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Лекція 1 

Модуль 1 

Тема 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

§ 1.1. Основні поняття - дисципліни "Безпека життєдіяльності" 

 

1. Життя є найвищою формою існування матерії; воно закономірно виникає 

при певних умовах у процесі розвитку матерії. 

2. Характерною ознакою живих об'єктів, що відрізняє їх від неживих, є 

обмін речовин, подразливість, здатність до розмноження й росту, мінливість і 

спроможність пристосовуватися до навколишнього середовища. 

3. Живим об'єктам властива структурна компактність та енергетична 

економічність — результат надзвичайно високої впорядкованості на 

молекулярному рівні. 

4. Живі об'єкти обмінюються з навколишнім середовищем енергією, 

речовиною та інформацією, тобто є відкритими термодинамічними системами. 

5. Живим об'єктам (на відміну від неживих) властива здатність до 

упорядкування, до створення порядку з хаосу — спостерігається порушення 2-го 

закону термодинаміки, здійснюється протидія зростанню ентропії. 

6. Упорядкування (зниження ентропії) у живих об'єктах можливе тільки за 

рахунок збільшення ентропії в навколишньому середовищі — в цілому процес 

зростання ентропії невпинно продовжується (це фундаментальний закон 

природи). 

7. Навколишнє середовище — природні елементи довкілля або штучно 

створені людиною об'єкти та явища, з якими вона знаходиться у прямих чи 

опосередкованих взаємовідносинах. 

8. Невід'ємною властивістю всього живого є активність, котра проявляється 

у діяльності. 



9. Діяльність -— специфічна, властива людині, форма активного ставлення 

до навколишнього середовища; зміст діяльності полягає у доцільній зміні й 

перетворенні навколишнього світу. 

10. Людина — найвищий ступінь живих організмів на Землі, предмет 

вивчення різних галузей знань: медицини, соціології, психології, фізіології, 

педагогіки та інших. 

11. Людина — жива біологічна система, що являє собою сукупність 

фізичного і духовного, природного й соціального, спадкового і набутого при 

житті. 

12. Життєдіяльність — усвідомлена діяльність людини, спрямована на її 

самореалізацію з урахуванням життєвих потреб і можливостей. 

13. Життєдіяльність людини завжди пов'язана з певною ймовірністю прояву 

небезпек. 

14. Небезпека — негативна властивість матерії, котра виявляється у 

здатності завдати шкоди як неживим, так і живим об'єктам, у тому числі — 

людині. 

15. Небезпека — потенційне джерело шкоди, під яким розуміють явища, 

процеси та об'єкти, котрі здатні за певних умов завдати шкоду здоров'ю людини 

або системам, що забезпечують її життєдіяльність. 

16. Шкода — якісна або кількісна оцінка збитку, заподіяного небезпекою. 

17. Джерелами (носіями) небезпеки є: природні процеси та явища; 

техногенне середовище; людські дії психологічного, соціально-політичного або 

воєнного характеру. 

18. Безпека — такий процес діяльності, при якому з певною (достатньо 

великою) ймовірністю виключається прояв небезпек. 

19. Безпека досягається збалансованістю взаємовідносин між людиною, 

соціумом (суспільством), природними й техногенними факторами середовища. 

20. Безпека життєдіяльності — наука, предметом вивчення якої є проблеми 

безпеки людини при здійсненні нею різноманітної діяльності: побутової, 

виробничої, навчальної, духовної та інших. 



21. Дослідження у галузі безпеки життєдіяльності спрямовані на вивчення 

загальних закономірностей виникнення небезпек, їх властивостей, наслідків 

впливу небезпек на людину, а також способів превентивного захисту від них. 

22. Важливим завданням безпеки життєдіяльності є вивчення основ 

здорового способу життя. 

23. Принципи, на яких базується безпека життєдіяльності людини, 

застосовують у різноманітних сферах: у побуті, на виробництві, під час 

надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціально-політичного і 

воєнного характеру. 

24. При викладанні курсу "Безпека життєдіяльності" враховується, що ця 

дисципліна має світоглядно-професійний характер і тісно пов'язана з 

гуманітарними, природничими, інженерними науками й науками про людину і 

суспільство. 

§ 1.2. Людина і природне середовище 

 

1. Джерелом основних небезпек для первісної людини було навколишнє 

природне середовище. 

2. Взаємовідносини між людиною і навколишнім природним середовищем 

мають свою історію й умовно можуть бути поділені на чотири періоди. 

3. Перший, найдавніший період (включає палеоліт, мезоліт, неоліт), 

характеризується пристосуванням людини до природи і розгортанням 

антропогенного впливу на неї: за часів неоліту була винищена значна кількість 

великих тварин — основний продукт харчування, що призвело до виникнення 

першої глобальної екологічної кризи в усі^ регіонах розселення людей. 

4. Під час другого періоду, який охоплює рабовласницький лад і феодалізм, 

хоча антропогенний тиск на природу залишався локальним, людина своєю 

діяльністю завдала природі відчутної шкоди, особливо після виникнення й 

розвитку хімії та одержання перших забруднювачів довкілля — кислот, пороху, 

фарб, мідного купоросу. 



5. Перші два періоди взаємовідносин між людиною і навколишнім 

природним середовищем характеризуються використанням людиною вогню для 

штучного створення пожеж при полюванні на диких звірів, розширенням 

пасовищ, веденням підсічно-вогневого способу землеробства. Ці пожежі 

спричинили локальні та регіональні екологічні кризи — значні території 

Близького Сходу, Північної і Центральної Африки перетворилися на кам'яні та 

піщані пустелі. 

6. Третій період (XVIII століття — перша половина XX століття) — час 

протистояння природи і людини, хижацької експлуатації всіх природних 

ресурсів та спричинених цим численних локальних і регіональних екологічних 

криз, які не оминули й Україну. 

7. Для третього періоду характерною є суспільна думка щодо невичерпності 

природних ресурсів. 

8. Для четвертого періоду (друга половина XX століття — початок XXI 

століття) характерні як розвиток другої глобальної екологічної кризи 

(виникнення і посилення парникового ефекту, зміни клімату, поява озонових 

дірок, суперіндустріалізація, суперхімізація, суперспоживання й уперзабруднення 

усіх геосфер), так і рішучі зміни у ставленні багатьох людей до природи, 

всебічний розвиток екологічної освіти в усіх країнах світу, широкий громадський 

рух за охорону та збереження довкілля. 

9. Нині природне середовище розглядають як мегаекзосферу постійних 

взаємодій і взаємопроникнення елементів та процесів чотирьох її складових 

екзосфер (приповерхневих оболонок): атмосфери, літосфери, гідросфери й 

біосфери, кожна з яких перебуває під постійним впливом екзогенних (зокрема 

космічних) та ендогенних факторів і діяльності людини. 

10. Атмосфера — складова природного середовища, що є зовнішньою 

азовою оболонкою Землі, яка сягає від її поверхні у космічний простір приблизно 

на 3000 км. 



11. Літосфера — складова природного середовища, що є зовнішньою 

твердою оболонкою Землі, яка включає всю земну кору із часткою верхньої мантії 

Землі й складається з осадових, вивержених і метаморфічних порід. 

12. Гідросфера — складова природного середовища, що є сукупністю 

поверхневих та фунтових вод Землі, зосереджених в океанах, морях, на 

континентах і у льодовому покриві Землі. 

13. Біосфера — складова природного середовища, оболонка Землі, яку 

населяють живі організми. 

14. Відома теза (француз Ж. Бюффон, англієць А.Уоллес, росіяни К.Бер і 

К.Ціолковський) про неминуче протистояння людини й природи, коли природа 

розглядається як щось несумісне із цивілізацією чи принаймні таке, що потребує 

докорінних змін, удосконалення та пристосування до потреб людства. 

15. За часи свого існування на Землі людина спричинила суттєві зміни 

структури біосфери, фізичні й хімічні зміни атмосфери, гідросфери та літосфери 

планети. 

16. Нині є розуміння того, що подальше перетворення біосфери і втручання 

людини у природу має узгоджуватися з потребами як нинішніх, так і прийдешніх 

поколінь та розвитком суспільства. 

17. Сфера взаємодії людини і природи, в межах якої розумна людська 

діяльність стає головним визначальним фактором розвитку, отримала назву 

ноосфери. Одним із авторів концепції ноосфери є перший президент Академії 

наук України Володимир Вернадський. 

18. Ноосфера (від грецьких слів ноос — розум і сфера) — оболонка Землі, в 

якій виявляється вплив людини на структуру й склад біосфери. 

19. Розуміння уразливості навколишнього природного середовища і 

небезпек, що їх несе деградація кожного з елементів довкілля,, зафіксовано у 

численних документах ООН. 

20. Надзвичайну важливість серед них має документ "Порядок денний ХХІІ 

століття", прийнятий на Всесвітній конференції ООН із навколишнього" 

середовища й розвитку (Ріо-де-Жанейро, 1992 рік), у якому сформульовано 



висновок щодо необхідності глобального партнерства всіх держав заради 

досягнення стабільного соціального, економічного та екологічного розвитку 

суспільства. 

21. На Всесвітній конференції ООН з навколишнього середовища й розвитку 

в Ріо-де-Жанейро (1992 рік) було також прийнято Концепцію сталого розвитку 

світового співтовариства, в якій запроваджено поняття "сталий людський 

розвиток" ("Sustainable Human Development"), що відтоді широко 

використовується ООН і науковою спільнотою для позначення бажаного стану й 

перспектив розвитку сучасного суспільства. 

22. Визнання життя і здоров'я людини, її безпеки найвищими соціальними 

цінностями, котрі держава гарантує й забезпечує своїм громадянам, міститься у 

статті 3 Конституції України. 

23. 16 січня 1997 р. затверджено Постанову Верховної Ради України 

„Концепція національної безпеки України", в якій зазначається, що, 

національна безпека України як стан захищеності життєво важливих інтересів 

особи, суспільства та держави від внутрішніх і зовнішніх загроз є необхідною 

умовою збереження й примноження духовних і матеріальних цінностей". 

§ 1.3. Небезпеки техногенного характеру 

 

1. Техносфера — компонент навколишнього (щодо людини) середовища, 

створений людиною шляхом прямого або непрямого впливу технічних засобів на 

природне середовище: штучні технічні споруди, штучно створені речовини й 

узагалі будь-які результати матеріальної і духовної діяльності людини. 

2. Створення перших елементів техносфери пов'язують із виникненням 

перших міських поселень. 

3. Відчутний вплив техносфери на людину стався за часів промислової 

революції, коли використання водяної пари та електрики значно розширило 

можливості людини щодо "підкорення" природи. 



4. Сучасна людина широко використовує процеси, яких немає у природі: 

отримує нові хімічні елементи, виробляє все нові й нові хімічні сполуки — їх 

кількість уже сягає 400 тисяч. 

5. Вплив більшості нових речовин на здоров'я людини може мати негативні 

наслідки. Найшкідливішими є виробництва аміаку, кислот, анілінових фарб, 

фосфорних добрив, хлору, пестицидів, синтетичного каучуку, каустичної соди, 

карбіду кальцію та ін. 

6. Для визначення ступеня забрудненості довкілля та впливу того чи іншого 

забруднювача на здоров'я людини в усьому світі користуються такими поняттями: 

 гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин; 

■ гранично допустимі викиди (ГДВ) шкідливих речовин; 

 гранично допустимі екологічні навантаження (ГДЕН) на навколишнє 

середовище; 

■ максимально допустимий рівень (МДР) забруднення. 

7. Існує два значення ГДК: 

1) максимальне разове значення ГДК, при якому забруднювач викликає 

рефлекторні реакції у людини після 20-хвилинної дії на неї; 

2) середньодобове значення ГДК, при якому навіть тривала дія не призводить 

до шкідливого впливу на людину. 

8. Вважається, що концентрації забруднювача у природному середовищі, 

котрі не перевищують ГДК, не викликають зниження працездатності, не шкодять 

здоров'ю людини і не спричиняють небажаних (негативних) наслідків у нащадків. 

9. Рівень забруднення повітря, що не перевищує одну гранично допустиму 

концентрацію (1 ГДК), є безпечним; при забрудненні на рівні 4 ГДК виникають 

фізіологічні й біохімічні порушення в організмі людини; на рівні 8 ГДК 

спостерігається підвищення загальної захворюваності, перевищення рівня 500 

ГДК призводить до отруєння організму. 

10. Для різних середовищ значення ГДК для тієї, самої речовини - 

забруднювача є різним: наприклад, ГДК хрому в атмосфері становить 0,0015 



мг/м
3
 (максимальна разова доза), у повітрі ГДК хрому дорівнює 0,01 мг/м

3
, а у 

ґрунті ГДК хрому - 0,05 мг/кг. 

11. ГДК забруднювачів у нормативних документах різних країн часто 

відрізняються, хоча й незначно. 

12. За наявності у повітрі кількох забруднювачів їх відносна концентрація 

не повинна перевищувати одиницю. Розрахунок у такому випадку проводять за 

формулою  

 

С1/ГДК1 + С2/ГДК2 + … + Сn/ГДКn ≤ 1 

де С1, С2,..., Ci — фактичні концентрації забруднювачів (у мг/м
3
), а ГДК1, 

ГДК2, ..., ГДКi — гранично допустимі концентрації цих самих забруднювачів (у 

мг/м
3
). 

13. В Україні нараховується близько 1200 значень ГДК для природних вод, 

близько 700 ГДК для повітря і близько 200 ГДК для ґрунтів. Оскільки людина 

продукує (з викидом у довкілля) понад 20 тис. шкідливих речовин, визначення 

для них ГДК є завданням для майбутніх досліджень. 

14. ГДВ — це кількість шкідливих речовин, яка не повинна 

перевищуватися під час викиду в повітря за одиницю часу з тим, щоб 

концентрація забруднювачів повітря на межі санітарно-захисної зони не 

перевищувала ГДК.  

15. Санітарно-захисна зона — ділянка землі, котру створюють навколо 

підприємств із метою зменшення їх шкідливого впливу на здоров'я людини. 

16. ГДЕН — критична межа для певного виду антропогенних навантажень на 

природне середовище, при перевищенні якої повністю руйнуються регенераційні 

механізми екосистем і навіть із припиненням антропогенного тиску екосистема 

вже не в змозі самовідновитися й гине. 

17. ГДЕН використовують при побудові математико-картографічних моделей 

оптимального функціонального зонування соціоекосистем: відсутність 

антропогенних навантажень приймають за нуль, а величину ГДЕН за одиницю. 



18. Відмінний" стан екосистеми оцінюється нульовим показником ГДЕН, 

"добрий" — показником від 0 до 0,2, "задовільний" — від 0,2 до 0,4, поганий" — 

від 0,4 до 0,6, "загрозливий" — від 0,6 до 0,8, "критичний" — від 0,8 до 1,0, 

"катастрофічний" — понад 1. Як "критичний" визначається стан екосистеми у 

межах 30-кілометрової зони навколо ЧАЕС. 

