV–1). 
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Ключ I. «Людина–природа». Якщо вам подобається працювати в садку, 

на городі, доглядати за рослинами, тваринами, цікавитеся предметом 

«Біологія», то ознайомтеся з професіями типу «людина–природа». Об’єктами 

праці для представників більшості цих професій є: 

1) тварини, умови їх зростання, життя; 

2) рослини, умови їх зростання. Фахівцям у цій галузі доводиться: 

а) вивчати, досліджувати, аналізувати стан, умови життя рослин або тварин 

(агроном, мікробіолог, зоотехнік, гідробіолог, агрохімік, фітопатолог); 

б) вирощувати рослини, доглядати за тваринами (лісовод, квітникар, овочівник, 

птахівник, тваринник, садівник, бджоляр); в) проводити профілактику 

захворювань рослин і тварин (ветеринар, лікар карантинної служби). 

Психологічні вимоги професій цього типу до людини: розвинена уява, 

наочно-образне мислення, хороша зорова пам’ять, спостережливість, здатність 

передбачати й оцінювати мінливі природні чинники; оскільки результати 

діяльності виявляються після доволі тривалого часу, фахівець повинен володіти 

терпінням, наполегливістю, повинен бути готовим працювати поза 

колективами, іноді в скрутних погодних умовах, у бруді тощо. 

II. «Людина–техніка». Якщо вам подобаються лабораторні роботи з 

фізики, хімії, електротехніки, якщо ви робите моделі, розбираєтеся в побутовій 

техніці, якщо ви хочете створювати, експлуатувати або ремонтувати машини, 

механізми, апарати, верстати, то ознайомтеся з професіями «людина–техніка». 

Більшість професій цього типу пов’язана: 

1) зі створенням, монтажем, збиранням технічних пристроїв (фахівці 

проектують, конструюють технічні системи, пристрої, розробляють процеси їх 

виготовлення; з окремих вузлів, деталей збирають машини, механізми, 

прилади, регулюють і налагоджують їх); 

2) з експлуатацією технічних пристроїв (фахівці працюють на верстатах, 

керують транспортом, автоматичними системами); 

3) з ремонтом технічних пристроїв (фахівці виявляють, розпізнають 
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несправності технічних систем, приладів, механізмів, ремонтують, регулюють, 

налагоджують їх). 

Психологічні вимоги професій «людина–техніка» до людини: хороша 

координація рухів; точне зорове, слухове, вібраційне і кінестетичне сприйняття; 

розвинене технічне й творче мислення та уява; уміння перемикати і 

концентрувати увагу; спостережливість. 

III. «Людина–знакова система». Якщо вам подобається виконувати 

обчислення, креслення, схеми, вести картотеки, систематизувати різні 

відомості, якщо ви хочете займатися програмуванням, економікою або 

статистикою тощо, то знайомтеся з професіями типу «людина–знакова 

система». Більшість професій цього типу пов’язана з переробкою інформації та 

розрізняється за особливостями предмета праці. Це можуть бути: 

1) тексти на рідній або іноземній мовах (редактор, коректор, друкарка, 

діловод, телеграфіст, складач); 

2) цифри, формули, таблиці (програміст, оператор ЕОМ, економіст, 

бухгалтер, статистик); 

3) креслення, схеми, карти (конструктор, інженер-технолог, кресляр, 

копіювальник, штурман, геодезист); 

4) звукові сигнали (радист, стенографіст, телефоніст, звукооператор). 

Психологічні вимоги професій цього типу до людини: хороша оперативна 

і механічна пам’ять; здібність до тривалої концентрації уваги на відвернутому 

(знаковому) матеріалі; хороший розподіл і перемикання уваги; точність 

сприйняття, уміння бачити те, що стоїть за умовними знаками; посидючість, 

терпіння; логічне мислення. 

IV. «Людина–художній образ». Більшість професій цього типу пов’язана: 

1) зі створенням, проектуванням художніх творів (письменник, художник, 

композитор, модельєр, архітектор, скульптор, журналіст, хореограф); 

2) з відтворенням, виготовленням різних виробів за зразком (ювелір, 

реставратор, гравер, музикант, актор, столяр-червонодеревець); 
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3) з розповсюдженням художніх творів у масовому виробництві (майстер 

розпису фарфору, шліфувальник каменю і кришталю, маляр, друкар). 

Психологічні вимоги професій цього типу до людини: художні здібності; 

розвинене зорове сприйняття; спостережливість, зорова пам’ять; наочно-

образне мислення; творча уява; знання психологічних законів емоційної дії на 

людей. 

V. «Людина–людина». Більшість професій цього типу пов’язана: 

1) з вихованням, навчанням людей (вихователь, учитель, спортивний 

тренер); 

2) з медичним обслуговуванням (лікар, фельдшер, медсестра, няня); 

3) з побутовим обслуговуванням (продавець, перукар, офіціант, вахтер); 

4) з інформаційним обслуговуванням (бібліотекар, екскурсовод, лектор); 

5) із захистом суспільства і держави (юрист, міліціонер, інспектор, 

військовослужбовець). Багато посад – директор, бригадир, начальник цеху, 

профспілковий організатор – пов’язані з роботою з людьми, тому до всіх 

керівників висуваються ті ж вимоги, що і до фахівців професій типу «людина–

людина». 

Психологічні вимоги професій цього типу до людини: прагнення до 

спілкування; уміння легко контактувати з незнайомими людьми; стійке хороше 

самопочуття під час роботи з людьми; доброзичливість, чуйність; витримка; 

уміння стримувати емоції; здатність аналізувати поведінку оточуючих і свою 

власну, розуміти наміри і настрій інших людей, здатність розбиратися у 

взаєминах людей, уміння залагоджувати розбіжності між ними, організовувати 

взаємодію; здатність у думках ставити себе на місце іншої людини, уміння 

слухати, ураховувати думки іншої людини; здатність володіти мовою, мімікою, 

жестами; розвинена мова, здатність знаходити спільну мову з різними людьми; 

уміння переконувати людей; акуратність, пунктуальність, зібраність; знання 

психології людей. 

 



25 

 

За допомогою тесту оцінити здатність впливати на інших людей 

Інструкція. Кожен з нас відчуває вплив інших людей, а іноді й сам 

впливає на них з різною метою. Політики, педагоги, лікарі або актори роблять 

це в рамках своїх професійних інтересів. Якщо у вас є бажання або професійна 

необхідність впливати на людей, то спробуйте оцінити, наскільки це вам 

вдається. На питання відповідайте «так» чи «ні». 

Текст опитування 

1. Вибрали б ви професію актора або політика? 

2. Чи дратують вас люди, що екстравагантно вдягаються? 

3. Чи дозволяєте ви стороннім розмовляти на тему своїх інтимних 

відносин? 

4. Чи швидко ви реагуєте, якщо відчуваєте себе ображеним? 

5. Чи відчуваєте ви себе незатишно, якщо ваш колега досяг більших 

успіхів у службовій діяльності, ніж ви? 

6. Ви б узялися за дуже важку роботу тільки для того, щоб довести, що ви 

можете це зробити? 

7. Чи завжди принцип «Мета виправдовує засоби» правильний для вас? 

8. Чи любите ви часто бувати в колі друзів? 

9. Чи є у вас графік на весь день? 

10. Чи любите ви переставляти меблі у квартирі? 

11. Чи подобається вам кожного разу користуватися різними засобами 

для досягнення однієї і тієї ж мети? 

12. Чи іронізуєте ви над людиною, якщо бачите, що вона дуже 

самовпевнена? 

13. Чи любите ви викривати своє начальство в тому, що у нього 

несправжній авторитет? 

Ключ. Дані про кількість балів за варіанти відповідей на кожне питання. 

1–ше питання: так – 5, ні – 0; 2-ге питання: так – 0, ні – 5; 3-тє питання: так – 

5, ні – 0; 4-те питання: так – 5, ні – 0; 5-те питання: так – 5, ні – 0; 6-те 
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питання: так – 5, ні – 0; 7-ме питання: так – 5, ні – 0; 8-ме питання: так – 0, ні – 

5; 9-те питання: так – 0, ні – 5; 10-те питання: так – 5, ні – 0; 11-те питання: 

так – 5, ні – 0; 12-те питання: так – 5, ні – 0; 13-те питання: так – 5, ні – 0. 

Якщо ви набрали 65–35 балів: ви маєте унікальні здібності впливати на 

інших, змінювати їх. Ви можете їх чомусь навчити, вам легко працювати з 

людьми, давати їм поради. У таких випадках ви самі отримуєте величезне 

задоволення. Ви вважаєте, що людина не повинна замикатися на собі, уникати 

людей. Навпаки, вона має працювати для інших, допомагати у важких 

ситуаціях знайти душевний спокій. ви – людина, яка прагне надати підтримку. 

Проте може трапитися, що якщо ви будете дуже впевнені у своїх переконаннях, 

то, утративши контроль над собою, ви можете стати тираном. 

Якщо ви набрали 30–0 балів: на жаль, вас мало в чому можна переконати. 

Ви вважаєте, що ваше життя і життя інших людей мають бути суворо 

розписані, передбачені наперед. Ви не любите нічого робити «з-під палиці». 

Іноді можете бути занадто нерішучими, що часто заважає вам досягати своєї 

мети, впливати потрібним чином на навколишніх людей. 

Контрольні питання 
1. Що таке профорієнтація? 

2. Надайте визначення поняття «профвідбір». 

3. Які види профвідбору вам відомі? 

4. Яке завдання медичного відбору? 

5. На що спрямований освітній відбір? 