§ 1.4. Класифікація небезпек 

1. Основні положення БЖД базуються на аксіомі про потенційну небезпеку 

згідно з якою будь-яка діяльність людини є потенційно небезпечною і створити 

умови для абсолютно безпечної людської діяльності неможливо. 

2. Реальна за грона здоров'ю або життю людини настає лише за умови 

спрацьовування ланцюжка (тріади) "джерело небезпеки — причина (умова) — 

небезпечна ситуація". 

3. Найнебезпечнішою для людини є ситуація, при якій вона постійно 

(достатньо довго) знаходиться у небезпечній зоні (області, де проявляє себе 

небезпека), не маючи у своєму розпорядженні ефективних засобів захисту або ж із 

певних причин не використовує їх. 

4. Номенклатура небезпек, котрі можуть проявити себе у процесі 

життєдіяльності людини, нараховує понад 150 назв. 

5. Чіткого поділу небезпек за відповідними ознаками ще не створено. 

6. За джерелом походження небезпеки поділяють на: природні, техногенні, 

соціально-політичні та комбіновані. 

7. За локалізацією небезпеки поділяють на: космічні (пов'язані з космосом), 

атмосферні, літосферні, гідросферні. 

8. За сферою прояву небезпеки поділяють на: побутові, виробничі, 

транспортні, спортивні. 

9. За наслідками небезпеки поділяють на: зниження працездатності, 

захворювання, травми та смертельні випадки. 

10. Існують загальні принципи захисту від небезпек: захист часом 

(наприклад, зменшити час впливу іонізуючого опромінювання на людину); захист 

відстанню (приміром, зменшити вплив електромагнітного випромінювання 



можна збільшенням відстані від джерела випромінювання); штучним створенням 

перешкоди на шляху дії небезпечного фактора (наприклад, екрануванням 

потужних джерел електромагнітного випромінювання); нормуванням величин 

небезпечних чинників і зниженням їх рівня до допустимого (нормування 

гранично допустимих концентрацій небезпечних речовин у повітрі, продуктах 

харчування тощо); використанням індивідуальних засобів захисту (захисні 

окуляри, респіратори); проведенням медикаментозної профілактики (приміром, 

вакцинація в період епідемії грипу). 

§1.5. Ієрархія потреб людини 

 

1. Те, ЧОМУ не вистачає людині для нормальної життєдіяльності (для 

підтримання біологічних функцій організму, для існування людської особистості, 

соціальної групи, людства загалом), об'єднується поняттям потреби. 

2. Біологічні потреби зумовлені необхідністю обміну речовин — головною 

передумовою існування будь-якого організму. 

3. Потреби соціальних суб'єктів (особистості, соціальних груп), а також 

людського суспільства загалом залежать від рівня даного суспільства і від 

специфічних соціальних умов їх діяльності. 

4. Психологія розглядає потреби як особливий стан психіки індивіда, котрий 

сприймається ним як "напружений", як "дискомфорт", і пов'язує його з відбиттям 

у психіці людини невідповідності між внутрішніми й зовнішніми умовами 

життєдіяльності. 

5. Потреби є стимулом активності людини, мета якої — подолати 

невідповідність між внутрішніми і зовнішніми умовами життєдіяльності. 

6. Подолати невідповідність між внутрішніми й зовнішніми умовами 

життєдіяльності можна двома шляхами: а) реальним насиченням потреб; б) 

через пригнічення або заміщення даної потреби іншою, найближчою до неї. 

7. Найважливішими особливостями потреб є їх динамічний характер, 

мінливість, виникнення на грунті вже задоволених потреб не усвідомлюваних 



раніше нових потреб, котрі проявляють себе водночас із входженням людини у 

нові для неї сфери життєдіяльності. 

8. Потреби особистості утворюють ієрархію, в основі якої (у найглибших 

шарах) лежать біологічні потреби і потреби безпеки життєдіяльності. а наступні 

її рівні належать соціальним потребам. 

9. Ієрархія (грецьке ієрархія, від ієрос — священний і архі — влада) — 

розташування частин або елементів цілого в певному порядку від вищого до 

нижчого. 

10. Найвищим проявом потреб людини є потреба у самореалізації, 

самоствердженні, тобто у творчій діяльності. 

11. Теорію, в якій було передбачено існування ієрархії потреб людини, 

створив американський психолог українського походження Абрахам Маслоу 

(1908 — 1970). 

12. Життєдіяльність людини, згідно з теорією А.Маслоу, є спробою 

реалізації протягом свого життя прагнень до якнайповнішого розвитку своїх 

можливостей. 

13. Згідно з теорією Абрахама Маслоу, людські потреби можна уявити як 

кілька шарів піраміди (піраміди Маслоу), нижні шари якої посідають біологічні 

потреби і потреби безпеки життєдіяльності — первинні потреби людини. 

14.Наступні, вищі шари у піраміді Маслоу відведені соціальним потребам 

(серед них —потреба належати до певної спільноти, потреба у компетентній 

оцінці своєї діяльності, пізнавальні потреби, естетичні потреби і, нарешті, 

потреба творчої самореалізації). 

15.Основне положення теорії Абрахама Маслоу: при незадоволенні 

первинних потреб (у тому числі й безпеки життєдіяльності) відпадає проблема 

щодо задоволення потреб вищих ієрархічних рівнів. 

 



Лекція 2 

Тема № 2. РИЗИК ЯК ОЦІНКА НЕБЕЗПЕКИ 

§ 2.1. Ризик та його характеристики 

1. Важливою характеристикою небезпеки є шкода — якісна або кількісна 

оцінка збитків, заподіяних небезпекою. 

2. Кожний окремий елемент шкоди має своє кількісне вираження: 

чисельність загиблих, кількість поранених чи хворих, площа ураженої території, 

вартість пошкоджених транспортних засобів тощо. Універсальною одиницею 

виміру шкоди є збитки у грошовому еквіваленті. 

3. Небезпека сама по собі вказує лише на потенційну можливість 

спричинення шкоди. Для оцінки її імовірності та тяжкості прояву 

застосовують поняття ризику. 

4. Згідно з ДСТУ 2293-99 «ризик - це ймовірність заподіяння шкоди з 

урахуванням її тяжкості». Чисельно ризик визначається за формулою 

R  =  Р ∙ А ,  

де Р - ймовірність виникнення небезпеки; А - очікуваний розмір шкоди 

(збитку), що,може завдати реалізована небезпека. 

Оскільки ймовірність - величина безрозмірна, ризик має вимірюватися в 

одиницях шкоди (збитку), заподіяної небезпекою. 

5. Ризик смертельної небезпеки (коли шкода є найтяжчою - смерть 

людини) розраховується як частота за формулою  

R = n/N, 

де п — кількість подій із смертельними наслідками; N — максимально 

можлива кількість цих подій (кількості подій п і N обов'язково визначаються за 

однаковий інтервал часу, найчастіше — за один рік). 

6. При розрахунку загального ризику величина N у формулі R = n/N, є 

максимальною кількістю всіх без винятку подій; при розрахунку групового 

ризику величина  N — це максимально можлива кількість подій у певній групі 



населення (відокремлена із загальної кількості людей за певною ознакою, 

наприклад, за віком, професією, місцем проживання тощо). 

7. Як правило, ризик II подається у вигляді числа, записаного у 

стандартному вигляді 

R=a ∙10
n
 

де 1 < а < 10, а п — будь-яке ціле число (від'ємне). При цьому пам'ятають, 

що 10
0
 = 1. 

8. В охороні праці замість ризику R прийнято використовувати коефіцієнт 

Кч — частоту травматизму. Ця величина дорівнює кількості травмованих (або 

загиблих) на 1000 працюючих.  

9. Метод, що ґрунтується на розрахунку ризику за статистичними даними 

прояву небезпек, називається інженерним методом. 

10. Економічний аспект ризику полягає в тому, що він визначає кількісну 

міру (ймовірність) нанесення шкоди (збитку) внаслідок прояву певних небезпек. 

11. Чим більша ймовірність прояву небезпеки, тим менші збитки вона має 

спричиняти (загальний принцип організації захисту від ризику зазнати збитків). 

12. Крім інженерного методу, для розрахунку ризику застосовують також 

модельний, експертний, соціологічний методи. їх бажано використовувати 

комплексно, одночасно. 

13. За ступенем допустимості ризик буває: а) знехтуваним, б) прийнятним, в) 

гранично допустимим, г) надмірним. 

14. При знехтуваному ризику частота, з якою проявляє себе небезпека, є 

настільки малою, що не перевищує природний (фоновий) рівень. 

15. При прийнятному ризику частота, з якою проявляє себе небезпека, 

вважається суспільством прийнятною (при цьому беруться до уваги досягнуті 

рівні життя, економічного та соціально-політичного розвитку, а також стан науки 

і техніки). 

16. При гранично допустимому ризику частота, з якою проявляє себе 

небезпека, вважається суспільством найвищою з тих, що можна дозволити з 



урахуванням досягнутих рівнів життя, економічного та соціально-політичного 

розвитку, а також стану науки і техніки. 

17. При надмірному ризику частота, з якою проявляє себе небезпека, 

вважається суспільством занадто високою, щоб її дозволити, виходячи з 

досягнутих рівнів життя, економічного та соціально-політичного розвитку, а 

також стану науки і техніки. 

18. Суть концепції прийнятного ризику полягає в тому, що для досягнення 

бажаного, прийнятного для суспільства ризику необхідно знайти баланс і 

підтримувати відповідне співвідношення між витратами суспільства (як правило, 

обмеженими), здійсненими у природну, техногенну й соціальну сфери. 

19. Оцінюючи ризик небезпеки, одночасно враховують як серйозність 

імовірних наслідків прояву небезпек, так і ймовірність того, що такі прояви 

матимуть місце. 

20. Серйозність імовірних наслідків прояву небезпек класифікують, 

поділяючи їх на 4 категорії (категорія І — катастрофічні небезпеки; категорія II 

— критичні небезпеки; категорія ІП — граничні небезпеки; категорія IV — 

незначні небезпеки). 

21. Якщо ймовірним наслідком небезпеки є смерть людини або знищення 

систем життєзабезпечення, таку небезпеку відносять до І категорії серйозності. 

22. Якщо ймовірним наслідком небезпеки є серйозні травми, стійкі 

захворювання людей або суттєві пошкодження систем життєзабезпечення, таку 

небезпеку відносять до П категорії серйозності. 

23. Якщо ймовірним наслідком небезпеки є незначні травми, нетривалі 

захворювання людей або невеликі пошкодження систем життєзабезпечення, така 

небезпека належить до III категорії серйозності. 

24. Якщо ймовірним наслідком небезпеки є несуттєві травми людини і 

малопомітні пошкодження систем життєзабезпечення, таку небезпеку відносять 

до IV категорії серйозності. 

25. Найбільшої уваги потребують небезпеки, віднесені до І категорії 

серйозності й означені як катастрофічні небезпеки. 



26. Важливим критерієм класифікації небезпек є ймовірність (частота) їх 

прояву. 

27. Небезпека, спричинена подією, що майже обов'язково (з великою 

ймовірністю) відбудеться, має бути класифікована за рівнем А (частота її прояву 

є великою). 

28. Небезпека, спричинена подією, що може відбутися декілька разів 

протягом житгєвого циклу, класифікується за рівнем В і означена як небезпека 

можлива. 

29. Небезпека, спричинена подією, що може відбутися один-два рази 

протягом життєвого циклу, має бути класифікована за рівнем С і означена як 

небезпека випадкова. 

30. Небезпеку, спричинену подією, що скоріш за все не відбудеться протягом 

життєвого циклу (ймовірність її прояву є близькою до нуля), класифікують за 

рівнем D і позначають як небезпеку віддалену. 

31. Небезпека, спричинена подією, що майже ніколи не відбудеться 

(ймовірність її прояву практично дорівнює нулю), має бути класифікована за 

рівнем Е і позначена як небезпека неймовірна. 

32. Установлено буквено-цифрову систему оцінювання ризику подій усіх 

чотирьох категорій серйозності з урахуванням імовірності настання цих подій. 

Ризики 1А, 1В, 1С, 2А, 2В, 3А - вважаються надмірними; 2С, 3В, 3С - гранично 

допустимими; 1Е, 2Е, 3Е, 3Б, 4А, 4В - прийнятними; 4С, 4Б, 4Е - 

знехтуваними. 

§ 2.2. Ризик-орієнтований підхід і класифікація ризиків 

 

1. Ризик-оріентований підхід (РОП) у галузі безпеки ґрунтується на 

положенні, що будь-які небезпеки (у виробничій сфері, у повсякденному житті й 

побуті), незважаючи на їх різноманіття, мають однакову природу виникнення і 

однакову логіку розвитку подій. 

2. Основними завданнями РОП є створення наукових основ забезпечення 

надійності складних технічних систем для безпеки людей і довкілля, розроблення 



методів оцінювання ступеня небезпеки промислових об'єктів та наукових засад 

концепції прийнятного ризику. 

3. Зниження ризику наразитися на небезпеку потребує певних витрат і 

пов'язане з інвестуванням природної, техногенної та соціальної сфер. 

4. Залежність сумарного (технічний плюс соціально-економічний) ризику від 

загальних витрат суспільства на безпеку описується кривою, яка має мінімум у 

разі досягнення оптимального співвідношення між інвестиціями у природну, 

технічну й соціальну сфери. 

5. Зона прийнятного ризику знаходиться в межах мінімуму залежності 

сумарного ризику наразитися на небезпеку від загальних витрат суспільства, 

спрямованих на безпеку. 

6. Управління ризиком полягає у пошуку компромісу між витратами на 

зменшення імовірності виникнення небезпечної події або збитку від неї і тією 

вигодою, яку приносить використання небезпечних технологій, матеріалів, 

продуктів тощо. 

7. Очікуване значення результату небезпечної (ризикованої) діяльності є 

середньовиваженим усіх можливих результатів і розраховується за формулою 

E =  

де Р,Х, -  відповідно ймовірність і значення i-го результату; п – кількість 

можливих результатів. 

8. За сприйняттям людиною ризики поділяють на добровільний та 

примусовий. Ризик примусовий сприймається, як правило, негативно, і людина 

вимагає, щоб він був якомога меншим і контрольованим. Проте відомо, що люди 

схильні приймати рішення з добровільним ризиком у сотні й тисячі разів 

ризикованіші порівняно з діями, що пов'язані з ризиком примусовим. 

9. За походженням ризики поділяють на природні, техногенні та соціально-

економічні. 



10. У виробничій сфері ризики поділяють на внутрішні (пов'язані із 

функціонуванням підприємства), зовнішні (пов'язані із зовнішнім середовищем) і 

такі, що спричинені людським чинником (помилки персоналу). 

11. За видом збитку ризики поділяють на екологічні, економічні та соціальні.  

12. За обсягом ризики бувають глобальні, регіональні й локальні. 

13. За часом впливу ризики поділяють на довготривалі, середньої тривалості 

та короткочасні. 

§ 2.3. Кількісний аналіз і моделювання небезпек 

 

11. Кількісний аналіз небезпек завжди починають із попереднього 

дослідження, основною метою якого є ідентифікація джерела небезпеки. 

12. Виявлення джерел небезпеки, дослідження розвитку небезпеки та її 

аналіз є обов'язковими складовими методики, що називається попереднім 

аналізом небезпек (ПАН). 

13. Проведення ПАН у практичних умовах спрощується і формалізується за 

рахунок використання заздалегідь підготовлених опитувальних листів, 

спеціальних анкет, таблиць, матриць попереднього аналізу тощо.  

14. До найефективніших і загальноприйнятих методів кількісного аналізу 

небезпек відносять побудову моделей у вигляді дерева подій (ДП) та дерева 

відмов (ДВ). 

11. При побудові ДП і ДВ прийнято застосовувати спеціальні символи, які 

полегшують сприйняття аналітиком виконаних графічних побудов. 

12. Дерево подій (ДП) являє собою подані у логічній послідовності 

найсуттєвіші реакції фізичної системи (технічного пристрою) на ініціюючі 

(вихідні) події. 

7. Аналіз ДП забезпечує ідентифікацію послідовності подій, що ведуть до 

успіху, і водночас виявляє альтернативну послідовність подій, які призводять до 

відмови технічного пристрою та збоїв у технічних системах. 



8. Недоліки моделі ДП проявляються тоді, коли є наявними паралельні 

послідовності подій—аналіз ДП виявляється недостатньо ефективним при 

детальному вивченні складних багатоелементних систем. 

9. Дерево відмов СДВ)— це подані у логічній послідовності можливі 

відмови, збої фізичної системи (технічного пристрою), які є причинами 

небажаної головної події. 

10. Головну небажану подію прийнято виносити на вершину дерева відмов. 

Тоді, рухаючись від кореня до вершини ДВ, можна виявити логічну комбінацію 

подій, котра спричиняє головну небажану подію, розташовану на верхівці дерева. 

11. ДВ дозволяє виявити всі можливі комбінації відмов окремих елементів 

складної системи, наслідком яких є головна небажана подія. 

12. Недоліком моделі ДВ є занадто великі й громіздкі побудови, аналіз яких 

потребує значних ресурсів і багато часу. 

13. У випадку складних або багатоелементних систем якісний аналіз небезпек 

вимагає одночасної побудови як моделі ДВ, так і моделі ДП. Під час виконання 

аналізу небезпек аналітик здійснює численні переходи від ДВ до ДП і назад — 

доти, поки обидві моделі не будуть адекватно відображати досліджувану фізичну 

систему (технічний пристрій). 

14. Моделі ДП та ДВ широко використовуються у спеціально розроблених 

комп'ютерних програмах аналізу небезпек. 

15. Складність аналізу небезпек часто пов'язана з тим, що головна небажана 

подія спричиняється сукупністю первинних подій. 

Якщо небажана подія у досліджуваній системі виникає в результаті 

сполучення сукупності первинних подій і сполучення будь-якої комбінації 

меншої кількості первинних подій не спричиняє цієї небажаної події, має місце 

явище мінімальних перетинів подій. Це явище властиве складним 

багаторівневим системам. 

§ 2.4. Врахування людського чиннику при моделюванні небезпек 

 



1. Людським чинником називають сукупність причин ризику, які пов'язані 

з помилками людини (оператора). Серед чинників ризику в системі Л-М-С 

людський чинник (ЛЧ) займає питому вагу 75%, природний чинник - 10%, 

техногенний чинник - 15%. 

2. Людський чинник є причиною: 

• 80-90% порушень режиму роботи ТЕС; 

• 70-80% нещасних випадків на транспорті; 

• 50-65% аварій літаків; 

• понад 50% нещасних випадків у побуті. 

3. Людський чинник може проявляти себе: 

• або ж у певні періоди діяльності - він є наслідком недосвідченості 

працівника, її необережності, втоми (як фізичної, так і психічної), проявом емоцій 

(хвилювання, втрата уваги тощо). 

• або ж постійно - через ушкодження або дегенерацію сенсорних і 

рухових центрів вищих відділів нервової системи, через недостатню 

координованість рухів, внаслідок захворюваності на наркоманію, алкоголізм або 

відсутність мотивації, аутизм. 

4. Відомі також внутрішні і зовнішні фактори, котрі сприяють виникненню 

помилок людини, а також елементи «контексту» До внутрішніх факторів, 

які визначають процес прийняття рішення, а значить, дії оператора, відносять: 

• розумові здібності; 

• здатність утримувати у пам'яті інформацію, знання, навики; 

• особливості реакції; 

• стійкість до стресу. 

До зовнішніх факторів відносять: 

• характер і тип обладнання; 

• оточуючі умови; 

• складність завдання. 



Так званий «контекст» фахівці визначають як психологічні фактори, що 

враховують попередній досвід оператора, його підготовленість, креативність, 

толерантність, кінцеву мету діяльності. 

5. Відомі базові значення ймовірностей помилок людини при роботі з 

технікою, зокрема при зчитуванні показників приладів (табл. 2.2), а також 

множники для базових помилок, що враховують фактор стресу (табл. 2.3). 

6. Окрім цього, враховується також залежність дій персоналу від 

конкретних обставин: 

• зміни в складі бригади; 

• зміна системи, з якою доводиться працювати; 

• інше місце роботи; 

• інший час роботи; 

• наявність вказівок (підказок). 

7. Перелічені обставини залежно від їх комбінацій можуть збільшувати або 

зменшувати ймовірність помилки оператора і об'єднуються в такі групи: 

• повні зміни обставин; 

• великі (значні) зміни обставин; 

• помірні зміни обставин; 

• малі (незначні) зміни обставин; 

• нульові зміни. 

Якщо ймовірність помилки без урахування змін обставин дорівнює Р, то: 

• у випадку повних змін імовірність помилки складатиме Рзм = 1; 

• у випадку великих змін Рзм = (1+Р)/2; 

• у випадку помірних змін Р,„ = (1 +6Р)/7; 

• у випадку малих змін Р,м = (1+19Р)/20; 

• у випадку нульових змін Рзм = Р. 

Модуль 2 

Тема 3. ПСИХІКА ЛЮДИНИ ЯК ЧИННИК ЇЇ БЕЗПЕКИ 



§3.1 Психіка людини і проблема людського чинника 

 

1. Психіка — це здатність мозку людини відображати об'єктивну дійсність у 

вигляді відчуттів, уявлень, думок та інших суб'єктивних образів. 

2. Психіка є властивістю розвиненої нервової системи. 

3. Центральна нервова система людини складається із спинного мозку, двох 

великих півкуль головного мозку, зв'язаних із проміжним мозком, середнього 

мозку, заднього мозку, довгастого мозку, мозочка. 

4. Встановлено, що функція лівої півкулі головного мозку — оперування 

вербально-знаковою інформацією, читання, рисунок тощо. Ушкодження цієї 

частини мозку — це причина порушення мови, втрата логіки у судженнях і т.п. 

5. Функція правої півкулі головного мозку — оперування образами, 

орієнтація у просторі, розрізняння музичних тонів, розпізнавання складних 

предметів, продукування сновидінь тощо. Ушкодження цієї частини мозку — 

причина різкого збіднення емоційного життя людини. 

6. Однакова розвиненість функцій обох півкуль головного мозку відкриває 

широкий простір розвитку особистості. 

7. Розвиток психіки — результат еволюції нервової системи. 

8. Психіка людини проявляється у її психічних діях: психічних процесах, 

психічних станах і психічних властивостях. 

9. Психічні процеси — це короткочасні психічні дії, пов'язані із отриманням, 

переробкою та зберіганням інформації. До них належать пам'ять і мислення, 

емоції і воля, відчуття і сприйняття, здатність володіти собою тощо. 

10. Психічні стани — це психічні дії середньої тривалості, пов'язані із 

душевними переживаннями, котрі впливають на життєдіяльність. До них 

належать настрій, депресія, стрес, закоханість і т.п. 

11. Психічні властивості — це довготривалі, порівняно сталі психічні дії, 

які закріплюються у процесі життєдіяльності й характеризують її здатність 

відповідати на впливи з боку життєвого середовища адекватними реакціями. До 

них належать: темперамент, інтелект, здібності, характер тощо. 



12. Небезпеки, викликані неадекватними діями людини, яка є 

найважливішим елементом системи «ЛЮДИНА—МАШИНА—СЕРЕДОВИЩЕ», 

пов'язують із людським чинником. 

13. Статистика свідчить, що у системі «ЛЮДИНА—МАШИНА— 

СЕРЕДОВИЩЕ» неадекватні дії людини є причиною близько 75% нещасних 

випадків, у той час, коли на техногенні фактори їх припадає і5^, а на природні 

фактори — 10%. 

14. Людський чинник є причиною 

а) 80-90% порушень режиму роботи ТЕС; 

б) 70-80% нещасних випадків на транспорті; 

в) 50-65% аварій літаків; 

г) понад 50% нещасних випадків у побуті. 

15. Актуальними залишається вислів давньогрецького філософа Сократа: 

"Хочу зрозуміти, чому так стається — людина знає, що є добре, але робить 

так, що отримує зворотний результат". 

16. Людський чинник може проявляти себе лише у певні періоди 

діяльності: він є наслідком недосвідченості працівника, її необережності, втоми 

(як фізичної, так і психічної"), проявом емоцій (хвилювання, втрата уваги тощо). 

17. Людський чинник може також проявляти себе постійно: через 

ушкодження або дегенерацію сенсорних і рухових центрів вищих відділів 

нервової системи, через недостатню координованість рухів, внаслідок 

захворюваності на наркоманію, алкоголізм або відсутність мотивації, аутизм. 

§ 3.2. Особливості перебігу психічних процесів. Пам'ять 

 

1. Пам'ять — це здатність мозку людини фіксувати, кодувати, зберігати і 

відтворювати у разі потреби раніше одержану інформацію. 

2. Відомо, що сучасна людина щохвилини отримує інформацію у кількості 

близько 1 мільйона біт. Разом із тим щохвилини людина може освоїти не більше 

50 тисяч біт інформації (5% від тієї кількості, що надходить). 



3. Людська пам'ять працює вибірково, що підтверджує висновок відомого 

українського філософа, лауреата Шевченківської премії 2005 року Сергія 

Кримського: "Людина сприймає дійсність селективно, вибірково, за параметрами 

своїх потреб і життєвих орієнтацій". 

4. Відомо, що головний мозок людини (масою приблизно 1300 г) має 

близько 200 млрд. нервових клітин і 300 млрд. з'єднань між ними. Разом з тим 

установлено, що в людському мозку постійно діє лише близько 200 млн. нервових 

клітин (0,1% від загальної кількості). Це явище отримало назву ПАРАДОКСУ 

РЕЗЕРВУВАННЯ. Для порівняння: ступінь резервування мозку людиноподібних 

мавп становить 5-6 (у них "задіяно" близько 14-20% нервових клітин головного 

мозку). 

5. Парадокс резервування свідчить про високу надійність і невичерпні 

можливості подальшого розвитку розумових здібностей людини, в тому числі й 

пам'яті. 

6. За своєю структурою пам'ять людини поділяють на генетичну (вона 

зберігає безумовні рефлекси та інстинкти і передається спадково), 

репродуктивну (набуту в навчанні), зарезервовану (фактично ще не вивчену 

фізіологами). 

7. За формою пам'ять поділяють на миттєву (інформація у ній зберігається 

протягом 10-60 секунд, але її важко затримати і відтворити), оперативну 

(інформація у ній зберігається декілька хвилин і піддається підсвідомому 

відбору), довготривалу, де інформація зберігається протягом років та десятиліть. 

8. За видами пам'ять поділяють на рухову, зорову, слухову, образну, 

емоційну, символічну (словесну і логічну). 

9. Можливості людини щодо використання пам'яті визначаються її 

фізичним та психічним станами, тренованістю, професією, статтю, віком. 

10. До 20-25 років пам'ять більшості людей тренується і поліпшується, до 30- 

40 років вона залишається на досягнутому рівні, а після 45-50 років поступово йде 

на спад. Але професійна пам'ять зберігається навіть у похилому віці. 



11. Пам'ять є найважливішою характеристикою пізнавальних здібностей 

людини. 

12. Запам'ятовуванню інформації сприяє високий рівень розумової 

діяльності і тренованість людини, висока мотивація навчання, висока емоційність 

внутрішнього світу людини. 

13. Щоб якнайкраще запам'ятати деякий матеріал (наприклад, матеріал 

лекції), слід керуватися такими правилами: 

а) краще повторювати матеріал лекції частіше і потроху, ніж рідше і багато; 

б) краще прочитати матеріал лекції 2 рази уважно, ніж 10 разів неуважно, 

поверхово; 

в) треба чергувати складний матеріал із більш доступним, цікавий із менш 

цікавим, використовуючи при цьому всі види пам'яті: зорову, словесну, образну, 

емоційну. 

Лекція 3 

 

§ 3.3. Психічні властивості людини. Темперамент та його типи 

 

1. Темперамент (від лат. temperamentum — узгодженість, устрій) — це 

індивідуальні особливості людини, що виявляють себе у силі, швидкості, 

напруженості й урівноваженості перебігу її психічної діяльності, а також у 

порівняно більшій або меншій стійкості її настроїв. 

2. Історія виникнення вчення про темперамент бере початок у Давній 

Греції, де засновник сучасної медицини Гіппократ (V-IV ст. до н.е.) взявся 

пояснити особливості поведінки людини, виходячи із домінуючої у ті часи 

теорії Аристотеля щодо побудови речовини з чотирьох елементів-властивостей. 

3. За Аристотелем, першо-цеглинами Всесвіту є 4 елементи: сухість, 

холод, вологість, тепло. При своєму поєднанні сухість і вологість утворюють 

землю, холод і вологість — воду, вологість і тепло — повітря, тепло і сухість — 

вогонь. Гіппократ за аналогією висунув гуморальну (рідинну) теорію 

темпераменту, пов'язуючи наявність в організмі жовтої жовчі ("hole") із 

холеричним типом темпераменту, наявність слизу ("phlegma") із флегматичним 



типом темпераменту, наявність чорної жовчі ("melas hole") із меланхолійним 

типом темпераменту, а наявність крові ("sanguis") — із сангвіністичним типом 

темпераменту. 