6. Навіщо потрібен соціальний відбір? 

7. Назвіть основну мету психофізіологічного відбору. 

8. Навіщо потрібні профорієнтація і профвідбір? 

 Література : [1, с. 44–78; 2, с. 63–97; 7, с. 27–69]. 
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Практична робота № 4 

Тема. Темперамент як психофізіологічна особливість людини  
Мета: засвоїти методику визначення переважального типу темпераменту 

й можливі проблеми властивостей характеру та способи самовдосконалення. 

Короткі теоретичні відомості 
Темперамент – сукупність уроджених індивідуально-психологічних 

властивостей, що виявляються у силі, напруженості, швидкості та 

врівноваженості нервових процесів. 

Сангвінік має сильний, урівноважений, рухливий тип нервової системи, 

швидко пристосовується до нових умов, швидко сходиться з людьми, 

товариський. Почуття легко виникають і змінюються, емоційні переживання 

зазвичай неглибокі. Міміка багата, рухлива, виразна. Дещо непосидючий, 

вимагає нових вражень, недостатньо регулює свої імпульси, не вміє суворо 

дотримуватися виробленого розпорядку життя, системи у роботі. За відсутності 

серйозних цілей, глибоких думок, творчої діяльності виробляються 

поверховість і мінливість.  

Холерик має сильну, але неврівноважену нервову систему, вирізняється 

підвищеною збудливістю, дії переривисті. Йому властиві різкість і 

поривчастість рухів, сила, імпульсивність, яскрава виразність емоційних 

переживань. За відсутності духовного життя холеричний темперамент часто 

виявляється у дратівливості, афективності, нестриманості, запальності, 

нездатності до самоконтролю за напружених обставин. 

Флегматик має сильну, врівноважену, але інертну нервову систему, 

характеризується порівняно низьким рівнем активності в поведінці, нові форми  

якої виробляються поступово, але є стійкими. Поступливий та спокійний у діях, 

міміці й мові, вирізняється рівністю, постійністю, глибиною почуттів і настроїв. 

Залежно від умов в одних випадках флегматик може характеризуватися 

«позитивними» рисами – витримкою, глибиною думок, сталістю, ґрунтовністю, 
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в інших – млявістю, байдужістю до оточуючого, лінощами, бідністю і 

слабкістю емоцій, схильністю до виконання одних лише звичних дій. 

Меланхолік вирізняється загальною слабкістю нервової системи. У 
меланхоліка реакція часто не відповідає силі подразника, наявна глибина і 

сталість почуттів у разі слабкого їх вираження. Йому важко довго на чомусь 

зосереджуватись. Сильні впливи часто викликають у меланхоліка тривалу 

гальмівну реакцію (опускаються руки). Йому властиві стриманість та 

приглушеність моторики і мови, сором’язливість і боязкість, нерішучість. У 

нормальних умовах меланхолік – людина глибока, змістовна, може бути 

хорошим працівником, успішно розв’язувати життєві завдання. За 

несприятливих умов може перетворитись на замкнену, боязку, тривожну, 

раниму людину, схильну до важких внутрішніх переживань таких життєвих 

обставин, які на те не заслуговують.  

Сила нервових процесів – показник працездатності нервових клітин і 

нервової системи в цілому, здатність нервової системи тривалий час 

витримувати сильні подразники. Холеричний, сангвінічний, флегматичний 

темпераменти належать до сильного типу нервової системи (сильного 

темпераменту), меланхолічний – до слабкого типу нервової системи (слабкого 

темпераменту). 

Урівноваженість нервових процесів  – показник співвідношення 

(балансу) процесів збудження і гальмування. Сангвінічний і флегматичний 

темпераменти – процеси збудження і гальмування рівні за силою 

(збалансовані). Холеричний темперамент – процес збудження домінує над 

процесом гальмування (рис. 4.2). Меланхолічний темперамент – процес 

гальмування домінує над процесом збудження. 

Рухливість – показник швидкості зміни процесів збудження і 

гальмування. Холеричний, сангвінічний темпераменти – рухливі. 

Флегматичний темперамент – інертний. Меланхолічний темперамент – 

рухливий або інертний. 
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Методика визначення властивостей і типу темпераменту за 

Г. Айзенком 
Інструкція. Вам пропонується 57 питань про особливості вашої 

поведінки і ваших почуттів. Якщо згодні, ставте «плюс», якщо ні – «мінус». 

Працюйте швидко, не витрачаючи багато часу на обдумування відповідей, тому 

що найбільш цікава ваша перша реакція, а не результат дуже довгих роздумів. 

Пам’ятайте, що відповідати треба на кожне питання. Тут не може бути добрих 

чи поганих відповідей. Це не випробування ваших здібностей, а лише 

з’ясування особливостей вашої поведінки.  

1. Чи часто ви відчуваєте потяг до нових вражень, пошуків пригод, 

зміну обстановки?  

2. Чи часто ви потребуєте в друзях, які розуміють все, можуть 

підбадьорити і втішити?  

3. Ви людина безтурботна? 

4. Дуже вам важко сказати комусь «ні»?  

5. Чи замислюєтеся ви перед тим, як щось робити? 

6. Якщо ви обіцяєте що-небудь зробити, то чи завжди стримуєте своє 

слово?  

7. Чи часто у вас змінюється настрій? 

8. Зазвичай ви дієте і говорите швидко, не замислюючись? 

9. Чи часто ви відчуваєте себе нещасною людиною, без достатніх на те  

причин?  

10. Завзято ви сперечаєтеся, до кінця відстоюючи свою позицію? 

11. Зʼявляється чи є у вас почуття остраху чи збентеження, коли хочете  

познайомитися із симпатичним представником протилежної статі? 

12. Виходите ви іноді із себе, сердячись не на жарт? 

13. Чи часто ви дієте під впливом хвилинного настрою? 

14. Чи часто ви переживаєте від того, що зробили чи сказали таке, що не 

слід було б?  

http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%92%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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15. Чи усвідомлюєте ви зазвичай перевагу книг, а не зустрічей з друзями? 

16. Чи легко вас образити? 

17. Чи любите ви часто бувати в компаніях? 

18. Чи виникають у вас думки, які хотіли б приховати від інших? 

19. Чи буває так, що іноді ви так наповнені енергією, що все горить у 

руках, а іноді мляві? 

20. Чи вважаєте ви мати менше друзів, але зате особливо близьких? 

21. Чи часто ви мрієте? 

22. Коли з вами говорять у підвищених тонах, чи відповідаєте тим же? 

23. Чи часто вас турбує почуття провини? 

24. Чи всі ваші звички хороші й бажані? 

25. Чи здатні ви дати волю своїм почуттям і як слід повеселитися в 

компанії? 

26. Чи вважаєте ви себе людиною збудливою і чутливою? 

27. Чи вважають вас оточуюючі живою і веселою людиною? 

28. Чи часто ви, зробивши якусь важливу справу, відчуваєте таке 

відчуття, що могли б зробити її краще? 

29. Коли знаходитеся в товаристві інших людей, ви більше мовчите? 

30. Чи не буває так, що іноді ви брешете? 

31. Чи трапляється так, що ви не можете заснути від того, що в голову 

лізуть різні думки? 

32. Якщо ви хочете дізнатися про що-небудь, то віддасте перевагу 

прочитати про це в книзі, газеті, ніж запитати? 

33. Чи буває у вас сильне серцебиття? 

34. Чи подобається вам робота, що вимагає постійної уваги? 

35. Чи буває такий стан, що вас кидає в тремтіння від хвилювання в 

якійсь екстремальній ситуації? 

36. Чи завжди ви платили б за провезення багажу в транспорті, якби не 

побоювалися перевірки? 

http://ua-referat.com/%D0%97%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%87
http://ua-referat.com/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
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37. Неприємно вам знаходитися в суспільстві, де жартують, сміються 

один над одним? 

38. Ви дратівливі? 

39. Чи подобається вам робота, яка вимагає швидкості дій? 

40. Хвилюєтеся ви з приводу неприємних подій? 

41. Ви ходите повільно, не поспішаючи? 

42. Ви коли-небудь запізнювались на роботу або зустріч? 

43. Чи часто ви бачите кошмарні сни? 

44. Чи правда, що ви так любите поговорити, що ніколи не втрачаєте 

випадку поговорити навіть з незнайомою людиною? 

45. Чи турбує вас який-небудь біль? 

46. Ви б відчули себе дуже нещасним, якби тривалий час були позбавлені 

широкого спілкування з людьми? 

47. Чи можна назвати вас нервовою людиною? 

48. Чи є серед знайомих ті, які вам явно не подобаються? 

49. Чи можна сказати, що ви впевнена у собі людина? 

50. Чи легко ви ображаєтеся, якщо інші вказують на ваші помилки в 

роботі або особисті недоліки? 

51. Чи вважаєте ви, що важко отримати справжнє задоволення від 

вечірки? 

52. Чи турбує вас відчуття, що ви чимось гірші за інших? 

53. Чи легко вам внести пожвавлення в досить нудну компанію? 

54. Чи трапляється говорити про речі, в яких ви не розбираєтеся? 

55. Стурбовані ви про своє здоровʼя? 

56. Чи любите ви жартувати? 

57. Чи страждаєте ви від безсоння? 

Всі 57 питань діляться на три групи. 24 питання виявляють, екстраверт ви 

чи інтроверт. Наступні 24 питання пов’язані з вашою емоційною стійкістю або 

нестійкістю. А останні 9 питань визначають, наскільки ви щирі у відповідях. 
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Обробка результатів. За кожну відповідь, що співпадає з ключем, 

ставиться 1 бал. Бали за кожною з трьох шкал сумуються.  