4. За спостереженнями Аристотеля, кожний холерик нестримний у своїх 

діях, кожний флегматик упертий у діях, меланхолік — малоактивний, 

сангвінік — барвистий у мові. 

5. Термін ТЕМПЕРАМЕНТ увів у вжиток давньоримський лікар Гален 

(130-200 pp. н.е.), автор праці "Про частини людського тіла". На відміну від 

Гіппократа, Гален нараховував уже 13 типів темпераменту, дотримуючись, як і 

Гіппократ, наївної гуморальної теорії, яка так і не знайшла фізіологічного 

обґрунтування. 

6. Пізніше пошуки фізіологічної основи темпераменту продовжувалися. 

У ІХ-ХХ століттях їх шукали у морфологічних особливостях людської голови 

(Ф.Галль), у товщині нервових волокон (В.Бехтерев), у конституції людського 

тіла (Е.Кречмер, Ушьям Шелдон), але безуспішно. 

7. Нобелівський лауреат, російський фізіолог Іван Павлов фізіологічні 

основи темпераменту знайшов у специфіці функціонування великих півкуль 

головного мозку, яка визначає умовно-рефлекторну діяльність людини. 

8. За Павловим, САНГВІНІК — людина із сильним рухливим, 

урівноваженим типом нервової системи; ХОЛЕРИК — людина із сильним 

рухливим, але неврівноваженим типом нервової системи; ФЛЕГМАТИК — 

людина із сильним, урівноваженим, але інертним типом нервової системи; 

МЕЛАНХОЛІК— людина із слабким гальмівним типом нервової системи. 

9. У сучасній практиці тип темпераменту визначають шляхом 

тестування. Найбільшої популярності набрав тест Г.Айзенка (коло Айзенка): 

10. У сучасній психології виділяють уже 72 типи темпераменту — цілу 

періодичну систему. 

11. У нормальних умовах темперамент проявляє себе лише в особливостях 

індивідуального стилю діяльності (індивідуальній системі прийомів і 

способів дій, характерних конкретній особі), який не з'являється стихійно, а 



виробляється поступово, іноді протягом усього життя. В екстремальних 

умовах вплив темпераменту на ефективність життєдіяльності суттєво зростає, 

бо попередні засвоєні форми поведінки стають неефективними і виникає 

потреба у додатковій мобілізацій організму, аби впоратися з несподіваними чи 

дуже сильними зовнішніми впливами. У масових професіях властивості 

темпераменту, впливаючи на діяльність, тим не менше, не визначають її 

продуктивності, бо одні психічні властивості можуть бути компенсовані 

іншими. 

14. У професіях, де діяльність відбувається в екстремальних умовах, 

пов'язаних зі значним ризиком прояву небезпек та великою відповідальністю 

(льотчик-випробувач, диспетчер аеропорту, оператор швидкоплинних процесів 

тощо), вимоги до психіки, зокрема, темпераменту, визначають професійну 

придатність. 

15. Найефективнішою є організація робочих пар у складі: холерик - 

сангвінік, сангвінік - меланхолік, меланхолік - флегматик. 

16. Оволодівати властивостями свого темпераменту, навчитися їх 

компенсації можна, розпочавши це у дитячі роки, розвинувши під час навчання 

і виховання, завершивши у процесі трудової діяльності. 

§ 3.4. Психічні стани людини. Стрес і стресові реакції організму 

 

1. Стрес (від анг. stress — напруга) — це сукупність захисних психічних 

реакцій, які виникають в організмі людини у відповідь на несподівану 

напружену ситуацію, спричинену діями зовнішніх факторів (стресорів). Під час 

стресу виділяються гормони, змінюється режим роботи багатьох органів і 

систем людського організму. Доведено, що стресові реакції мають гормональне 

обґрунтування. 

2. У певної групи людей дія стресорів викликає надлишкове виділення 

наднирковою залозою гормону — адреналіну. Належність до цієї групи 

визначають як Л-тип нервової системи. Його проявами є підвищена 



тривожність, загострення почуття відповідальності, працелюбство ("до 

нестями"). 

3. В іншої групи людей дія стресорів викликає надлишкове виділення 

наднирковою залозою іншого гормону — норадреналіну. Належність до цієї 

групи визначають як ЯЛ-тип нервової системи. Його проявами є підвищена 

внутрішня напруженість, недовірливість, скритність і владолюбство. 

4. Існує проміжний А+НА -тип нервової системи, проявами якого є 

тривожна недовірливість, підвищена емоційність, емоційні спалахи, коли 

спостерігаються коливання настрою від безмежної радості до глибокого відчаю. 

5. Вироблення адреналіну наднирковими залозами кроликів, а 

норадреналіну — наднирковими залозами левів першим виявив 

американський дослідник Гудол у 60-і роки XX століття. Відповідно у 

літературі належність до А-типу нервової системи іноді асоціюють із 

"кроликами", а належність до НА-типу — із "левами". 

6. Переважне виділення адреналіну або норадреналіну наднирковими 

залозами людини першим виявив шведський дослідник М.Франкенхойзер у 

1960 році. 

7. Теорію стресу як специфічної психічної реакції організму на сильні 

подразнення розробив видатний канадський учений Ганс Сельє у 1936 році. 

8. За теорією Г.Сельє, на дію стресорів організм відповідає типовими 

реакціями, у складі яких можна виділити 3 стадії: 1 — тривога; 2 — 

збудження; 3 — виснаження. 

9. На стадії тривоги несподівана дія стресора може викликати раптове 

зниження психічних функцій організму — шок. Шок може супроводжуватися 

виконанням інстинктивних захисних дій, котрі є неадекватними ситуації 

(непотрібна метушня, заціпеніння тощо). 

10. На стадії збудження (визначеного Г.Сельє як стрес) спостерігається 

підвищення психічних функцій організму до рівня, вищого за звичайний. Утім, 

на цій стадії стресової реакції може виникати психогенна анестезія, котра 



може тривати від декількох хвилин до кількох годин (не сприйняття фізичного 

болю, здатність розвинути неочікувано велику фізичну силу тощо).  

11. На стадії виснаження нервової системи (визначеної Г.Сельє як 

дистрес) можуть спостерігатися фізіологічні порушення (спазми судин, 

головний біль, гіпертонічний криз тощо). На цій стадії людині, як правило, 

потрібна фахова допомога лікаря, психолога. 

12. Наслідками частих надмірних стресових перевантажень, дистресів є 

численні хронічні хвороби: виразка шлунку, рак, діабет, очні хвороби, 

гіпертонія. Вважають, що дистрес — причина неврозів, на які страждає близько 

85% населення Землі.  

13. Зменшення наслідків стресових навантажень можливе за рахунок 

профілактичних та охоронних заходів: психологічного розвантаження, 

помірних фізичних навантажень, гігієни праці, належного професійного 

відбору. 

§3.5. Добір кадрів за психофізичними показниками 

 

Для забезпечення безпеки праці важливим є вибір людиною сфери 

професійної діяльності і спеціальності, що якнайкраще відповідає її 

психофізичним властивостям. 

Є люди, які за всю свою професійну діяльність жодного разу не були 

травмовані, але непоодинокі випадки, коли у тих самих умовах інша людина 

травмується кілька разів на рік. 

Причини травматизму поділяють на антропофізіологічні і 

психофізіологічні. У свою чергу, психофізіологічні причини складаються з 

тих, що носять тимчасовий характер (визначаються психічними процесами й 

психічними станами), та з тих, що мають постійний характер (визначаються 

психічними властивостями людини). 

В Україні перелік робіт, де є потреба у професійному доборі працівників, 

затверджено спільним наказом Мінохорони здоров'я України і 

Держнаглядохоронпраці України від 23 вересня 1994 року №263/121. 



Вимога щодо стійкості до випливу стресорів і здатності витримувати 

значне психофізичне навантаження висувається до працівників, зайнятих на 

підземних роботах (5-а у переліку вимог), до працівників, що виконують 

верхолазні роботи (5-а у переліку вимог), до працівників, котрі виконують 

аварійно-рятувальні й пожежні роботи (6-а у переліку вимог), до працівників, 

зайнятих управлінням усіма видами транспорту (7-а у переліку вимог), до 

операторів енергопостачальних систем (5-а у переліку вимог), до працівників, 

зайнятих у видобуванні нафти і бурильних роботах (4-а у переліку вимог), до 

працівників, зайнятих у металургії та доменному виробництві (3-а у переліку 

вимог). 

Вимога щодо належного рівня зорової і слухової пам'яті висувається до 

працівників, зайнятих на підземних роботах (3-а у переліку вимог), до 

працівників, що виконують верхолазні роботи (3-а у переліку вимог), до 

працівників, котрі виконують водолазні роботи (3-а у переліку вимог), до 

працівників, котрі працюють на електроустаткуванні із напругою до 1000 В (4-а 

у переліку вимог), до працівників, котрі використовують вибухові матеріали (4-

а у переліку вимог), до працівників, котрі здійснюють управління всіма видами 

транспорту (5-а у переліку вимог), до авіадиспетчерів (4-а у переліку вимог). 

Пізнання особливостей психіки людини та характерних рис її прояву — це 

шлях до підвищення безпеки її життєдіяльності. 

 

Тема 4. ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ ЯК ОСНОВНА ПЕРЕДУМОВА ЇЇ 

БЕЗПЕКИ 

§ 4.1. Здоров'я та його критерії 

 

1. У переліку загальнолюдських цінностей в усі часи пріоритет завжди 

належав здоров'ю. 

2. У Давній Греції культ тіла підносився в ранг державних законів, а в 

Древній Спарті заняття фізичними вправами були обов'язковими (і суворо 

контролювалися державою) для всіх громадян. 



3. В Запорізькій Січі функціонувала ефективна система фізичного 

виховання, основу якої складали віковічні звичаї українського народу. 

4. Конституцією України (ст.З) життя і здоров'я людини проголошені 

найвищими соціальними цінностями. 

5. Здоров'я визначає стан динамічної рівноваги живого організму із 

життєвим середовищем — тією частиною Всесвіту, де знаходиться у даний 

момент часу людина і де функціонують системи її життєзабезпечення. 

6. Розрізняють три взаємопов'язаних рівні здоров'я: суспільний, груповий, 

індивідуальний. 

7. Суспільний рівень здоров'я характеризує стан здоров'я населення 

(народу, нації, країни, раси тощо) загалом. Він є відображенням цілісної 

системи матеріальних і духовних відносин, властивих певній людській 

спільноті, суспільству.  

8. Групове здоров'я характеризує особливості життєдіяльності людей 

певної соціальної групи, виділеної за їхнім місцем проживання (регіон, місто, 

гірська чи рівнинна місцевість тощо), віком і статтю (діти, підлітки, дорослі, 

люди похилого віку, хлопці або дівчата тощо), фахом чи видом професійної 

діяльності (школярі, студенти, військовослужбовці, спортсмени, шахтарі, 

верстатники, працівники сфери послуг тощо). 

9. Індивідуальний рівень здоров'я характеризує фізіологічні і психічні 

особливості функціонування організму індивіда (конкретної особи), котра веде 

певний спосіб життя в певному життєвому середовищі. 

10. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) у преамбулі до свого 

статуту визначає, що "здоров'я — це стан повного фізичного, психічного і 

соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних вад". 

Виходячи з цього визначення доцільно говорити про фізичне, психічне і 

соціальне здоров'я людини. 

11. Критерієм здоров'я є здатність організму людини до адаптації (від лат. 

adapto - пристосування), тобто здатність пристосуватися до мінливих умов 

навколишнього середовища, до навантажень (психічних і фізичних), якими 



супроводжується життєдіяльність, зберігаючи при цьому, або швидко 

поновлюючи сталість внутрішнього середовища організму - гомеостаз. 

12. Гомеостаз (від грец. homoios - подібний, однаковий, і грец. stasis - стан, 

непорушність) - це відносна динамічна сталість внутрішнього середовища і 

стійкість основних фізіологічних функцій організму людини. Гомеостаз в 

організмі підтримується на всіх рівнях його організації і забезпечує динамічну 

рівновагу організму при змінах зовнішнього середовища. 

13. До стійких кількісних показників стану внутрішнього середовища 

відносять: температуру тіла, артеріальний тиск, концентрацію цукру в крові, 

рН, вміст води в організмі та ін. Здатність до гомеостазу нині розглядається як 

біологічна основа здоров'я. 

14. Суть механізму адаптації полягає у зміні меж чутливості аналізаторів, 

розширенні діапазону фізіологічних резервів організму, зміні у певних межах 

параметрів фізіологічних функцій організму. Мета і сенс цих змін - забезпечити 

збереження й підтримання життя особи та її розвиток. 

15. Розрізняють три види адаптивних змін - термінові, кумулятивні і 

еволюційні: 

 Термінова адаптація характеризується безперервно протікаючими 

пристосувальними змінами, що виникають як відповідь на мінливі умови 

середовища (наприклад зіниці очей). 

 Кумулятивна адаптація відрізняється такими змінами, котрі 

виникають у відповідь на довготривалий зовнішній або внутрішній вплив 

(наприклад нарощування м'язів у спортсменів в результаті тренувань).  

 Еволюційна адаптація виникає при досить тривалому збереженні 

нових умов, які виникли в середовищі протягом не менше 10 поколінь. 

Наприклад, потепління (похолодання) клімату. Це призводить до адаптивних 

змін у генній структурі, в результаті чого для наступних поколінь подібні 

умови стають "своїми", природними (наприклад, вузькі очі у ескімосів). 

16. Враховуючи взаємозалежність понять здоров'я і адаптації можна 

сказати, що здоров'я - це стан рівноваги між адаптаційними можливостями 



організму (потенціалом людини) і умовами середовища, які постійно 

змінюються. 

17. Дефіцит здоров'я може проявлятися через так званий третій стан, 

коли людина почувається начебто і не хворою, але й не здоровою. Цей 

передпатологічний (пограничний) стан, стан непевного здоров'я, напруження 

адаптаційних механізмів може тривати роками, десятиліттями, а то й протягом 

усього життя. Нині в Україні більше ніж половина людей мають прояви 

третього, пограничного стану. 

18. У пограничному стані людина реалізує лише частину своїх 

психофізіологічних можливостей і тому часто не може досягти багатьох своїх 

сподівань. 

19. Існує певна послідовність перехідних станів від здоров'я до 

припинення життєдіяльності взагалі, тобто смерті: безумовне здоров'я - умовне 

здоров'я - функціональні відхилення - пограничні стани - хронічні 

захворювання - інвалідність - повна втрата функцій - смерть. Завдання в 

принципі полягає в тому, щоб перевести людину на більш високий рівень 

здоров'я. 

20. Хоча здоров'я має у своїй основі біологічні ознаки і може розглядатися 

як природний стан живого організму, воно формується також під величезним і 

постійно зростаючим впливом природних, антропогенних та соціальних 

факторів, кожний з яких оцінюється у БЖД через ризик погіршення здоров'я і 

працездатності людини. 

21. Рівень суспільного і групового здоров'я прийнято оцінювати за 

основними демографічними показниками: загальною смертністю населення, 

дитячої смертністю, середньою очікуваною тривалістю життя, народжуваністю. 

Ці показники називають інтегральними показниками здоров'я на груповому й 

суспільному рівнях. 

22. В Україні, як і більшості розвинених держав світу, створено систему 

охорони здоров'я, яка містить: санітарно-профілактичні, лікувально-



профілактичні, фізкультурно-оздоровчі, санаторно-курортні, науково-медичні, 

санітарно-епідеміологічні заклади. 

§ 4.2. "Формула здоров'я" та здоровий спосіб життя 

 

1. Можна виділити вісім основних груп показників індивідуального 

здоров'я: 

1) генетичні (генотип, відсутність спадкових дефектів); 

2) біохімічні (показники біологічних тканин і рідин); 

3) метаболічні (рівень обміну речовин у стані спокою і після 

навантажень); 

4) морфологічні (рівень фізичного розвитку, тип конституції - морфотип); 

5) функціональні (функціональний стан органів і систем: норма спокою; 

норма реакцій; резервні можливості тощо); 

6) психологічні (емоційно-вольова, розумова, інтелектуальна сфери; 

домінантність мозкової півкулі; тип темпераменту; тип вегетативної нервової 

системи; тип домінуючого інстинкту); 

7) соціально-духовні (цільові установки, моральні цінності, ідеали, рівень 

вимог і потреб, ступінь амбіційності, визнання тощо). 

8) клінічні ( відсутність ознак хвороби). 

2. Значна частина цих показників може бути визначена кількісно, що 

дозволяє у кінцевому рахунку одержати сумарну величину рівня здоров'я, 

оцінити силу або слабкість кожного з показників, розробити заходи для їх 

поліпшення і вносити корективи у саму програму оздоровлення.  

3. "Формула здоров'я" — це графічно-аналітичне зображення 

сукупності чинників, урахування яких дозволяє оцінити і проаналізувати 

індивідуальний рівень здоров'я особи.  

4. Доведено, що здоров'я людини рівною мірою визначається двома 

сукупностями чинників: об'єктивними (50%) і суб'єктивними (50%). 

5. До об'єктивних чинників здоров'я відносять: вплив за здоров'я 

навколишнього природного середовища, у тому числі й природно-кліматичні 



умови за місцем проживання (цей "внесок" оцінюється у 20-25%), наявність 

генетично успадкованих хвороб і загальний стан генетичного фонду популяції 

(15-20%), стан медичної підтримки, своєчасна і кваліфікована медична 

допомога (5-15%). 

6. Суб'єктивні чинники здоров'я характеризуються як спосіб життя 

людини. До них належать: рухова активність, режим праці і відпочинку, режим, 

і якість харчування, емоційно-психічні навантаження, наявність або відсутність 

шкідливих звичок, фізична тренованість і загартованість організму, ставлення 

до оточуючих (доброзичливість, милосердя, гумор, толерантність). 

7. Якщо об'єктивними чинниками здоров'я керувати важко, а частіше - 

неможливо, то суб'єктивні чинники цілком керовані, а значить, своїм 

здоров'ям можна управляти, поліпшувати його. 

8. Нині здоровий спосіб життя розглядається як основа профілактики 

всіх захворювань. Це такий спосіб життєдіяльності, котрий відповідає 

генетично обумовленим типологічним особливостям даної людини, конкретним 

умовам її життя і направлений на формування, збереження і укріплення 

здоров'я для повноцінного виконання людиною її соціально-біологічних 

функцій. 

9. Сучасне суспільство постійно примножує досвід боротьби із 

хворобами, але практично не має досвіду зміцнення здоров'я. А ще римський 

філософ Сенека (4-65 рр. до н.е.) зазначав:"Уміння продовжити життя —у 

здатності не скорочувати його". 

10. Структура здорового способу життя повинна являти собою органічну 

єдність всіх сторін матеріально-побутового, природного, соціального і 

духовного буття людини, яка реалізується крізь фізіологічні, енергетичні і 

інформаційні канали людини. 

11. Здоровий спосіб життя має містити в собі такі складові: 

• оптимальний руховий режим; 

• тренування імунітету і загартування; 

• раціональне харчування; 



• психофізіологічну регуляцію; 

• психосексуальну і статеву культуру; 

• раціональний режим життя; 

• відсутність шкідливих звичок; 

• валеологічну самоосвіту. 

12. Формування здорового способу життя являє собою виключно довгий 

процес і може тривати все життя. Зворотній зв'язок від змін, що відбуваються в 

організмі в результаті додержання цього способу життя спрацьовує не відразу, 

позитивний ефект іноді відстрочений на роки. Ось чому, на жаль, досить часто 

люди лише "пробують" сам перехід, але, не одержавши швидкого результату, 

повертаються до попереднього способу життя (шкідливих звичок, приємних, 

але небезпечних факторів життєдіяльності: переїдання, вживання алкоголю, 

гіподинамії тощо). 

13. Здоров'я людини, як дзеркало, відображає обличчя суспільства. Ключ 

до розв'язання питання поліпшення здоров'я слід шукати у надрах економіки, 

політики, у способі життя та взаємовідносинах людей. 

§ 4.3. Індивідуальне фізичне здоров'я та оцінка стану серцево-судинної 

системи людини 

 

1. Стан фізичного здоров'я особи визначає її здатність до цілеспрямованої 

діяльності, направленої на задоволення потреб (здатність до праці). 

2. Будь-яка трудова діяльність людини включає в себе механічний і 

психічний компоненти. 

3. Механічний компонент трудової діяльності визначається 

інтенсивністю та обсягом м'язової роботи (статичного або динамічного 

характеру). 

4. Психічний компонент трудової діяльності визначається ефективністю 

залучення органів чуття, пам'яті, мислення, емоцій, вольових зусиль і т.п. 

5. Із розвитком наук про функціонування людського організму під час 

трудової діяльності (зокрема, фізіології праці) стає зрозумілим, що виділення у 



складі людської діяльності механічного і психічного компонентів є досить 

умовним, оскільки кожен вид праці відбувається при регулюючій діяльності 

центральної нервової системи. 

6. Основними фізіологічними показниками здатності людини до 

виконання м'язової (фізичної) роботи є стан її серцево-судинної системи і 

забезпечення постачання тканин та органів киснем. 

7. Своєрідна специфічна рідина, що примусово циркулює у кровоносній 

системі, забезпечуючи постачання живих тканин киснем і створюючи постійне 

середовище, у якому існують живі клітини, називається кров'ю. 

8. Кров виконує у живому організмі складні життєво важливі функції: 

транспортну, фізичну, об'єднувальну, захисну. 

9. Зокрема, транспортна функція крові означає, що у легенях вона 

збагачується киснем і доставляє його тканинам та органам, у травному тракті 

вона отримує складові частини спожитих продуктів харчування й розносить їх 

по організму, вона видаляє з тканин продукти обміну (вуглекислоту, аміак, солі 

і т.д.), доставляючи їх до органів виділення — до нирок, легенів, шкіри. 

10. Основну роль у постачанні організму киснем відіграють еритроцити 

(червонокрівці): їхня концентрація в організмі чоловіків становить 130- 160 г на 

1 літр крові, а у жінок — 120-140 г/л. Доведено, що 1 літр крові, штучно 

позбавленої еритроцитів, здатен зв'язати лише близько 3 мл кисню, натомість 1 

літр цільної крові зв'язує 200 мл кисню. 

11. При невеликих навантаженнях організм людини здатен при постійному 

рівні кровообігу (без збільшення притоку крові) у декілька разів збільшити 

кількість речовин, потрібних для забезпечення життєдіяльності: кисню — у 3 

рази, глюкози — у 3 рази, жирних кислот — у 28 разів, амінокислот — у 36 

разів, вуглекислот — у 25 разів. Ця кратність збільшення постачання 

речовинами має назву "коефіцієнта безпеки" організму. 

12. Рух крові по серцево-судинній системі забезпечується роботою серця, 

скороченнями стінок кровоносних судин та скелетної мускулатури. 



13. Основний показник роботи серця — частота серцевих скорочень 

(ЧСС), або пульс. ЧСС вимірюється кількістю скорочень серця протягом 1 

хвилини. 

14. ЧСС залежить від віку, статі людини та ступеня її тренованості. 

Людина, підготовлена до сприйняття тривалих і виснажливих фізичних 

навантажень, має ЧСС 55-65 ударів за 1 хв. 

15. Установлено, що між ЧСС та інтенсивністю фізичних навантажень у 

межах до 50-90% від їхнього максимуму спостерігається лінійна залежність. 

16. Результати спостережень свідчать, що при ЧСС близько 120 ударів за 1 

хв. людина пітніє. 

17. Згідно із рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я 

(ВООЗ), фізичні навантаження, які викликають збільшення ЧСС до 170 ударів 

за 1 хв., мають бути обмежені у часі до 60 секунд. 

18. Здатність людини збільшувати інтенсивність роботи серця 

визначається її тренованістю. 

19. Оптимальна ЧСС під час тренувань розраховується окремо для 

чоловіків і для жінок. 

20. Для чоловіків максимальне (граничне) значення ЧСС розраховується 

відніманням від 205 половинного значення віку людини, тобто для особи 20-

літнього віку максимально припустима ЧСС становитиме 205 - 20:2 = 195 

(ударів за 1 хв.). Оптимальне значення ЧСС під час тренувань не повинно 

перевищувати 80% від знайденої величини, тобто має бути обмежене 

величиною 1950,80 = 156. Найкращий тренувальний ефект досягається при 

тривалості тренувань не менше ніж 30 хвилин і їх повторюваності не рідше від 

5 разів на тиждень. 

21. Для жінок максимальне (граничне) значення ЧСС розраховується 

відніманням від 220 половинного значення віку людини, тобто для особи 20-

літнього віку максимально припустима ЧСС становитиме 220 - 20:2 = 210 

(ударів за 1 хв.). Оптимальне значення ЧСС під час тренувань не повинно 

перевищувати 80% від знайденої величини, тобто має бути обмежене 



величиною 2100,80 = 168. Найкращий тренувальний ефект досягається при 

тривалості тренувань не менше ніж 30 хвилин і їх повторюваності не рідше від 

5 разів на тиждень. 

22. Тренувальний ефект у випадку, якщо ЧСС під час фізичних 

навантажень  становить менше ніж 130 ударів за 1 хв., практично відсутній. 

23. Важливим показником роботи серця і стану серцево-судинної системи 

є артеріальний (від слова артерія — кровоносна судина, по якій кров 

переноситься від серця до всіх органів і тканин) кров'яний тиск (АТ). 

24. АТ має два показники — систолічний тиск (СТ) і діастолічний тиск 

(ДТ), які за традицією записуються у міліметрах ртутного стовпчика (мм рт.ст.). 

25. Систола — це одна із двох фаз серцевого циклу, при якій кров 

нагнітається в артеріальну систему завдяки скороченню м'язів серця. Середнім 

для людини вважають СТ = 120 мм рт.ст. 

26. Діастола — це друга із двох фаз серцевого циклу, при якій 

мускулатура серця розслабляється. Середнім для людини вважають ДТ = 80 мм 

рт.ст. 

27. У більшості фізично здорових людей (із нормотонічною реакцією 

серцево-судинної системи на фізичне навантаження) СТ при переході від стану 

спокою до фізичних навантажень підвищується, причому при ритмічній 

м'язовій роботі СТ зростає протягом перших 1-2 хвилин, після чого 

стабілізується на рівні, що залежить від інтенсивності навантажень. Після 

зняття навантажень СТ протягом кількох хвилин (5-8 хв;) повертається до 

нормальних попередніх значень. 

28. У більшості фізично здорових людей (із нормостенічною реакцією 

серцево-судинної системи на фізичне навантаження) ДТ є малочутливим до 

помірних фізичних навантажень і лише трохи зростає при значних фізичних 

навантаженнях. 

29. Різниця між СТ і ДТ називається пульсовим тиском (ПТ). 

30. Відомості про артеріальний кров'яний тиск людини дозволяють за 

емпіричною формулою Старра розрахувати систолічний об'єм (СО) крові, 



тобто той об'єм, що його виштовхує лівий шлуночок серця під час одного 

серцевого скорочення: 

СО (у мл) = 100 + 0,5*ПТ - 0,6*ДТ - 0,6*В, де В - кількість повних 

прожитих людиною років. 

31. Хвилинний об'єм (ХО) крові розраховують множачи СО на ЧСС. Для 

молодих осіб, котрі ведуть сидячий спосіб життя, ХО у стані спокою становить 

близько 5,1 л (за 1 хв.), при помірних фізичних навантаженнях він зростає до 

17.0 л (за 1 хв.), а при максимальних фізичних навантаженнях — до 26,0 п (за 1 

хв.). 

32. Існують різноманітні тести, що дозволяють діагностувати стан 

серцево-судинної системи людини. 

 

Лекція 4 

$ 4.4. Максимальне споживання кисню як фізіологічний показник здоров'я 

людини 

 

1. Споживання людиною кисню зростає прямо пропорційно (лінійно) зі 

збільшенням фізичного навантаження, однак обов'язково настає межа, коли 

подальше збільшення навантаження вже не супроводжується збільшенням 

споживання кисню. Цей рівень називається максимальним споживанням кисню 

(МСК). 

2. МСК визначає найвищий досяжний для конкретної особи рівень 

аеробного обміну під час фізичного навантаження. 

3. Навантаження на рівні МСК виснажує людину за 5-10 хвилин, а 

навантаження, що перевищують МСК, призводять до виникнення кисневого 

дефіциту і протікання у м'язах анаеробних обмінних процесів. 

4. МСК залежить від низки факторів, серед них: 

1) резерви потужності серця;  

2) стан серцево-судинної системи і можливості постачання кров'ю 

працюючих м'язів; 



3) киснева місткість крові (концентрація у ній еритроцитів); 

4) стан легеневої альвеолярної поверхні і дифузійної здатності легень;  

5) інтенсивність легеневої вентиляції; 

6) тип навантажень і маса м'язів, які беруть участь у роботі. 

5. Систематичні тренування приводять до збільшення МСК на 16-33% 

(індивідуально для кожної людини). Добре тренована людина здатна протягом 8 

годин витримувати фізичні навантаження на рівні 50% МСК, а нетренована — 

лише на рівні 25% МСК. 

6. Довготривале перебування людини у ліжку (наприклад, під час хвороби) 

може знизити МСК на 17-33%. 

7. Для кожної людини МСК вимірюють у літрах на хвилину (л/хв.), а для 

отримання порівняльних даних МСК розраховують на 1 кг тіла людини і тоді його 

вимірюють у мл/хв./кг. 