Ключ до опитувальником 
Шкала інтроверсії-екстраверсії: 1 +, 3 +, 5 -, 8 +, 10 +, 13 +, 15 -, 17 +, 20 -, 

22 +, 25 +, 27 +, 29 -, 32 -, 34 +, 37 -, 39 +, 41 -, 44 +, 46 +, 49 +, 51 -, 53 +, 56 +. 

Шкала емоційна стійкість-нестійкість: 2 +, 4 +, 7 +, 9 + 11 +, 14 +, 16 +, 19 

+, 21 +, 23 +, 26 +, 28 +, 31 +, 33 +, 35 +, 38 +, 40 +, 43 +, 45 +, 47 +, 50 +, 52 +, 

55 +, 57 +.  

Шкала скритність-відвертість (щирість): 6 +, 12 -, 18 -, 24 +, 30 -, 36 +, 42 

-, 48 -, 54 -. 

Інтерпретація результатів. Якщо ви набрали 12 і більше балів за 

першою шкалою, то ви – екстраверт (12–18 балів–помірна екстраверсія, 19–24 – 

значна), якщо у вас менше 12 балів, то ви інтроверт (1–7 балів – значна, 8–11 – 

помірна інтроверсія). Якщо у вас 12 і менше балів за другою шкалою, то ви 

емоційно стійкі (до 10 балів – висока стійкість, 11–12 балів – середня); якщо 

більше 12 балів, то ви емоційно нестійкі (15–18 балів – висока, '19 –24 балів – 

дуже висока нестійкість). Якщо ви набрали за шкалою «скритність–відвертість» 

більше 4 балів, то ваші відповіді були не завжди щирими і свідчать про 

тенденцію орієнтуватися на хороше враження про себе.  

За допомогою опитувальника, на думку Г. Айзенка, можна визначити тип 

темпераменту. Якщо зобразити координати на аркуші паперу і відкласти бали 

(від 0 до 24) по осях стійкість (стабільність)–нейротизм та екстраверсія– 

інтроверсія, то поєднання характеристик укаже на тип темпераменту. У верхній 

правій частині (нестійкі екстраверти) розмістяться холерики; в правій нижній 

частині – сангвініки; в лівій нижній − флегматики і в лівій верхній частині − 

меланхоліки. 

http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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Рисунок 4.1 − Характеристики типів темпераменту за Г. Айзенком 

 

Завдання до виконання роботи 

1. Опрацювати матеріал теоретичних відомостей практичної роботи. 

2. Визначити переважальний тип темпераменту за параметрами 

(Інтроверсія−Екстроверсія; Емоційна стійкість−Нейротизм) за методикою        

Г. Айзенка. Побудувати графік «Переважаючий тип темпераменту за                

Г. Айзенком».  

3. Надати характеристику визначеному типу темпераменту. Зробити 

висновок, у якому треба вказати тип вашого темпераменту, можливі проблеми 

властивостей вашого характеру та способи самовдосканалення. 

4. Надати відповіді на поставлені запитання. 

Контрольні питання  

1. Який або які типи темпераменту є у вас домінувальними, які 

виявляються значною мірою, які наявні незначною мірою? Як виявляються (або 

можуть виявлятися) якості вашого типу темпераменту в навчанні? в майбутній 

професійній діяльності?  

2. Які види професійної діяльності рекомендуються і не рекомендуються 

людині з Вашим типом темпераменту? 

3.  Як виявляються або можуть виявлятися особливості Вашого 

темпераменту в спілкуванні (сім’я, дружня компанія, академічна група)? Яким 
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має бути для вас ідеальний партнер для ситуацій тривалого спілкування (друг, 

чоловік, дружина)? 

Література: [1, с. 98–104; 7, с. 18–59; 8, с. 19–21] 

 

Практична робота № 5 
Тема. Біоритми людини 
Мета: оволодіти методикою визначення біоритмічних показників 

фізичного, емоціонального та інтелектуального циклів активності людини. 

Короткі теоретичні відмості 

Біологічні ритми – це циклічне повторення особливостей та інтенсивності 

біологічних процесів і явищ протягом життя у живих організмів. 

Циклічні зміни відбуваються з рослинами, мікроорганізмами, тваринами і 

людьми. Безперечно, що ритмічні зміни в життєдіяльності людини мають 

досить велике значення як із позиції безпеки існування, так із 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 вимірюватися 

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

ходьби, швидкості реакції аналізаторів, коливання уваги і настрою тощо. 

 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. Протягом 24 годин 

у людини відмічається декілька підйомів і спадів активності.  

Низькочастотні ритми визначаються термінами тиждень, місяць, сезон, 

рік і т. д. Найбільшу цікавість для вивчення мають довготривалі цикли з 

періодом, близьким до одного місяця. Німецький лікар Вільгельм Флейс довів, 

що у всіх людей з моменту їх народження діють два ритми: 23-добовий 
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фізичний і 28-добовий емоціональний. Саме від цих ритмів залежить 

імовірність захворювання чи смерті. До аналогічних висновків прийшов і 

віденський психолог Герман Свобода. Він досліджував імовірність 

захворювання різними хворобами і відкрив існування циклів з періодами у 23 і 

28 діб. Коливанням з 23-добовим періодом підлягають такі прояви людини, як 

хоробрість, стійкість, воля, фізична сила, коливання з 28-добовим періодом – 

чутливість, емоціональна збудженість, інтуїція (рис. 5.1). 

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 

припливом сил, максимальною енергією, витривалістю, найбільшою стійкістю 

до впливу екстремальних чинників; працездатність підвищується і людина 

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

негативному напівперіоді будуть їй не під силу.  

 

Рисунок  5.1 – Місячний графік біоритмів 

 

У так звані критичні дні цикли «змінюють знак», тобто проходить зміна 
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півперіодів. Який саме перехід проходить – із позитивної фази в негативну чи 

навпаки, несуттєво. У критичні дні для цієї людини функції, що входять в 

«сферу дії» відповідного ритму, досягають мінімуму.  

Математична визначеність ритмів дозволяє за відомою датою народження 

людини завчасно вирахувати її критичні дні. За деякими методиками можна 

вирахувати сумісність двох і більше осіб як за окремими циклами, так і 

середньоінтегральне оцінювання їх сумісності. Особливо важливо знати такі 

дані під час створення 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 протягом 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 

позитивну і негативну фазу циклу та критичні точки.  

Завдання до виконання роботи  

1. Опрацювати матеріал теоретичних відомостей практичної роботи. 

2. Побудувати місячний графік біоритмічної активності за  

амплітудами фізичного, емоціонального та інтелектуального циклів за 

допомогою програм, розташованих у мережі Інтернет. 

3. Визначити дати критичних днів з подвійними і потрійними 

точками. 

4. 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. 
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4. Характеристики ритмів людини (фізичний, емоціональний, 

інтелектуальний). 

5. Знаходження подвійних та потрійних критичних точок. 

6. Визначіть біоритмічну сумісність двох осіб. 

7. Надайте аналіз загального стану людини за даними біоритмічної 

активності на певну добу. 

Література: [1, с. 77–141; 2, с. 188–209; 7, с. 60–88]. 

 
Практична робота № 6 

Тема. Вплив чинників соціального середовища на людину 
Мета: навчитися оцінювати вплив колективу як соціального мікросередовища 

на людину, ознайомитися з методиками визначення соціально-психологічного 

клімату в колективі й рівня комунікабельності його членів. 

Короткі теоретичні відомості 
Соціальне середовище – сукупність матеріальних, економічних, соціальних, 

політичних і духовних умов існування, формування і діяльності індивідів, і 

соціальних груп. Розрізняють: 

1) соціальне макросередовище – соціально-економічна система в 

цілому; 

2) соціальне мікросередовище – безпосереднє соціальне оточення 

людини. 

Колектив – різновид соціальної спільності й сукупність індивідів, що певним 

способом взаємодіють один з одним, усвідомлюють свою приналежність до цієї 

спільності і визнаються його членами на думку інших. 

Конфлікт – зіткнення протилежно спрямованих, несумісних тенденцій у 

свідомості окремо взятого індивіда, у міжособистісних взаємодіях або відносинах 

індивідів або груп людей, пов’язане з гострими негативними переживаннями. 
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Комунікація – специфічна форма взаємодії людей під час їх пізнавально-

трудової діяльності, що здійснюється переважно за допомогою мови (рідше за 

допомогою інших знакових систем).  

ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ 

Завдання 1.1 Оцінити за допомогою тесту (табл. 6.1) соціально- 

психологічний клімат колективу. 

Інструкція. Оцініть, як виявляються названі нижче властивості 

психологічного клімату у вашій групі, виставивши ту оцінку, яка, на вашу думку, 

відповідає дійсності. Оцінки: 3 – властивість виявляється у групі завжди; 2 – 

властивість виявляється в більшості випадків; 1 – властивість виявляється нерідко; 0 
– виявляється однаковою мірою і та, й інша властивість. 