8. Як доведено американським ученим К.Купером (1970 рік), для того, щоб 

не страждати на хронічні захворювання і мати артеріальний тиск у межах норми, 

чоловікам слід мати МСК рівним 42 мл/хв./кг, а-жінкам — 35 мл/хв./кг. 

9. Починаючи з 70-х років минулого століття, МСК є основним показником 

при визначенні функціонального стану і працездатності людини методом 

тестування. 

10. 12-хвилинний тест Купера для визначення функціональних показників 

систем життєдіяльності організму передбачає такі показники: 

Дистанція, яку 

пробігає людина за 

12 хвилин 

Максимальне 

споживання 

кисню (МСК) 

мл/хв/кг 

Потужність, що 

її розвиває 

людина, Вт 

ЧСС людини, 

ударів за 1 хв 

Можлива 

тривалість 

навантаження 

 

11. Тренування систем транспортування кисню і м'язової системи мають 

ґрунтуватися на короткочасних вправах високої інтенсивності, які чергуються із 

періодами відпочинку. Тривалість відпочинку має становити близько 50% від 

часу навантаження, а рівень навантажень повинен бути субмаксимальним, тобто 



має знаходитися на рівні 60-80% від МСК. Збільшення навантажень суттєво не 

підвищать тренувального ефекту. 

12. Найкращий аеробний оздоровчий потенціал мають: ходіння на лижах, 

плавання, біг підтюпцем, їзда на велосипеді, ходьба. Непоганий ефект дають 

також: теніс, гандбол, ковзани, ритмічна гімнастика. 

13. Тренована і фізично здорова людина, котра дотримується раціонального 

режиму харчування, має ідеальну масу тіла, яка може бути визначена за 

формулами Мегоні: 

 для чоловіків:  

 для жінок:  

При використанні наведених формул беремо до уваги, що маса тіла буде 

отримана у кілограмах, якщо зріст людини узяти в метрах. 

 

§ 4.5. Основи безпеки харчування 

§ 4.5.1. Загальні принципи раціонального харчування 

 

1. Усі цивілізовані країни визнали харчування одним з найголовніших чинників 

забезпечення та покращення здоров'я населення. Не випадково слово «дієта» в 

перекладі з грецької означає здоровий спосіб життя. 

2. Згідно із сучасним уявленням, їжа в організмі людини виконує наступні 

важливі функції: 

 енергетичну; 

 пластичну; 

 імунорегуляторну; 

 пристосувально-регуляторну; 

 реабілітаційну; 

 біорегуляторну. 

3. _ Історія розвитку науки про харчування розглядає три основні теорії: античну 

та дві сучасні - теорію збалансованого та адекватного харчування. 



4. _ Антична теорія харчування пов'язана з іменами Аристотеля й Галена і є 

частиною їхніх уявлень про живе. Згідно цієї теорії харчування всіх структур 

організму здійснюється за рахунок крові, яка безперервно утворюється у травній 

системі з поживних речовин в результаті складного процесу невідомої природи, в 

деякому відношенні схожого з бродінням. У печінці здійснюється очищення цієї 

крові, після чого вона використовується для живлення всіх органів і тканин. 

5. _ Теорія збалансованого харчування виникла на основі розрахунків раціону 

харчування німецького бюргера (жителя міста) і солдата прусської армії. В її 

основі лежить передумова, що енерговитрати організму повністю компенсуються 

за рахунок енергії їжі (енергетичний баланс). 

6. _ Класична теорія збалансованого харчування стала базисною для інших 

сучасних концепцій харчування і основою для визначення потреб у їжі за 

енергетичними, пластичними та іншими компонентами для всіх вікових і 

професійних груп населення. На основі цієї теорії фінансуються всі промислові, 

агротехнічні, медичні .' соціальні заходи і програми (приміром, розрахунок 

прожиткового мінімуму, мінімальний продуктовий кошик.) 

7. _ Теорія адекватного харчування (академік А.М. Уголєв, 1992) розширяє і 

доповнює класичну теорію збалансованого харчування наступними положеннями: 

 нормальне харчування обумовлене не одним потоком харчових речовин із 

травного каналу, а кількома потоками 

 харчових і регуляторних речовин, що мають життєве значення; 

 необхідними компонентами їжі є не тільки харчові, а й баластні 

речовини; 

 в організмі існує своя ендоекологія, що утворюється завдяки взаємодії 

організму людини і його мікрофлори; отже слід враховувати індивідуальні 

особливості кожної людини; 

 баланс необхідних харчових речовин досягається не тільки надходженням 

їх зовні, а й синтезом нових речовин, в т. ч. і незамінних. 

8. _ Практичною реалізацією постулатів теорій збалансованого та адекватного 

харчування стали закони раціонального харчування: 



■ чітка відповідність калорійності раціонів енерговитратам організму; 

■ збалансованість між білками, жирами, вуглеводами, вітамінами, мінеральними і 

баластними речовинами, що надходять до організму; 

■ адекватність харчування фізіологічним потребам організму відповідно до статі, 

віку та фізичного навантаження; 

■ безпечність їжі; 

■ профілактична спрямованість раціону харчування; 

■ дотримання режиму харчування (регулярність і оптимальний розподіл їжі 

впродовж дня). 

9. _ Фізіологічна потреба організму здорової людини в харчових речовинах і 

енергії залежить від: 

■ статі;  

■ віку; 

■ маси тіла;  

■ професії, 

■ рівня енерговитрат; 

■ кліматогеографічних умов; 

■ національних особливостях харчування; 

■ індивідуальних звичок у харчуванні. 

10. За енерговитратами все доросле працездатне населення поділяється на 5 

груп інтенсивності праці, яким відповідає добова норма споживання енергії. 

11. Добові витрати енергії працівників 1-ї групи, зайнятих переважно 

розумовою працею (інженери, лікарі, педагоги та ін.), становлять 2000- 2450 ккал 

(8,4-10,3 МДж). 

12. Добові витрати енергії працівників 2-ї групи, зайнятих легкою фізичною 

працею, механізованою працею або у сфері послуг (медсестри, продавці, 

робітники, котрі обслуговують автомати), становлять 2200-2800 ккал (9,2-11,7 

МДж). 

13. Добові витрати енергії працівників 3-ї групи, зайнятих фізичною працею 

середньої важкості (верстатники, шахтарі, хірурги, ливарники, 



сільськогосподарські робітники та ін.), становлять 2600-3300 ккал (10,9- 13,8 

МДж). 

14. Добові витрати енергії працівників 4-ї групи, що виконують важку фізичну 

роботу (сільськогосподарські працівники, гірники, вантажники, будівельники та 

ін.), становлять 3050-3850 ккал (12,8-16,1 МДж). 

15. Добові витрати енергії працівників 5-ї групи, що виконують особливо 

важку фізичну роботу (шахтарі на підземних виробітках, сталевари, каменярі, 

бетонники, землекопи та ін.) становлять 4200 і більше ккал (17.2 і більше МДж). 

16. Енергетична цінність харчового продукту дорівнює кількості енергії, що 

виділяється при повному його засвоєнні. 

17. При повному засвоєнні 1 г білків і 1 г вуглеводів виділяється по 4 ккал 

(16,747 кДж) енергії, 1 г жирів - 9 ккал (37,681 кДж), етилового спирту - 7 ккал 

(29,309 кДж), органічних кислот (лимонної, яблучної, оцтової та ін.) - по 2,5-3,6 

ккал (10,467-15,072 кДж). Інші харчові речовини не є джерелами енергії. 

18. Згідно з формулою збалансованого харчування (А.А.Покровський, 1977) 

співвідношення між білками, жирами й вуглеводами повинно становити 1:1:4. В 

діючих рекомендаціях прийняте співвідношення 1:1,2:4,6. При цьому кількість 

білків у складі раціону дорівнює 12% добової енергоцінності, жирів - 33%, 

вуглеводів - 55%. 

19. Раціональний режим харчування передбачає правильний розподіл раціону 

протягом дня. Найбільш сприятливе чотириразове харчування. При цьому на 

сніданок припадає 10-15% енергоцінності добового раціону, на обід - 35-40%, на 

полудень (або другий сніданок) -15%, на вечерю - 25%. 

20. Вимога безпечності їжі зумовлена присутністю в деяких продуктах 

харчування небезпечних речовин і токсинів. Частина з них має аліментарну 

природу (соланін, кальциферол, синильна кислота тощо), інші є чужорідними, 

сторонніми речовинами. 

21. Забруднювачами харчових продуктів можуть бути: 

■ токсини мікроорганізмів (приміром, афлотоксин, який зустрічається в 

імпортному арахісі); 



■ важкі метали та їхні солі; 

■ антибіотики; 

■ пестициди; 

■ нітрати, нітрити - солі азотної кислоти; 

■ діоксини; 

■ радіонукліди; 

■ харчові добавки. 

§ 4.5.2. Забруднення харчових продуктів важкими металами 

 

1. _ Причинами забруднення харчових продуктів токсичними важкими 

металами є газоподібні, рідкі й тверді відходи та викиди промислових 

підприємств, електростанцій, транспорту, комунальні побутові відходи, стічні 

води, засоби захисту рослин від шкідливих організмів. 

2. _ За висновками вчених до 2025 р. у навколишньому середовищі кількість 

токсичних металів може збільшитися: заліза - в 2 рази, свинцю - в 10 разів, ртуті 

- в 100 разів, миш'яку - в 250 разів. 

3. _ Ситуація ускладнюється тим, що для важких металів не існує механізмів 

природного самоочищення, а очисні споруди практично повністю "пропускають" 

мінеральні солі, в т.ч. сполуки, утворені токсичними і канцерогенними важкими 

металами. 

4. _ З продуктами харчування в організм людини надходить близько 70 важких 

металів, з яких майже всі належать до мікроелементів. Найтоксичними 

вважаються ртуть, свинець, олово, мідь, нікель, берилій, селен, кадмій, вісмут 

тощо. 

5. _ Деякі з цих металів у малих дозах життєво необхідні (цинк, мідь, хром, 

кобальт, селен, марганець), оскільки беруть участь у різних формах метаболізму, 

переносі й синтезі речовин, входять до складу ферментів, вітамінів, різних тканин 

організму. Тому нормується добова потреба в цих елементах для різних вікових 

груп населення. 



6. _ В деяких країнах (США, Німеччина, Фінляндія) на основі сучасних 

досліджень добові норми надходження мікроелементів переглядаються і навіть 

збільшуються (препарат "Мультитабс"). Наприклад, у США добова норма 

споживання селену становить 10 мг (в Україні - 0,5 мг), що пояснюється його 

блокувальною дією на шкідливі та канцерогенні важкі метали: кадмій, ртуть, 

свинець тощо. 

7. _ Для зменшення надходження в організм важких металів рекомендуються 

такі заходи: 

 Перед миттям овочі необхідно попередньо замочувати у ємкостях з проточною 

водою протягом 1 год.. 

 Краще уникати використання в їжу великих за розміром моркви, буряків, 

кабачків у цілому вигляді (у них більше, ніж у дрібних плодах міді, цинку, 

миш'яку). При переробці овочів і фруктів на сік значна кількість важких металів 

переходить у сік. У вичавках же міститься значно більше, ніж у соку калію, 

кальцію, заліза, які мають радіопротекторні властивості. 

 Овочі слід бланшувати водою, а не парою. 

 Ягоди слід ретельно мити, а потім бланшувати водою (вміст свинцю, миш'яку, 

міді, цинку зменшується на 30%). 

 Перед використанням в їжу моркви, буряка, кабачків необхідно видаляти з них 

шкірку з невеликим шаром м'якоті. 

 Уникати пити не перевірену воду і використовувати її для приготування страв 

(особливо воду з озер, річок, струмків). 

8. _ Пектин, харчові волокна, каротиноїди сприяють виведенню важких 

металів з організму. Фрукти й овочі містять близько 10 речовин 

антиканцерогенної дії. Багато пектину і харчових волокон міститься в яблуках, 

сливах, абрикосах, персиках, столових буряках, моркві, капусті, баклажанах, 

гарбузах та ін. Ці ж овочі й фрукти містять р- каротин, вітаміни С, А, Е. 

9. _ Корисними є фрукти і ягоди, що містять антоціани (природні барвники): 

чорна смородина, порічка, чорноплідна горобина, темні сорти винограду, 

чорниця, ожина тощо. 



§ 4.5.3. Забруднення харчових продуктів нітратами 

 

1. _ Забруднення харчових продуктів нітратами зумовлене кругообігом азоту в 

природі. Нітрати - це солі азотної (NaNO3), а нітрити - азотистої (NaNO2) кислот. 

Нітрати і молекулярний азот (N2) присутні в навколишньому середовищі скрізь: в 

повітрі, воді, ґрунті. 

2. _ Нітратна проблема пов'язана з надмірним використанням мінеральних 

добрив, хімізацією сільського господарства, погіршенням екології. Останнім 

часом доведено канцерогенну дію нітратів, особливо в разі тривалого і 

систематичного надходження їх в організм людини. 

3. _ Самі по собі нітрати не токсичні. Потенційна токсичність їх зумовлена тим, 

що в надмірних кількостях в організмі людини вони перетворюються в нітрити, 

які спричиняють зміни стану здоров'я. 

4. _ Нітрити діють на гемоглобін крові, внаслідок чого двовалентне залізо (Fе
2+

) 

гемоглобіну перетворюється в тривалентне (Fе
3+

). Гемоглобін перетворюється в 

метгемоглобін, який при концентрації більше 2% викликає захворювання - 

метгемоглобінемію. 

5. _ Нітрати у високих концентраціях діють також на засвоєння вітаміну А, 

порушують діяльність щитовидної залози, серця, центральної нервової системи. 

6. _ Ще більш загрозливими для організму людини є нітрозоаміни, котрі, як 

показали досліди на тваринах, спричинюють злоякісні пухлини на всіх органах і 

захворювання печінки. Нітрозоаміни - це сполуки нітратів і нітритів з 

амінокислотами, які утворюються у шлунку людини. 

7. _ Чутливі до нітратів діти, особи похилого віку, хворі на анемію, серцево-

судинну, дихальну, видільну системи. Чутливість людей до нітратів зростає в 

умовах підвищеного вмісту в навколишньому повітрі оксидів азоту, окису і 

двоокису вуглецю (вуглекислого та чадного газу). Навколишнє середовище дедалі 

більше забруднюється цими хімічними сполуками через викиди різних 

промислових підприємств, транспорту, стічні води ТОЩО. 



8. _ За даними експертів ВООЗ, рівень вмісту нітратів визначається видом 

рослин та їхніми генетичними факторами. Такі овочі як салат, шпинат, капуста, 

ревінь, редька, петрушка, редиска та ін. накопичують велику кількість нітратів - 

до 4000 мг/кг. Мало нітратів накопичують томати, ріпчаста цибуля, баклажани, 

огірки. 