 

Таблиця 6.1 – Властивості психологічного клімату в колективі 
№ 

пор. 
Властивості психологічного клімату А Оцінка Властивості психологічного клімату 

В 
1 2 3 4 

 
1 

Переважає бадьорий, 
життєрадісний тон настрою 

 
3210123 

Переважає пригнічений настрій 

2 Доброзичливість у 
відносинах, взаємні симпатії 

3210123 Конфліктність у 
відносинах, антипатії 

3 У відносинах між угрупуваннями 

усередині вашого колективу існує 

взаємне розуміння 

3210123 Угрупування конфліктують між 

собою 

4 Членам групи подобається разом 

проводити час, брати участь у спільній 
діяльності 

 
 

3210123 

Проявляють до тіснішого 

спілкування байдужість, виражають 

негативне відношення до спільної 

діяльності 
5 Успіхи або невдачі товаришів 

викликають співпереживання, співчуття 

всіх членів групи 

 
3210123 

Успіхи або невдачі товаришів 

залишають байдужими або 

викликають заздрість, зловтіху 
6 З повагою ставляться до думки 

інших 
 

3210123 
Кожен уважає свою думку головною 

і нетерпимий до думки товаришів 
7 Досягнення і невдачі групи 

переживаються як власні 
 

3210123 
Досягнення і невдачі групи не 

знаходять відгуку в її членів 
8 У важкі дні для групи відбувається 

емоційне єднання, «один за всіх і всі за 
одного» 

 
3210123 

 У важкі дні група «розкисає»: 

розгубленість, сварки, взаємні 
звинувачення 

9 Відчуття гордості за групу, 
якщо її відзначає керівництво 

3210123 До похвал і заохочень групи 
відносяться байдуже 

10 Група активна, сповнена енергії 3210123 Група інертна, пасивна 
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Продовження табл. 6.1 
1 2 3 4 
11 Доброзичливо відносяться до 

новачків, допомагають їм адаптуватися 

в колективі 

 
3210123 

Новачки відчувають себе 
чужими, до них часто 

проявляють ворожість 
12 У групі існує справедливе 

відношення до всіх членів, 

підтримують слабких 

 
3210123 

Група помітно розділяється на 

«привілейованих» і 
«знехтуваних» 

13 Спільні справи захоплюють всіх, існує 

велике бажання 
працювати колективно 

 
3210123 

Групу неможливо підняти на 

спільну справу, кожен 
думає про свої інтереси 

 

Ключ 1. Надати оцінки лівої сторони у всіх питаннях – сума А; надати оцінки 

правої сторони у всіх питаннях – сума В. Знайти різницю С = А – В: 

‒ якщо С = 0 або має негативну величину, то маємо яскраво 

виражений несприятливий соціально-психологічний клімат на думку індивіда; 

‒ якщо С > 25, то соціально-психологічний клімат сприятливий; 

‒ якщо С < 25 – клімат хитливо сприятливий. 

2. Розрахувати середньогрупову оцінку соціально-психологічного 

клімату за формулою: С = ∑Сi / N, де N – кількість членів групи: 

‒ якщо С = 0 або має негативну величину, то маємо яскраво 

виражений несприятливий соціально-психологічний клімат на думку групи; 

‒ якщо С > 25, то соціально-психологічний клімат сприятливий на 

думку групи; 

− якщо С < 25 – клімат хитливо сприятливий на думку групи. 

Завдання 1.2 Визначити за допомогою тесту «дослідження особливостей 

реагування в конфліктній ситуації» найбільш переважні способи реагування на 

конфліктні ситуації 

Інструкція. Тест складається з 30 тверджень. Ваше завдання: прочитати 

кожне твердження; вибрати те, яке описує поведінку, властиву вам у більшості 

ситуацій. 

Текст опитування 

1. а) Іноді я надаю можливість іншим узяти на себе відповідальність за 
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вирішення спірного питання; б) ніж обговорювати те, у чому наші погляди 

розходяться, я прагну звернути увагу на те, із чим ми обидва згодні. 

2. а) Я прагну знайти компромісне рішення; б) я намагаюся залагодити 

конфлікт з урахуванням усіх інтересів іншої людини і моїх власних. 

3. а) Я зазвичай прагну домогтися свого; б) іноді я жертвую своїми 

власними інтересами заради інтересів іншої людини. 

4. а) Я прагну знайти компромісне рішення; б) я прагну не зачепити 

почуття іншого. 

5. а) Залагоджуючи спірну ситуацію, я весь час намагаюся знайти 

підтримку іншого; б) я прагну робити все, щоб уникати марної напруженості. 

6. а) Я намагаюся уникати неприємностей для себе; б) я прагну 

домогтися свого. 

7. а) Я прагну відкласти вирішення спірного питання для того, щоб із 

часом вирішити його остаточно; б) я вважаю за можливе в чомусь поступитися, 

щоб добитися іншого. 

8. а) Я зазвичай наполегливо прагну добитися свого; б) я насамперед 

прагну визначити те, у чому полягають усі інтереси і спірні питання, які 

виникли. 

9. а) Я думаю, що не завжди варто хвилюватися через розбіжності, що 

виникли; б) я докладаю зусиль, щоб домогтися свого. 

10. а) Я твердо прагну домогтися свого; б) я намагаюся знайти 

компромісне рішення. 

11. а) Я прагну ясно визначити те, у чому полягають усі порушені 

питання; б) я прагну заспокоїти іншого та зберегти наші стосунки. 

12. а) Часто я уникаю можливості займати позицію, яка може 

викликати спори; б) я надаю можливість іншому в чомусь дотримуватися 

власної думки, якщо він також йде назустріч. 

13. а) Я пропоную середню позицію; б) я докладу зуcиль, щоб все було 

зроблено по-моєму. 
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14. а) Я повідомляю іншому свою позицію і питаю про його погляди; б) я 

показую іншому логіку і переваги моїх поглядів. 

15. а) Я прагну заспокоїти іншого та зберегти стосунки; б) я прагну 

робити все необхідне, щоб уникати напруженості. 

16. а) Я прагну не зачепити почуттів іншого; б) зазвичай намагаюся 

переконати іншого щодо переваг моєї позиції. 

17. а) Я зазвичай наполегливо прагну добитися свого; б) я прагну 

зробити все, щоб уникнути даремної напруженості. 

18. а) Якщо це зробить іншу людину щасливою, я дозволю їй наполягти 

на своєму; б) я надам іншому можливість дотримуватися власної думки, якщо 

він йде мені назустріч. 

19. а) Насамперед я намагаюся визначити те, у чому полягають усі 

інтереси і спірні питання, які вирішувалися; б) я відкладаю спірні питання для 

того, щоб із часом вирішити їх остаточно. 

20. а) Я намагаюся негайно подолати наші розбіжності; б) я прагну 

знайти найкраще поєднання переваг і витрат для нас обох. 

21. а) Ведучи переговори, прагну бути уважним до іншого; б) я завжди 

схиляюся до прямого обговорення проблеми. 

22. а) Я шукаю позицію, яка знаходиться посередині між моєю 

позицією та позицією іншої людини; б) я відстоюю свою позицію. 

23. а) Зазвичай я намагаюся задовольнити бажання кожного з нас; 

б) дозволяю іншим узяти відповідальність у вирішенні спірного питання. 

24. а) Якщо позиція іншого здається йому важливою, я прагну йти 

назустріч; б) я прагну переконати іншого йти на компроміс. 

25. а) Я намагаюся переконати іншого у своїй правоті; б) ведучи 

переговори, я прагну бути уважним до аргументів іншого. 

26. а) Я зазвичай пропоную середню позицію; б) я майже завжди прагну 

задовольнити інтереси кожного з нас. 

27. а) Часто прагну уникати суперечок; б) якщо це зробить іншу людину 
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щасливою, я надам їй можливість наполягти на своєму. 

28. а) Зазвичай я наполегливо прагну досягти свого; б) залагоджуючи 

ситуацію, я зазвичай прагну знайти підтримку в іншого. 

29. а) Я пропоную середню позицію; б) думаю, що не завжди варто 

хвилюватися через розбіжності, що виникли. 

30. а) Я прагну не зачепити почуттів іншого; б) я завжди займаю таку 

позицію у спорі, щоб ми спільно могли досягти успіху. 

Ключ. За кожним з п’яти розділів опитування (суперництво, співпраця, 

компроміс, уникнення, пристосування) обчислюється кількість відповідей, що 

збіглися з ключем (табл. 6.2).  

 

Таблиця 6.2 – Ключ до тесту 
 

№ 
пор. 

Суперництво Співпраця Компроміс Уникання Пристосування 

1 2 3 4 5 6 
1    а б 
2  б а   
3 а    б 
4   а  б 
5  а  б  
6 б   а  
7   б а  
8 а б    
9 б   а  
0 а  б   
1      

11  а   б 
12   б а  
3 б  а   
4 б а    
5    б а 
8   б  а 
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Продовження табл. 6.2 

1 2 3 4 5 6 
9  а  б  
0  а б   
1  б  а  
2 б  а   
3  а  б  
4   б  а 
5 а    б 
6  б а   
7    а б 
8 а б    
9   а б  
0  б   а 
  

Завдання 1.3 Визначити за допомогою тесту рівень комунікабельності 

Інструкція. Із запропонованих у тесті-опитуванні варіантів відповідей на 

питання виберіть один. 

Текст опитування 

1. Знаходячись у купе або в салоні літака, ви вважаєте за краще:                  

а) мовчати, не вступаючи в контакт із сусідами; б) контактувати за потреби, але без 

бажання; в) ініціативно вступати в контакти без утруднень; г) ділитися з 

незнайомими своїми потаємними думками. 

2. Ваші стосунки з друзями, родичами підтримуєте: а) рідкісними 

візитами (3–4 рази на рік); б) частішими візитами (5–10 разів на рік);                   

в) регулярними взаємними відвідинами (частіше, ніж один раз на місяць);           

г) щотижневими і частими побаченнями. 

3. Скільки вітальних листівок ви отримуєте протягом року: а) 1–5; б) 6–

10; в) 11–15; г) 16 і більше? 

4. Якщо ви вже закінчили школу (ЗВО), то доля скількох ваших друзів з 

навчання відома вам детально: а) 1–3; б) 4–10; в) 11–15; г) 16 і більше? 

5. Скільки в середньому ви витрачаєте на телефонну розмову: а) 1–3 хв.; 

б) 4–5 хв.; в) 6–10 хв.; г) від 15 хв. і більше? 
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6. Читаючи (або прочитавши) нову книгу, ви зазвичай: а) самі обдумуєте 

прочитане; б) відповідаєте на питання про прочитане, але без бажання; в) з 

готовністю відповідаєте на питання щодо прочитаного; г) ініціативно ділитеся 

враженнями. 

7. Під час кіносеансу, спектаклю, концерту ви зазвичай: а) не любите, 

щоб у вашій присутності хто-небудь висловлював свої враження; б) терпимо 

ставитеся до цього, вам це буває цікаво; в) іноді перекидаєтеся репліками зі 

знайомими; г) не можете весь час сидіти мовчки, прагнете висловити свою 

думку якомога частіше. 

8. Зустрічаючись на вулиці зі знайомими, ви: а) якщо немає термінових 

справ до них, киваєте і проходите повз них; б) відповідаєте на вітання і 

обмінюєтеся короткими репліками; в) не звертаєте увагу, хто привітався 

першим, з готовністю дізнаєтеся про новини; г) першим зупиняєтеся, вітаєтеся, 

розпитуєте, розповідаєте про себе. 

9. Повертаючись додому після роботи (навчання), ви вважаєте за краще: 

а) мовчати; б) стисло відповідати на питання; в) розпитувати своїх домашніх про 

новини, але без бажання, формально; г) зацікавлено розпитувати і розповідати 

про себе, ображаєтеся, якщо вас не питають або відповідають стисло. 

10. Знаходячись у чужому місті (незнайомому районі) і розшукуючи 

потрібну вам установу, адресу якої ви не знаєте (відомо тільки, що вона має бути 

десь поблизу від того місця, де ви тільки що вийшли з автобуса), ви вважаєте за 

краще: а) обійти вулиці в окрузі, самостійно розшукуючи установу; б) визначити 

серед перехожих «на око» місцевого жителя, запитати його, а в разі 

незадовільної відповіді продовжити самостійний пошук; в) зупиняти перехожих 

з проханням про допомогу, але при цьому переживаєте почуття незручності; 

г) звертатися за допомогою до великої кількості перехожих, непереживаючи 

почуття незручності.  

11. Під час прогулянки містом, парком, за містом ви вважаєте за краще 

бути: а) наодинці; б) в оточенні однієї людини; в) в оточенні декількох друзів 
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або близьких; г) з великою кількістю людей (колективні пікніки, культпоходи  

тощо). 

12. Помітивши на знайомому (близькому, родичі) обновку, ви:              

а) оцінюєте її мовчки; б) висловлюєте думку, якщо запитають; в) ініціативно 

висловлюєте думку; г) розпитуєте про ціну, про те, де купив обновку і просите 

її одягнути, коментуєте ваші враження. 

13. Читаючи художню літературу, ви зазвичай: а) віддаєте перевагу 

короткому віршу, новелі; б) циклу віршів, збірці новел; в) не помічаєте, чи багато 

написано, лише б було цікаво; г) читаєте солідні романи і поеми, які схвалені 

критикою. 

14. Потрапивши випадково в незнайому компанію, ви: а) відчуваєте себе 

обтяжливим для неї, хочете піти; б) внутрішньо налаштовані залишитися, 

контактуєте, але без особливого бажання; в) раді новим знайомствам, 

ініціативно контактуєте; г) надзвичайно раді новим людям, прагнете дізнатися 

про них якомога більше і показати себе з якнайкращого боку. 

15. Якщо ви пишете вірші, оповідання, щоденник та інше, то ви зазвичай:   

а) не ділитеся написаним ні з ким; б) іноді ділитеся написаним з тими, кому 

дуже довіряєте; в) з готовністю читаєте написане, якщо вас про це попросять;  

г) ініціативно читаєте написане, оскільки вам цікаво знати думку інших. 

Негативна думка або явно стримана похвала вас деякою мірою засмучує. 

16. Якщо вас у гостях пригощають новою стравою, яка вам сподобалася, 

ви зазвичай: а) їсте із задоволенням, але не виявляєте своєї думки; б) можете 

ініціативно похвалити, але вважаєте за краще відповідати на питання; в) не 

чекаючи питання, самі хвалите страву; г) не тільки хвалите, але й розпитуєте 

про рецепт, говорите, що самі тепер готуватимете цю страву. 

17. Виберіть кращий тип заголовка для оповідання про одну сварку сусідів:  

а) сварка; б) сварка сусідів; у) дурна сварка сусідів; г) повість про те, як 

посварилися Іван Іванович з Іваном Никифоровичем. 

18. Якщо ви робите зауваження комусь із ваших хороших знайомих, що 
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той дуже балакучий, то ви: а) можете натякнути йому про це, оскільки цей 

недолік вас серйозно дратує; б) не дуже реагуєте на балакучість інших; в) 

любите послухати, лише б було цікаво; г) найбільш балакучі й подібна риса 

співбесідника дозволяє вам виразити себе. 

19. На питання «Котра година?» у ситуації, якщо ви не маєте 

годинника, ви відповісте, швидше за все, так: а) не знаю; б) не знаю, у мене 

немає годинника, даруйте; в) із задоволенням відповів би, але у мене, на жаль, 

немає при собі годинника; г) я з великим задоволенням відповів би на ваше 

питання, але у мене зараз годинник у ремонті, я сам від цього страждаю, але що 

ж робити? 

20. Під час публічної лекції (доповіді, виступу) у випадку, якщо тема 

вас цікавить, а лектор висловлює спірні або безперечні, на ваш погляд, думки, 

ви зазвичай: а) маєте бажання заперечити, але не реалізуєте його; б) маєте 

бажання висловитися, але не турбуєтеся, якщо вам не вдалося реалізувати своє 

бажання; в) вільно можете реалізувати своє бажання за допомогою записки;     

г) домагаєтеся можливості публічно заперечити доповідачеві. 

21. Прочитавши дискусійну статтю в газеті (журналі) на тему, яка вас 

хвилює, ви: а) думаєте про те, що могли б вступити в дискусію, але не беретеся за 

статтю у відповідь, поступово забуваючи про свій намір; б) обмірковуєте можливу 

статтю у відповідь, пишете план, збираєте матеріал, складаєте чернетку, але не 

дуже засмучуєтеся, якщо щось перешкодило вам довести справу до кінця;                

в) пишете статтю, посилаєте, але не приймаєте близько до серця відмову її 

надрукувати; г) у разі відмови опублікувати ваш матеріал, знову пишете в 

редакцію, посилаєте новий варіант. Важкість публічно висловити свою думку вас 

серйозно хвилює. 

22. Відзначте переважну для вас рису ваших співробітників: а) крайня 

стриманість; б) контактність, спрямована переважно на вас; в) помітна 

товариськість; г) необмежена контактність. 

23. Оцініть самі себе, вибравши з нижченаведеного переліку властивий 
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вам домінуючий рівень спілкування (комунікабельності): а) низький;                 

б) близький до середнього; в) досить високий; г) високий. 

Ключ. Відповідям у питаннях 1–22 відповідають такі бали: а – 2; б – 4; в – 6; 

г – 8. Підсумуйте отримані бали з питань 1–22: 

− якщо кількість балів складає 44–60, то вам необхідно вчитися 

спілкуватися активніше, інакше ваша інтровертність зашкодить (або вже 

заважає) вам і вашому оточенню під час спілкування; 

− якщо кількість балів складає 61–100, то вам також необхідно свідомо 

підвищувати активність у спілкуванні; 

− якщо кількість балів складає 10–150, то у вас висока активність 

спілкування близька до класичної екстравертності; 

− якщо кількість балів більше 150, то вам необхідно більше стежити за 

собою під час спілкування, стримуючи себе, уважно вивчати реакцію 

оточуючих і коригувати свою манеру спілкування щодо зниження її 

активності. 

Питання № 23 призначене для того, щоб допомогти вам правильно оцінити 

різницю між вашим об’єктивним рівнем комунікабельності й вашою власною 

оцінкою. Наприклад, якщо ваша об’єктивна оцінка склала 70 балів, а підкреслили в 

питанні № 23 пункт «в», то вам необхідно більше довіряти обʼєктивному 

показнику, а не вашій власній думці. 

Контрольні питання 
1. Що таке соціальне середовище? 

2. Які рівні соціального середовища існують? 

3. Надайте визначення поняття «колектив». 

4. Що таке соціально-психологічний клімат колективу? 

5. Надайте визначення поняття «конфлікт». 

6. Що таке комунікабельність? 

7. Яке значення комунікабельність має для роботи колективу? 

Література: [5, с. 12‒44; 18, с. 21‒39; 27, с. 41‒87]. 
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Практична робота № 7 

Тема. Оцінювання захисних споруд 
Мета: надати студентам практичних умінь з оцінювання надійності 

захисту людей у захисних спорудах під час аварій на радіаційно та хімічно 

небезпечних об’єктах і визначення заходів підвищення надійності захисту. 