9. _ В окремих частинах овочів нітрати розподіляються нерівномірно: в листках 

їх менше, ніж у стеблах, у шкірці більше, ніж у м'якоті. У верхніх покривних 

листках білоголової капусти нітратів у 2 рази більше, ніж у внутрішніх, у качані їх 

більше, ніж у криючих листках. До 65% нітратів міститься у верхній частині 

(головці) столового буряка і до 90% - в серцевині моркви. 

10. Морква з більш інтенсивним забарвленням містить менше нітратів, ніж з 

менш інтенсивним. Боби квасолі зелені і перець зелений солодкий накопичують 

нітратів більше, ніж жовті плоди. 

11. Овочі із захищеного грунту (з теплиць) містять більше нітратів, ніж з 

відкритого. При доброму освітленні (наприклад, у теплицях), вміст нітратів у 

продукції в 2 рази менший, ніж при недостатньому. З цієї ж причини виникає 

питання про доцільність вирощування певних овочів у зимовий період. 

12. За даними ВООЗ добова норма нітратів становить 5 мг NaNO3 на 1 кг маси 

тіла людини, або 300-350 мг. При розрахунках добового надходження нітратів в 

організм враховують споживання не тільки продуктів харчування, а й питної 

води. За стандартом в і л  питної води може міститися до 45 мг нітратів. 

13. Доведено, що при достатньому вмісті в раціоні людини вітаміну С 

(аскорбінова кислота) і Е (токоферол), пектинових речовин, поліфенолів, які 

діють як інгібітори утворення метгемоглобіну, можна запобігти розвитку 

злоякісних пухлин. Клітковина, що міститься в овочах і плодах, затримує 

всмоктування нітрозоамінів у кров. 

14. Способи зменшення вмісту нітратів у продуктах та сировині: 

■ Зрізання у столових буряків верхньої частини (головки) і нижньої (кореня). 

Знімання у білоголової капусти всіх покривних листків. 



■ Відварювання овочів. При відварюванні картоплі вміст нітратів зменшується на 

75-80%, моркви - на 40-56%. 

■ Заливання на 1 добу 1%-ним розчином кухонної солі NaCl) або аскорбінової 

кислоти (вітамін С). 

■ Не піддавати овочі періодичному розморожуванню-заморожуванню. 

■ Квашення, соління овочів; при цьому вміст нітратів у готовій продукції 

зменшується. 

■ Замочування овочів у воді або кислому розчині перед вживанням у салати на 2-

8 годин. 

■ Бланшування овочів парою або водою при температурі 75-80°С протягом 6 

хвилин. 

§ 4.5.4. Харчові добавки і радіонукліди в харчових продуктах 

1. Харчові добавки - це природні чи синтетичні речовини, які спеціально 

вводяться у харчовий продукт для надання йому бажаних властивостей. Харчові 

добавки використовують з метою підвищення якості і конкурентоспроможності 

продукції. Вони поліпшують зовнішній вигляд, смак, аромат виробів, впливають 

на технологічні властивості (консистенцію, формоутворення тощо), підвищують 

термін зберігання продукції. 

2. Головним критерієм використання харчових добавок є їх безпечність. Кожна 

країна має свій список дозволених до використання добавок. 

3. Останнім часом набуло поширення позначення харчових добавок у вигляді 

індексу "Е" (Europe) з трьох- або чотирьохзначним номером, який належить 

конкретній добавці і зрозумілий в усіх країнах світу. Він підтверджує, що дана 

сполука перевірена на безпечність, для неї існують критерії чистоти і вона 

відповідає цим критеріям, для неї встановлені нормативи в харчових продуктах 

(максимально допустимі рівні, допустима добова доза тощо). 

4. Харчова добавка може позначатися як індивідуальна речовина, наприклад: 

сорбінова кислота, лецитин, аспартам, або груповою назвою, наприклад: 

консервант, емульгатор, синтетичний барвник тощо.  

5. Нині загальноприйнятим є таке кодування харчових добавок: 

• Е100... 182 - барвники; 

• Е200...299 - консерванти; 

• Е300.. .399 - антиокислювачі; 



• Е400.. .499 - стабілізатори; 

• Е500.. .599 - емульгатори; 

• Е600.. .699 - підсилювачі смаку та аромату; 

• Е900.. .999 - піногасники. 

 

Добавки, які можуть нанести шкоду організму 

(за інформацією Громадської асоціації генетичної безпеки) 

 

 Офіційно в Україні не дозволені: барвники Е121 (цитрусовий червоний) і Е123 

(амарант); консерванти Е240 (формальдегід), з2005 року-Е216, Е217. 

 Барвники (можуть викликати захворювання кишечнику, печінки, нирок, шкіри: 

Е104, Е110, Е120.  

 Канцерогени (ризик виникнення злоякісних пухлин): Е103, Е105, Е110, Е121, 

Е123, Е125, Е126, Е130, Е131, Е142, Е152, Е153, Е210,Е211, Е213 - 217, Е231, Е232, 

Е242, Е251, Е252, Е231, ЕЗЗО, Е431, Е447, Е900, Е905, Е907, Е952, Е951 (аспартам). 

 Мутагенні та генотоксичні речовини (ризик розвитку мутацій в клітках, 

пошкоджують здорову спадковість): Е104, Е124, Е128, Е230 - 233, аспартам. 

 Алергени: Е131, Е132, Е160b, Е210, Е214, Е217, Е230-232, Е239, Е311 -313, 

аспартам. 

 Небажані астматикам: Е102, Е107, Е122 - 124, Е155, Е211 -214, Е217, Е221-227. 

 Небажані людям, чутливим до аспірину: Е107, Е110, Е122 - 124, Е155. Е214. 

217. 

 Негативно впливають на печінку і нирки: Е171 - 173, Е220, Е302, Е320-322, 

Е510, Е518. 

 Можуть стати причиною порушення функції щитовидної залози: Е127.  

 Негативно впливають на стан шкіри: Е230 - 233. 

 Подразнюють кишечник: Е220 - 224. 

 Можуть викликати порушення травлення: Е338 - 341, Е407, Е450, Е461, 

Е463, Е465, Е466. 

 Не рекомендуються в період вагітності (ризик неправильного розвитку 

плоду): Е233.  

 Краще виключити з харчування дітей: Е249, Е262, Е310 - 312,Е320, Е514, 

Е623, Е626 - 635. 

 Підвищують рівень холестерину в крові: Е320. 

 Руйнують вітаміни в організмі: Е220 (руйнує вітамін В,) Е222, Е227 (вітамін 

Ві2), Е320 (вітамін D), Е925 (вітамін Е). 

6.Барвники (Е100.-.182) застосовують в безалкогольних ароматизованих 

напоях, кондитерських виробах, морозиві, соусах, приправах, супах-концентратах 

тощо. Згідно чинними Санітарними правилами і нормами (СанПіН) не підлягають 



забарвленню: продукти дитячого харчування; борошно і продукти з нього (хліб, 

макарони тощо); томатна паста і соуси; фруктові й овочеві соки; шоколадні 

вироби; чай, цикорій, кава; горілка й вина; молоко й молочнокислі продукти та 

деякі інші вироби. 

7. Серед консервантів найпоширенішими є нітрити калію (Е249) і натрію 

(Е250), а також нітрати натрію (Е251) і калію (Е252). Вони виступають до того ж і 

як фіксатори кольору. Застосовуються при виробництві м'ясних і ковбасних 

виробів у залишковій кількості 50 мг/кг продукту (в перерахунку на NaNO3). 

8. Оскільки нітрити Е249 і Е250 токсичні, пригнічують дію травних 

ферментів, для них встановлена допустима добова доза (ДДЦ) для організму 

людини 0,4 мг на 1 кг маси тіла. 

14. За вмістом радіонуклідів харчовий продукт вважається придатним до 

споживання і реалізації, якщо виконується умова: 

 
де СCs і СSr- питомі активності радіонуклідів цезію-137 і стронцію-90 у 

даному харчовому продукті, Бк/кг; 

ГДРCs і ГДРSr - гранично допустимі нормативи вмісту цезію-137 і стронцію-

90 для даного продукту, Бк/кг. 

§ 4.6. Куріння та його вплив на здоров'я людини 

 

1. Куріння є найпоширенішою в Україні шкідливою звичкою серед усіх 

верств населення. 

2. В осіб, що палять, домінанта здоров'я та високої працездатності 

схиляється у бік індивідуальних чинників ризику, які віднесені у "формулі 

здоров'я" до сфери способу життя. 

3. Куріння є сухою перегонкою тютюну, в процесі якої у складі тютюнового 

диму утворюються понад 4200 речовин, серед яких нікотин, тютюновий дьоготь, 

синильна кислота, сірководень, аміак, поліциклічні ароматичні вуглеводні 

сполуки та ін. 

4. Найвідоміша речовина у складі тютюнового диму — нікотин (франц. 

nicotine) — алкалоїд тютюну й махорки. Це сильна отрута, що порушує діяльність 

нервової системи і спричиняє хронічне отруєння організму. Назву ця речовина 

отримала від прізвища французького дипломата 16 ст. Ніко, який першим увіз 

тютюн до Франції. 



5. У малих дозах нікотин діє збудливо на центральну нервову систему 

людини, водночас посилюючи секреторну функцію слинних залоз, 

пришвидшуючи дихання і підвищуючи кров'яний тиск. 

6.  Великі дози нікотину призводять до пригнічення діяльності нервової 

системи, а одноразове вживання 50—60 грамів нікотину викликає параліч 

нервової системи людини, зупинення серця і дихання. 

7. Установлено, що нікотин є слабким наркотиком, причому фізична і 

психічна залежність від нього розвивається значно швидше, ніж залежність від 

алкоголю. 

8. Експериментально доведено, що після викурювання однієї сигарети у 

людини звужується поле зору, порушуються кольорові відчуття й особливо 

сприйняття червоного і зеленого кольорів, а сприйняття зорової інформації від 

приладів спадає на 20%. Швидкість рухових реакцій зменшується на 25%, 

послаблюється гострота слуху в діапазоні розмовної мови. 

9. У курців швидше розвивається втома, тобто значним негативним 

наслідком дії нікотину та інших речовин, що містяться у тютюновому димі, є 

зниження працездатності людей, які палять, а відтак — і зниженню їхньої 

надійності. 

10. Серед інших небезпечних речовин у складі тютюнового диму — 

тютюновий дьоготь, смола. Частинки дьогтю, потрапляючи у легені, осідають на 

альвеолярних поверхнях, деякі з частинок прилипають до них назавжди, 

виключаючи тим самим частину легеневої поверхні із процесів дихання. 

11.  У багатьох країнах світу куріння стало "не модним", і кількість людей, 

які палять, значно зменшилася. Зокрема, у США за останні 15 років кількість 

курців зменшилася з 55% до 32%.  

12. Ураховуючи значну шкідливість не тільки активного, а й пасивного 

куріння, в Україні у 2005 році прийнятий Указ Президента України, який 

накладає заборону на куріння в громадських місцях. 

 

Лекція 5 



Тема 5. ЕРГОНОМІЧНІ ОБҐРУНТУВАННЯ 

Й ОЦІНКИ У БЕЗПЕЦІ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

 

§ 5.1. Ергономіка як наукова дисципліна 

1. Ергономіка (від грецької ergon - робота + nomas - закон) — це наукова 

дисципліна, яка комплексно вивчає людину в конкретних умовах її 

життєдіяльності з метою забезпечення максимальної ефективності цієї 

діяльності, безпеки та комфорту людини. 

2. Ергономіка вивчає трудову діяльність людини у складі системи "людина 

— техніка — середовище", маючи на меті якнайповніше врахувати можливості й 

особливості людини, при експлуатації нею машин і механізмів. 

3. Ергономіка вивчає людину в конкретних умовах її діяльності на 

виробництві, аби виявити можливі шляхи вдосконалення знарядь, умов та 

процесу праці. 

4. Увага до ергономічних досліджень постійно збільшується, оскільки з 

кожним роком зростає "вартість" помилки людини під час управління 

складними технічними системами. 

5. Людина, машина (техніка) і навколишнє середовище розглядаються в 

ергономіці як складові й невід'ємні елементи єдиної системи "людина — техніка 

— середовище". 

6. Основну увагу ергономіка приділяє встановленню і дослідженню 

взаємозв'язків між людиною та машиною, які проявляють себе у виробничій 

діяльності. 

7. Основними напрямами ергономіки є: 

а) дослідження характеристик людини і техніки для того, щоб забезпечиш 

їхню ефективну взаємодію у виробничих умовах; б) визначення основних 

принципів, на яких (із урахуванням антропометричних параметрів працівника) 

має грунтуватися робота зі створення нової техніки й технологій; в) пошуки 

критеріїв, за якими має здійснюватися розподіл функцій між людиною і 



машиною у процесі машинного та інтелектуального виробництва; г) пошуки 

шляхів оптимізації системи "людина — техніка — середовище". 

8. При проектуванні нової техніки та модернізації існуючої ергономіка 

враховує інформаційну, біофізичну, енергетичну, просторово-антропометричну 

та техніко-естетичну сумісності людини і техніки. 

9. Спеціаліст, котрий управляє з пульту керування роботою складного 

обладнання (машини, пристрою тощо), наприклад, здійснює керування роботою 

радіолокаційною станцією, буровою установкою, електронно-обчислювальною 

машиною тощо, називається оператором. 

10. Ергономіка, крім цього, вивчає також нагальні проблеми 

системотехніки (наукового напряму, що охоплює проектування, створення, 

випробування та експлуатацію складних технічних і кібернетичних систем), у 

тому числі: 

а) надійність, точність та стабільність роботи операторів; б) психофізичні 

аспекти (втома, емоційний стан, концентрація уваги тощо) роботи операторів; в) 

можливість творчих проявів людини в її роботі з машиною. 

11. Оператору притаманна робота з інформаційними моделями реальних 

об'єктів. 

12. Діяльність оператора складається з трьох основних етапів: 

а) сприйняття інформації шляхом зчитування її з табло, екранів та шкал 

вимірювальних приладів; б) аналізу інформації, її узагальнення та оцінювання на 

основі наперед заданих або ж миттєво сформованих оцінок; в) прийняття рішень, 

які з'являються на основі зіставлення відомостей, отриманих за допомогою 

приладів, і стану реального керованого оператором об'єкта. 

 

§ 5.2. Антропометричні дані в ергономічних обґрунтуваннях 

1. При ергономічних дослідженнях важливу роль відіграють 

антропометричні дані. 

2. Антропометрія (від грецьких слів антропо — людина і метрео — 

міряю) - наука у складі антропології, пов'язана із вивченням нормальних 



варіацій фізичної будови людини й системними вимірюваннями тіла людини та 

його частин. 