Короткі теоретичні відомості 
Надзвичайна ситуація – це ситуація на об’єкті чи окремій території, яка 

викликана подіями природного, екологічного, технічного, соціального, 

військового та іншого характеру, що призвела чи може призвести до значної 

шкоди порушення нормальної життєдіяльності та загибелі людей. Захист 

населення – це комплекс заходів, спрямований на попередження негативного 

впливу наслідків надзвичайних ситуацій чи максимального послаблення 

ступеня їх негативного впливу. Захисні споруди – це споруди, спеціально 

призначені для захисту населення від сучасних засобів масового ураження, а 

також від впливу радіації, ОР, СДОР, біологічних засобів.  Сховище – це міцна 

герметична споруда, обладнана фільтровентиляцією.  

 
Рисунок 7.1 – Схема побудови типового сховища: 1 – захисно-герметичні 

двері; 2 – шлюзові камери, вчасно збудовані або збудовані (тамбури);                  

3 – санітарно-побутові відділення; 4 – основне приміщення для розміщення 

людей; 5 – аварійний вихід; 6 – фільтровентиляційна камера; 7 – приміщення 

для зберігання продуктів харчування; 8 – медпункт 
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Евакуацією  називається організований вивід чи вивіз населення із зон 

можливого враження, затоплення чи терористичного нападу. За територіально-

виробничим принципом вивіз працівників установ і членів їх сімей, студентів 

та учнів організовується підприємствами або  установами, а решта населення 

евакуюється через домоуправління за місцем проживання. 

В умовах надзвичайних ситуацій здійснюється комплекс заходів, які   

мають забезпечити: укриття населення в захисних спорудах, евакуацію, 

медичну допомогу, радіаційний і хімічний захист.  

Завдання до теми 

На промисловому об’єкті робітники і службовці працюють в одну зміну. 

Під час аварії на цьому чи сусідніх підприємствах об’єкт може опинитися в зоні 

забруднення. Для захисту виробничого персоналу побудовано сховище у 

будівлі, де працюють люди. 

Варіанти завдання наведені у таблиці 7.1.  

Під час роботи оцінити таке. 

1. Достатність місць у сховищах для укриття робітників і службовців  

працюючої зміни. 

2. Чи забезпечать системи повітропостачання сховища всіх людей 

повітрям за встановленими нормами? 

3. Достатність аварійного запасу води у сховищі. 

Таблиця 7.1 – Звіт з проведеної роботи 
Кількість людей  

у 
працюючій 

 зміні  

Місткість сховища Оцінювання системи 

повітропостачання 
Оцінювання 

водопостачання 

 Мп, чол. М0,чол. NІ чол. NІІ,чол. NІІІ,чол. Мв,чол. 

      
      

Укриття в захисних спорудах є одним з найбільш ефективних способів 

захисту людей за умов надзвичайних ситуацій. 
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Захисні споруди, що знаходяться на об’єкті, можуть забезпечити 

надійний захист виробничого персоналу під час аварій і катастроф тільки за 

таких умов: 

 − загальна місткість захисних споруд дозволяє розмістити всю працюючу 

зміну; 

 − системи життєзабезпечення захисних споруд дозволяють перебувати в 

них людям протягом установленого часу; 

 − розташування захисних споруд відносно місць роботи людей дозволяє 

їм своєчасно сховатися в цих спорудах. 

1 Оцінювання місткості захисних споруд 
Для захисних споруд існують норми приміщень за площею, за об’ємом, 

тому оцінювання слід робити окремо. 
Кількість місць за площею (Мn ) визначають так: 

                                                   ,
1S

S
M укр

n =                                                             (7.1) 

де  S –  площа приміщень для тих, хто ховається; Sl  – норма площі на одну 

особу (Sl – 0,5м2, якщо висота приміщення 2,15... 2,9 м; Sl = 0,4 м2, якщо висота  

приміщення більша за 2,9 м). Кількість місць за об’ємом (М0) визначають так: 

                                                    ,
)(

1
0 V

hSS
M допукр +

=                                               (7.2) 

де Sдоп – сумарна площа допоміжних приміщень у зоні герметизації, м;               

h –висота приміщень, м. Vl – норма об’єму приміщення на одну особу (V = 1,2 

м3). 

2 Оцінювання системи повітропостачання 
У сховищі можуть бути реалізовані такі режими повітропостачання: 

1. Режим  I – чистої вентиляції (N1); 2. Режим  II – фільтровентиляції (N2); 

3. Режим  III – повної ізоляції (N3). 
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Реалізація названих режимів відбувається за допомогою 

фільтровентиляційних комплексів (ФВК), продуктивність якого визначається: 

у режимі I –1200 м3 / год. (V1); у режимі II – 300 м3 / год. (V2);   у режимі III 

один комплект ФВК забезпечує повітрям 150 чоловік (V3). Визначають 

кількість людей, яка може бути забезпечена повітрям у режимі I: 

                                                            ,
1

1
1 W

VnN 
=                                                      (7.3) 

де п – кількість ФВК у сховищі; V1 – продуктивність одного комплекту ФВК у 

режимі; W1 – норма повітря на одну людину у режимі І, W1 = 10 м3 1 год. 

Визначають кількість людей, що може бути забезпеченою повітрям у 

режимі II: 

                                               ,
2

2
2 W

VnN 
=                                                           (7.4) 

де V2 – продуктивність одного комплекту ФВК у режимі ІІ, W2 – норма повітря 

на одну людину в режимі ІІ, W2 = 2 м3 1 год. 

У режимі III  повітрям може бути забезпечено: 

                                                             .1503 nN =                                                   (7.5) 

У висновках  зазначають,  скільки людей  у  сховищі  не забезпечено 

встановленою нормою кількості повітря в режимах  I, II, III. 

3 Оцінювання системи водопостачання 
Водопостачання сховища забезпечується зовнішньою водопровідною 

мережею, з розрахунку 3 л води на добу на кожну людину. 

Визначають, на скількох людей вистачить наявного аварійного запасу 

води (Nв) у сховищі: 

                                                          
maxTB

BN
t

â


= ,                                                           (7.6) 
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де B –  аварійний запас води, л; Bt – норма води на добу на одну особу, л/добу; 

Tmax – максимальна запланована тривалість перебування людей у сховищі, діб. 

У висновках зазначають, яка кількість людей не забезпечена аварійним 

запасом води. 

Загальні висновки 

1.  Чи забезпечують наявні захисні споруди надійний захист виробничого 

персоналу? 

2.  Які вимоги надійного захисту не виконуються? 

3.  Рекомендації, що спрямовані на підвищення надійності захисту 

виробничого персоналу в захисній споруді. 

Пропонують такі варіанти рекомендації. Якщо не вистачає повітря, то 

необхідно передбачити встановлення додаткових комплектів ФВК. Якщо не 

вистачає аварійного запасу води, то проблему розвʼязують методом 

облаштування у сховищі додаткової ємності на потрібну кількість води. 

Таблиця 7.2 – Варіанти вихідних даних для розвʼязання задачі 
№ 

пор. 
Кількість 

людей у 

зміні, 52 ол. 

Площа приміщень 

для укриття, м² 

В
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Максимальна 

тривалість 

укриття 
Тмах, діб 

Sукр Sдоп 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 310 120 10 2,5 2 1200 2 
2 240 100 30 2,2 2 2100 2 
3 200 120 27 3,0 2 2800 3 
4 400 152 53 2,2 3 1800 2 
5 380 160 35 2,5 3 2800 3 
6 250 155 46 2,3 2 1600 2 
7 220 122 22 3,0 3 2700 3 
8 470 230 34 2,4 4 2700 3 
9 550 240 57 2,7 5 4850 2 
10 590 310 40 3,1 5 4850 3 
11 520 227 35 2,6 6 3200 2 
12 450 154 55 2,5 4 3100 3 
13 205 76 44 2,3 2 2800 2 
14 170 77 10 2,4 2 1800 3 
15 210 132 15 2,2 2 2800 2 
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Контрольні питання 

1. Назвіть причини виникнення на виробництвах технологічних 

надзвичайних ситуацій. 

2. Які об’єкти належать до пожежнонебезпечних, (загалом і у вашій 

місцевості зокрема)? 

3. Надайте визначення аварії та пожежі. 

4.  Назвіть основну причину надзвичайних ситуацій у хімічній 

промисловості. 

5.  Охарактеризуйте хімічно небезпечні об’єкти. 

6.  Що є найефективнішим способом захисту людей в умовах 

надзвичайних ситуацій? 

7.  Назвіть умови, за яких захисні споруди, що знаходяться на об’єкті, 

можуть забезпечити надійний захист виробничого персоналу під час аварій і 

катастроф. 

8. Що ми розуміємо під системами життєзабезпечення захисних споруд? 

Література: [9, с. 121–144; 10, с. 183–209; 28, с. 3–8]. 

 

Практична робота № 8 
Тема. Загальні принципи надання першої долікарської допомоги 

постраждалим 

Мета: засвоїти практичні методи надання першої допомоги потерпілим. 

Короткі теоретичні відомості 
Найперше завдання під час ліквідації наслідків дії небезпечних і 

шкідливих чинників на людину – надання першої долікарської допомоги 

постраждалим. Для надання відповідної долікарської допомоги необхідно, 

перш за все, правильно класифікувати одержану постраждалим травму. 

Перша допомога у разі кровотечі 

Кровотеча – це витікання крові із судин, що наступає найчастіше 



54 

 

унаслідок ушкодження. У разі кровотечі головна небезпека пов’язана із 

втратою крові й виникненням унаслідок цього гострого недостатнього 

кровопостачання тканин. 

Перша допомога у разі капілярної кровотечі 
У разі капілярної кровотечі втрата крові порівняно невелика. Таку 

кровотечу можна швидко зупинити, наклавши на ділянку, що кровоточить, 

чисту марлю, поверх марлі – шар вати і перев’язавши рану. Якщо під рукою 

немає ні марлі, ні бинта, то місце, що кровоточить, можна перевʼязати чистою 

носовою хусткою.  

Перша допомога у разі венозної кровотечі 

Венозна кровотеча найкраще зупиняється пов’язкою, що давить. На 

ділянку, що кровоточить, накладають чисту марлю, поверх її – розгорнутий 

бинт або складену в кілька разів марлю, в крайньому випадку – складена чиста 

носова хустка. Якщо під час надання допомоги немає під рукою пов’язки, що 

давить, а в потерпілого сильна кровотеча з ушкодженої вени, місце, яке 

кровоточить, треба відразу пригорнути пальцями. У разі кровотечі з вени 

верхньої кінцівки в деяких випадках досить просто підняти руку нагору.  

Перша допомога у разі артеріальної кровотечі 
Артеріальну кровотечу, як і венозну, можна зупинити за допомогою 

повʼязки, що давить. У разі кровотечі з великої артерії варто негайно зупинити 

приплив крові до ушкодженої ділянки, придавивши артерію пальцем вище 

місця поранення. У разі кровотечі зі стегнової артерії накладення однієї 

пов’язки, що давить, іноді виявляється недостатнім. У таких випадках 

доводиться накладати петлю або джгут. Накладений джгут або петля повністю 

припиняють приплив крові в кінцівку. Тому якщо їх залишити на кінцівці на 

тривалий час, то може відбутися її омертвіння. Потерпілого з накладеним 

джгутом або петлею протягом двох годин обов’язково варто доставити в 

лікувальну установу для спеціальної хірургічної обробки. 

У разі кровотечі з головної шийної артерії – сонної – варто негайно 
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пригорнути рану пальцями або ж кулаком; після цього рану набивають 

більшою кількістю чистої марлі. Цей спосіб зупинки кровотечі називається 

тампонуванням. 

Перша допомога під час інших зовнішніх кровотеч 
Кровотеча з носа виникає під час удару в ніс, сильного чхання, важких 

травм черепа. Потерпілого укладають на спину із трохи піднятою головою; на 

перенісся, шию і область серця кладуть холодні компреси або лід. Потерпілий 

стискає пальцями крила носа. Кровотечу після видалення зуба можна зупинити, 

поклавши на місце вилученого зуба марлеві кульки, що хворий затискає 

зубами. Кровотеча з вуха спостерігається у разі поранення зовнішнього 

слухового проходу і перелому черепа. На поранене вухо накладають чисту 

марлю, а потім перев’язують. Кровотеча з легенів виникає у разі сильного 

удару в грудну клітку, переломів ребер, туберкульозу. Потерпілого укладають у 

напівсидячому положенні, під спину йому підкладають валик, на який він може 

обпертися. На відкриті груди кладуть холодний компрес. Кровотеча зі 

стравоходу виникає у разі його поранення або ж розриву його вен, розширених 

за деяких захворюваннях печінки. Шлункова кровотеча спостерігається у разі 

виразки шлунка або пухлини, які роз’їдають судини, що проходять у його 

стінках, а також у разі травми шлунка. 

Перша допомога під час внутрішньої кровотечі 

Потерпілого укладають у напівсидячому положенні із зігнутими в колінах 

ногами. На черевну область кладуть холодний компрес. Потерпілому не можна 

пити та їсти. Необхідний повний спокій. У разі кровотечі з травного тракту 

необхідно термінове хірургічне втручання.  

Перша допомога під час внутрішньочеревної кровотечі 
Потерпілого укладають у напівсидячому положенні із зігнутими в колінах 

ногами, на живіт кладуть холодний компрес. Не можна давати пити і їсти.  

Перша допомога під час кровотечі у плевральну порожнину 
У разі кровотечі в плевральну порожнину дихання утруднене, у разі 
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значної кровотечі потерпілий задихається. Його укладають у напівсидячому 

положенні із зігнутими нижніми кінцівками, на грудну клітку кладуть 

холодний компрес.  

Перша допомога під час розтягнення 
За будь-якого розтягнення необхідно передусім зменшити біль у 

постраждалого. Потім необхідно іммобілізувати поранений суглоб. Для цього 

за невеликої пухлини можна застосувати еластичний бинт.  

Перша допомога у разі вивиху 
Потерпілий може рухати вивихнутою кінцівкою, але з великою напругою, 

причому кожен рух надзвичайно болісний. Суглоб опухає. Вивихнута кінцівка 

вимагає дуже обережного обходження. Її іммобілізують у тому положенні, яке 

вона прийняла після травми.  

Перша допомога у разі перелому 

Перелом – це порушення цілості кісток. Кістка хоча і є найбільш твердою 

із всіх тканин організму, але її міцність також має певні границі.  

Перша допомога у разі закритого перелому 
На місце закритого перелому накладається компрес із препаратом 

оцтовокислого алюмінію. Потім переламану кінцівку або ж частину тіла 

іммобілізують.  

Перша допомога у разі відкритого перелому 
На місце закритого перелому накладається компрес із препаратом 

оцтовокислого алюмінію. Потім переламану кінцівку або ж частину тіла 

іммобілізують.  

Перша допомога під час опіків 

Опік – ушкодження тканин організму, викликане впливом високої 

температури, деяких хімічних речовин або радіаційних промінів. Незалежно від 

чинників, які викликали появу опіку, розрізняють чотири ступені опіків: 1 – 

почервоніння і набряк шкіри; 2 – поява пухтрів, наповнених жовтуватою 

рідиною – плазмою крові; 3 – утворення струпів як наслідок місцевого некрозу 
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(омертвіння) тканин; 4 – обвуглювання тканин. 

Перша допомога у разі термічних і променевих опіків 
До обпалених місць не можна доторкатися руками; не слід проколювати 

міхури, відривати прилиплі до місць опіку частини одягу. Обпалені місця 

потрібно прикрити чистою марлею; у разі великих опіків для цих цілей 

використають чисті пропрасовані простирадла. Як виключення замість марлі 

можна використати чисті носові хустки.  

Перша допомога піл час хімічних опіків 
Під час опіків розчином кислоти уражену поверхню потрібно облити 

великою кількістю води, краще тримати це місце під струменем води протягом 

10–15 хвилин, потім змити слабким розчином лугу (одна ложка питної соди на 

склянку води). Опік, викликаний розчином лугу, промивають великою кількістю 

води протягом 10–15 хвилин, уражену поверхню змочують слабким розчином 

(1–2%) оцтової або лимонної кислоти. Опік негашеним вапном обмивати водою 

не можна. 

Перша допомога у разі відмороження 

Розрізняють чотири ступені відмороження. У разі відмороження                

I ступеня характерною ознакою є збліднення шкіри, різке зниження або повна 

відсутність чутливості. Під час відмороження II ступеня після зігрівання на 

шкірі з’являються міхури із прозорою білою або кров’янистою рідиною. Для 

відмороження III ступеня характерні омертвіння всіх шарів шкіри й м’яких 

тканин (при цьому навколо вогнища утвориться запальний вал, а через 3–5 днів 

може розвитися гангрена), озноб, рясний піт, апатія. У разі відмороження         

IV ступеня наступає омертвіння не тільки м’яких тканин, але й кістки. 

Необхідно якнайшвидше зігріти хворого – перенести (або перевезти) у 

тепле приміщення. Потім зігріти постраждалу частину тіла розтиранням 

відмороженої ділянки чистими руками або змоченими спиртом, горілкою або 

одеколоном до появи чутливості, почервоніння шкіри. Зігрівання можна робити 

за допомогою теплих ванн, поступово (протягом 30 хв) підвищуючи 
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температуру води з 20 до 40 0С. Після цих процедур уражену ділянку тіла треба 

насухо протерти, закрити чистою (краще стерильною) серветкою або пов’язкою 

і укутати чим-небудь теплим.  

Перша допомога у разі отруєння 

Отрута – це шкідлива речовина, яка згубно діє на функціонування 

організму, порушує обмін речовин. Дія отрути проявляється як отруєння, 

результат якого може бути смертельним. 

Перша допомога у разі отруєння газами 
Окис вуглецю утвориться у разі неповного згоряння вугілля; ця сполука 

міститься у світильному газі й вихлопних газах автомобілів. Потерпілого 

потрібно винести на свіже повітря і негайно почати проводити заходи щодо 

оживлення. Небезпека отруєння вуглекислим газом виникає під час горіння, 

бродіння у виноробних підвалах, колодязях. Потерпілого потрібно винести на 

свіже повітря й негайно почати проводити заходи щодо оживлення. 

Перша допомога у разі отруєння харчовими продуктами 
У побуті найчастіше спостерігається отруєння грибами. Органи 

травлення можуть бути уражені блідою поганкою й іншими отрутними 

грибами. У старих м’ясних консервах, зіпсованих копченостях, м’ясі 

утвориться м’ясна отрута, яка називається ботуліничним токсином. Ознаки 

отруєння з’являються через 12–30 годин після вживання в їжу зіпсованих 

продуктів у вигляді блювоти, поносу, головних болів, роздвоєного бачення, 

порушення ковтання, паралічу кінцівок.  

Сальмонельоз виникає у разі вживання в їжу несвіжих картопляних і 

рибних салатів, може виникнути діарея, що супроводжується болями в животі. 

Постраждалому варто дати активоване вугілля і викликати швидку допомогу. 

Перша допомога у разі отруєння хімічними речовинами 
У випадках, коли кислота попадає у середину організму людини, на 

обличчі з’являється опік (на губах, у кутах рота). Перша допомога у разі 

отруєння кислотами полягає в промиванні шлунка великою кількістю води з 
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додаванням паленої магнезії (30 г на 200 мл води), рясному питві води зі 

шматочками льоду. Добре давати постраждалому молоко, сирий яєчний білок, 

відвар лляного насіння, соняшникове масло. 

Якщо усередину потрапила лужна речовина, виникає опік слизуватої; 

з’являються блювота маслянистими масами чорних кольорів, сильне 

слиновиділення, біль у роті, глотці й стравоході, ковтання порушується. 

Насамперед необхідно промити шлунок підкисленою водою (100 мл розчину 

оцту на 1л води) до припинення блювоти. Потерпілому дають пити у великих 

кількостях молоко, лимонний та апельсиновий сік, 1 %-вий розчин лимонної 

або оцтової кислоти зі шматочками льоду. 

У випадку потрапляння парів бензину у середину організму людини 

з’являються головні болі, запаморочення, слабість, нудота, блювота, судороги, 

ослаблення дихання. Постраждалого варто негайно винести на свіже повітря; 

якщо подих ослаблений, то треба відразу ж приступити до штучного дихання.  

У випадку потрапляння розчинників у середину організму ці речовини шкідливо 

впливають на нирки і печінку. У постраждалого варто відразу ж викликати 

блювоту, напоїти молоком і якомога швидше доставити в лікувальну установу. 

У разі контакту із ртуттю виникають отруєння, що проявляються 

ушкодженням печінки, нирок і кишечнику. Потерпілому необхідно дати 

активоване вугілля, сирий яєчний білок, молоко і негайно транспортувати в 

лікувальну установу. 

Перша допомога у разі отруєння наркотичними засобами 
Смертельна доза етилового спирту – 7–8 г на 1 кг ваги людини. Людина, 

що перебуває у важкій стадії сп’яніння, засинає; сон переходить у несвідомий 

стан і унаслідок паралічу центрів дихання і кровообігу може наступити смерть. 

Метиловий спирт у дозі 10 мл може виявитися сметрельним. Через 10– 

12 годин після вживання виникають головні болі, запаморочення, біль у животі 

і очах, блювота. Далі наступає втрата свідомості й смерть. Отруєного алкоголем 

варто винести на свіже повітря, викликати в нього блювоту, у разі припинення 



60 

 

дихальної діяльності треба робити штучне дихання. Нікотин – це отрута, 

смертельна разова доза якої становить 0,05 г. Проявляється це слабістю, 

слинотечею, нудотою, блювотою, позивами на низ. Постраждалого варто 

напоїти чорною кавою, порадити глибоко дихати свіжим повітрям. 

Перша допомога у разі отруєння лікарськими препаратами 

Болезаспокійливі й жарознижувальні засоби. До цих засобів насамперед 

відносяться бутадіон, промедол, анальгін та ін. Дія цих ліків викликає 

гальмування центральної нервової системи та посилення віддачі тепла 

розширеними шкірними судинами. Прийом великих доз цих препаратів 

обумовлює значне потіння, сонливість і глибокий сон, що може перейти в 

несвідомий стан. 

Снодійні засоби. Уживання великих доз гексобарбітала, фенобарбітала, 

циклобарбітала й інших снотворних засобів викликає глибоке гальмування 

мозкової діяльності; наступає сон, з якого потерпілий більше не приходить у 

себе, розвивається параліч дихального центру і центру кровообігу. Смерть 

наступає внаслідок зупинки серця і паралічу дихальних м’язів. Перша допомога 

аналогічна зазначеній вище. Якщо потерпілий у свідомості, у нього викликають 

блювоту. 

Наркотичні засоби – морфін і опій – дуже потрібні в медицині ліки. 

Отруєння цими речовинами проявляється запамороченням, глибоким сном, 

навіть втратою свідомості, порушенням дихання, звуженням зіниць. Варто 

провести штучне дихання; якщо свідомість збережена, потерпілого 

рекомендується напоїти чорною кавою і швидко доставити в лікувальну 

установу. 

Перша допомога у разі укусу тварин 

Укуси комах. Колючі органи комах містять отруйні речовини, що 

викликають набряк у місці укусу, а пізніше – під впливом бактерій – і інфекцію. 

Місця укусу протирають йодною настойкою або ж розведеним нашатирним 

спиртом. Місця укусів комарів, мух, ґедзів протирають нашатирним спиртом 



61 

 

або ж змочують мильним розчином. 

Укуси змій. Однією із самих небезпечних отрутних змій є гадюка 

звичайна. У місці укусу, найчастіше в області гомілки, видно дві маленькі 

криваві крапки. Під час першої допомоги з рани та навколишніх ділянок 

прагнуть видавити або відсмоктати якнайбільше крові й промивають ранку 

розчином марганцевокислого калію, після чого перевʼязують. Потерпілому 

треба дати випити побільше рідини, корисна у такому разі чорна кава.  

Укуси тварин. Рани від укусів тварин обробляються відповідно до 

загальних правил, але при цьому їх завжди варто вважати ранами 

інфікованими. У таких випадках рану варто обробити так само, як і в разі укусу 

гадюки. 

Перша допомога під час шокового стану 

Шок – це серйозна реакція організму на поранення, що становить велику 

небезпеку для життя потерпілого. Іноді шок виникає відразу ж (миттєвий), в 

інших випадках – через 2–4 години після травми, коли життєво важливі органи 

тіла загальмовуються і виснажуються в результаті боротьби з наслідками 

травми. 

Швидка й ефективна перша допомога, яка надається за будь-якого 

важкого поранення, попереджає виникнення шоку. Однак якщо в 

постраждалого вже розвився шок, йому необхідно надати допомогу, що 

відповідає, насамперед, виду поранення, а саме: зупинити кровотечу, 

іммобілізувати перелом тощо. Потім його вкутують у ковдру та вкладають у 

горизонтальному положенні із трохи опущеною головою. Якщо потерпілий 

відчуває спрагу і при цьому немає підозри на ушкодження черевних органів, 

йому дають попити мінеральної води. 

Порядок виконання роботи 

Робота полягає у розв’язанні практичних завдань. Варіанти завдання 

(табл.8.1) видаються викладачем. 
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Таблиця 8.1 – Варіанти завдання 

№ 

пор. Опис ситуації 

1 2 

1 Травма голови від гострого предмета. Рана кровоточить. 

Свідомість присутня. Потерпілий марить 

2 Перелом руки і стегна внаслідок падіння з висоти. Перелом 

закритий, сильний біль, підвищена говірливість постраждалого 

3 Ушкодження рук гострим різальним інструментом. Сильна 

венозна кровотеча. Шок 

4 Хімічний опік обличчя. Неглибокі рани на тілі внаслідок падіння. 

Втрата свідомості 

5 Глибокі рвані рани внаслідок укусу людини бездомною собакою. 

Закритий перелом руки внаслідок падіння 

6 Термічний опік другого ступеня обох ніг. Відсутність свідомості. 

Сильний біль 
7 Отруєння вигарним газом. Дихальна діяльність пригноблена 
8 Потерпілий випадково випив кислоту. Затримка подиху 

9 Отруєння лугом. Втрата свідомості і падіння постраждалого, 
внаслідок чого утворилося багато поверхневих ран 

10 Обмороження ніг третього ступеня. Відсутність чутливості 

пальців ніг. Сильний біль 

11 Травма спини внаслідок падіння з висоти. Сильний біль, що 

підсилюється під час руху 

12 Сильне харчове отруєння. Біль у шлунку, блювота, підвищення 

температури 
13 Відкрита травма черепа, рясна кровотеча, втрата свідомості 
14 Загальний перегрів організму. Підвищення температури тіла 
15 Венозна кровотеча. Втрата свідомості 

 
Контрольні запитання 
1. Що таке перша допомога? 

2. Назвіть класифікації травм залежно від виду діяльності й за ступенем 

важкості. 

3. Особливості надання першої допомоги під час ран і кровотечі. 

4. Що таке опік? Які основні правила надання першої допомоги у разі 

опіків? 

5. Назвіть основні принципи надання першої допомоги під час укусів 
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тваринами. 

6. Назвіть основні принципи надання першої допомоги у разі отруєння. 

7. Що таке шок, у яких випадках він виникає? 

8. Назвіть основні принципи надання першої допомоги під час шокового 

стану постраждалого. 

 Література: [ 1, с. 244–282; 3, с. 109–121; 13, с. 322–361; 23, с. 4–22]. 
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

1 Лекції (до 10 балів) 

Відвідування лекційних 

занять 

Конспект лекцій Усього 

7 балів (7 лекцій) 7 балів 14 балів 

 

2 Поточний і підсумковий контроль (до 60 балів) 
Наявність 

рефератів 
Модульні 

контрольні роботи 
(тести) 

Участь у конференціях, круглих 

столах, олімпіадах, конкурсах 

наукових робіт, брейнрингах 

Усього 

10 балів 15+15 = 30 балів 10 балів 50 балів 

 

3 Робота студентів на практичних заняттях (до 30 балів) 

Оформлення 

конспекту ПЗ 
Захист ПЗ Відвідування ПЗ Усього 

8 ПЗ х 1= 8 балів 8 ПЗ х 3 = 24 балів 4 бали 36 балів 

 

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

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

100 балам. Заборгованість щодо відвідування  може бути ліквідована  

відпрацюванням пропущеного матеріалу та захистом його на контрольно-

консультаційних заняттях за окремим розкладом. 

Якщо студент отримав за результатами поточного контролю від 75 до 

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