3. В ергономіці використовують понад 10 величин розмірів тіла людини і 

його частин, у тому числі ріст у положенні "стоячи", довжину тіла із витягнутою 

вгору рукою, ширину плечей та ін. 

4. Дослідним шляхом установлено, що розміри тіла та його частин 

різняться у чоловіків і жінок, причому: 

• зріст чоловіків перевищує зріст жінки на 11,1 см; 

• довжина витягнутої вбік руки різниться у них на 6,2 см; 

• довжина витягнутої вперед руки різниться в них на 5,7 см; 

• довжина ноги чоловіка більша, ніж у жінки на 6,6 см; 

• висота очей над рівнем підлоги різниться в них на 10,1 см; 

• на робочому місці у положенні тіла "сидячи" довжина тіла чоловіка на 

9,8 см більша, ніж у жінки; 

• на робочому місці у положенні тіла "сидячи" висота очей над сидінням у 

чоловіка на 4,4 см більша, ніж у жінки. 

5. Ергономіка доводить, що існують оптимальні положення тіла 

працюючого, при яких він не відчуває дискомфорту, зайвих фізичного та 

психологічного напружень і припускається мінімуму помилок у процесі 

виробничої діяльності. 

6. Оптимальне положення тіла працюючого потребує створення 

правильної конструкції й облаштування робочого місця (висоти робочої 

поверхні,регулювання сидіння, наявності достатнього простору для ніг, належної 

зони досяжності вертикальній та горизонтальній площинах і т.д.). 

7. Юрій Кондратюк, піонер теоретичної космонавтики, першим 

запропонував виготовлення ложементів — крісел космонавтів, виготовлених за 

індивідуальною формою тіла кожного з них. Такі крісла і нині використовуються 

у космічних апаратах Росії та Китаю. Неправильне положення тіла працівника на 

робочому місці призводить до: 1) швидкого виникнення статичної втоми; 2) 



зниження якості й швидкості виконання технологічних операцій; 3) зниження 

реакцій на небезпеку. 

 

§ 5.3. Психофізіологічні особливості працівника та їх урахування 

1. Ергономіка враховує, що м'язова сила у різних працівників є 

неоднаковою. 

2. М'язова сила людини залежить від її фізичного й психічного станів, а 

також від віку людини. 

3. М'язова сила спричиняється м'язовими скороченнями, при цьому її 

величина зменшується із часом, протягом якого відбувається скорочення м'язу, і 

спадає із кожним наступним м'язовим скороченням. 

4. У робочому положенні "сидячи" найбільша величина сили, створеної 

руками, досягається на рівні ліктя людини і залежить від напряму її дії. 

5. У робочому положенні "стоячи" найбільша величина сили, створеної 

руками, досягається на рівні плеча людини і залежить від напряму її дії. 

6. Людина може розвинути своїми руками силу, величина якої сягає 450—

650 Н. При використанні ножного керування слід ураховувати характер рух 

ніг,частоту рухів (не більше ніж 20 за хвилину), загальне робоче положення тіла, 

хід ножної педалі. Рекомендоване зусилля ноги при цьому становить 50 - 100 Н. 

7. Час. необхідний для м'язового скорочення, складається з фізіологічно 

зумовленого запізнення м'язового скорочення відносно моменту нанесення 

подразнення (близько 50 мс) та латентного періоду — часу від моменту 

нанесення подразнення до початку скорочення м'яза (близько 15 мс). Реально 

цей час оцінюється як величина, близька до 100 мс (0,1 с). 

8. Час. необхідний для м'язового скорочення, є суттєво меншим від часу 

реакції людини, який знаходиться у межах від 0,4 с до 1,2 с. 

9. В ергономіці велике значення має частота виконання технологічних 

операцій. 



10. Часі ота виконання технологічних операцій класифікуються як "дуже 

часто" (2 або більше операцій за 1 хв.); "часто" (не менше від 2-х операцій за 

одну годину ); "рідко" (не більше від 2-х операцій за одну годину). 

11. При ергономічних дослідженнях ураховують час реакції людини: 

наприклад, при ергономічних розрахунках час реакції водіїв автотранспорту 

приймають за 0,8 с. 

12. При ергономічних обгрунтуваннях вважають, що у звичайних 

виробничих умовах людина сприймає не більше від 2-х одиниць інформації за 1 

секунду. 

13. Можливості людини щодо сприйняття інформації знижуються при 

виконанні нею роботи у вимушених робочих позах. 

14. Можливості людини щодо сприйняття інформації поступово 

знижуються після досягнення людиною віку 40 років. 

15. Діапазон швидкостей, котрі розвиває своїми руками людина, 

знаходиться у межах від 0,01 см/с до 8000 см/с, але при ергономічних оцінках 

обмежуються швидкостями в інтервалі 5—800 см/с. 

16. Вертикальні рухи руками людина здійснює швидше, ніж горизонтальні. 

17. Рухи "до себе" людина робить швидше, ніж рухи "від себе" Відчуття, 

що сприймається "на дотик", називається тактильним (від лат. "тактиліс" — 

той, що відчувається на дотик). Тактильні рецептори на тілі людини дозволяють 

їй відчувати тиск, дотик, вібрації. 

18. Головним органом дотику в людини є рука, за допомогою якої вона із 

закритими очима може визначити форму, величину, характер поверхні 

предметів. 

19. Найменший тиск предмета на поверхню шкіри кінчиків пальців, який 

викликає ледь помітне відчуття дотику, називається абсолютним порогом 

тактильної чутливості. 

20. Абсолютний поріг тактильної чутливості становить близько 30 

мН/мм
2
: такий тиск на поверхню площею 1 мм

2
 чинить тіло масою 3 г. 



21. Тиск предмета на поверхню шкіри кінчиків пальців, при якому виникає 

відчуття болю, становить близько 3 Н/мм
2
. 

22. Різноманітність діяльності людини вимагає від неї напруження різних 

функціональних систем. 

 

§ 5.4. Працездатність працівника, втома та її профілактика 

1. Працездатність людини - це величина функціональних можливостей 

організму, котра характеризується кількістю та якістю роботи, виконаної за 

певний період часу. Протягом трудової діяльності працездатність людини з 

часом змінюється. 

2. Розрізняють три основних фази працездатності людини, які почергово 

змінюють одна одну в процесі трудової діяльності: фазу наростання 

працездатності, фазу високої стійкості працездатності, фазу зниження 

працездатності, зумовлену втомою. 

3. Втома — тимчасове погіршення функціонального стану організму 

людини, яке проявляється у специфічних змінах фізіологічних функцій і 

погіршенні працездатності працівника. 

4. Сучасна коркова теорія втоми пов'язує її зі станом центральної нервової 

системи (ЦНС) і розглядає як охоронне гальмування у корі головного мозку, 

котре спрямоване проти виснаження функціонального потенціалу ЦНС. 

5. Занадто напружена розумова діяльність може призводити до перевтоми 

працівника і має своїми проявами: а) порушення сну (аж до стійкого безсоння); 

б) зменшення опору до впливу несприятливих зовнішніх умов; в) підвищення 

нервово-емоційної збудливості тощо. 

6. Розвиток втоми тягне за собою погіршення показників фізіологічних 

систем людини і зниження її працездатності. 

7. Повне уявлення про працездатність людини можна отримати на основі 

даних про виробничі характеристики її діяльності у сукупності із відомостями 

про рівень функціональних змін органів і систем, які є найбільш завантаженими 

при певному різновиді праці. 



8. На виробництві профілактика втоми працівника досягається двома 

способами: створенням умов для відпочинку під час обідньої перерви у середині 

робочого дня і за рахунок короткочасних регламентованих перерв у робочий час.  

9. При виконання робіт, які вимагають значних фізичних зусиль й участі 

великих м”язів. рекомендується використовувати не часті, але досить тривалі 

перерви по 10 - 12 хвилин кожна.  

10. При виконанні особливо важких робіт (землекопи, бетонщики та ін.) 

рекомендується поєднувати роботу тривалістю 15...20 хвилин із відпочинком 

такої самої тривалості. 

11. При виконанні робіт, що вимагають великої нервової напруги й уваги, 

швидких і точних рухів рук, рекомендується використовувати не часті, але 

короткотривалі перерви по 5 - 10 хвилин кожна.  

12. Важливий спосіб профілактики втоми - мікропаузи в роботі, котрі 

виникають довільно внаслідок наявності розриву в часі між окремими 

технологічними операціями, а отже, і діями працівника. 

13. Мікропаузи забезпечують підтримання оптимального темпу роботи та 

високого рівня працездатності. Залежно від характеру і важкості робіт вони 

становлять 9... 109с робочого часу. 

14. Коли людина займається ручною фізичною працею, продуктивність 

праці напряму залежить від її працездатності. 

15. При виконанні робіт із залученням техніки (у системі "людина — 

машина") вплив працездатності людини на продуктивність праці має складний, 

опосередкований характер і, зокрема, залежить від режиму роботи системи 

"людина — машина"; тривалості роботи в автоматичному режимі, тривалості 

налагоджувальних робіт тощо. 

16. Втрата працездатності може бути постійною або тимчасовою, повною 

або частковою тощо. 

17. Причинами втрати працездатності можуть бути: а) порушення 

анатомічної цілісності організму людини або його функцій внаслідок прояву 

небезпек виробничого характеру (виробнича травма), б) патологічний стан 



людини, зумовлений виробничою діяльністю і пов'язаний із надмірним 

напруженням організму або іншим проявом небезпек виробничого характеру 

професійне захворювання), в.) порушення стану здоров'я внаслідок дії шкідливих 

речовин при їх проникненні в організм людини у виробничих умовах 

(професійне отруєння) та ін. 

 

§ 5.5. Ергономічні оцінки важкості фізичної праці 

1. Фізична важкість праці оцінюється в ергономіці як навантаження на 

організм працівника, котре вимагає підвищених м'язових зусиль і відповідного 

енергетичного забезпечення. 

2. Фізична робота, пов'язана із фіксацією знарядь і предметів праці у 

нерухомому стані, а також з певною позою працівника, вважається статичною 

роботою. 

3. Якщо працівник зайнятий виконанням статичної роботи впродовж 10-

25% робочого часу, його робота вважається роботою середньої важкості, а 

енерговитрати, що її супроводжують, оцінюються як 172-293 Вт. 

4. Якщо працівник зайнятий виконанням статичної роботи впродовж 50% 

робочого часу і більше, його робота вважається роботою важкою, а 

енерговитрати, що її супроводжують, оцінюються як 293 Вт і більше. 

5. Фізична робота, пов'язана із переміщенням у просторі знарядь і 

предметів праці (вантажів), а також самого працівника або частин його тіла, 

вважається динамічною роботою. 

6. Динамічна робота, під час якої маса вантажів, що піднімаються вручну, 

не перевищує 5 кг для жінок і 15 кг для чоловіків, вважається легкою роботою. 

Легка робота за швидкістю енерговитрат поділяється на 2 категорії: категорія Іа 

(із швидкістю енерговитрат до 139 Вт) і категорія 
1
 І6 (із швидкістю енерговитрат 

140-174 Вт). 

7. Динамічна робота, під час якої маса вантажів, що піднімаються вручну, 

становить 5-10 кг для жінок і 15-30 кг для чоловіків, вважається роботою 

середньої важкості. Робота середньої важкості за швидкістю енерговитрат 



поділяється на 2 категорії: категорія Па (із швидкістю енерговитрат 175-232 Вт) і 

категорія Пб (із швидкістю енерговитрат 233-290 Вт). 

8. Динамічна робота, під час якої маса вантажів, що піднімаються 

вручну,перевищує 10 кг для жінок і 30 кг для чоловіків, вважається важкою 

роботою. Важка робота за швидкістю енерговитрат становить 1 категорію: 

категорія III (із швидкістю енерговитрат понад 290 Вт). 

9. При визначенні категорії важкості фізичної роботи важливо, якою є 

робоча поза працівника. 

10. Легка робота виконується сидячи або стоячи, при цьому вона не 

вимагає систематичного фізичного напруження (такою є робота контролерів, 

офісних працівників тощо). 

11. Робота середньої важкості категорії Па виконується у робочій позі як 

сидячи, так і стоячи, але вимагає ходіння працівника без переміщення ним 

вантажів. 

12. Робота середньої важкості категорії Пб вимагає ходіння працівника і 

переміщення ним вантажів масою до 10 кг (механоскладальні цехи, текстильне 

виробництво, обробка деревини). 

13. Важка робота категорії ПІ пов'язана із систематичними фізичними 

навантаженнями, що супроводжуються постійним переміщенням і перенесенням 

вантажів масою понад 10 кг: ковальські, ливарні цехи із використанням ручної 

праці. 

 

§5.6. Ергономічні оцінки розумової праці 

1. Поділ діяльності на фізичну і розумову є досить умовним та має 

тенденцію до поступового згладжування. 

2. У фізіологічному відношенні головною особливістю розумової 

діяльності є те, що мозок людини водночас із виконанням координуючих 

функцій виступає ще і як основний працюючий орган. 

3. Розумовій діяльності властиві такі фізіологічні прояви: 



а) мала рухливість; б) вимушена одноманітна робоча поза; в) приплив 

крові до працюючого мозку й підвищення артеріального кров'яного тиску; г) 

напруження функцій зорового аналізатора тощо. 

4. Розрізняють такі форми інтелектуальної (розумової") праці: 

• операторська; 

• управлінська; 

• творча; 

• праця медичних працівників; 

• праця викладачів; 

• праця учнів і студентів. 

5. Указані форми інтелектуальної праці відрізняються одна від одної: а) 

організацією трудового процесу, б) нерівномірністю навантаження, в) ступенем 

емоційної напруги. 

6. При інтенсивній інтелектуальній роботі потреба головного мозку в 

енергії становить 15-20% від загального обміну в організмі (при тому, що маса 

мозку не перевищує 2% від загальної маси тіла). 

7. При читанні вголос швидкість витрат енергії зростає на 48%. 

8. При виступі із публічною лекцією швидкість енерговитрат зростає на 

94%. 

9. В операторів обчислювальних машин швидкість енерговитрат зростає на 

60-100%. 

10. Швидкість енерговитрат визначають експериментально методом 

повного газового аналізу (вимірюється об'єм спожитого кисню і виділеного 

вуглекислого газу). 

11. Швидкість енерговитрат під час виконання розумової роботи може 

зростати ще більше, якщо робота супроводжується значним нервово-емоційним 

напруженням. 



§ 5.7. Ергономічні рекомендації до роботи на комп'ютері 

1. Використання у різноманітних сферах діяльності людини персональних 

комп'ютерів (ПК) має супроводжуватися з урахуванням норм ергономічної 

безпеки користувачів ПК. 

2. Нормативними документами, які регламентують безпеку користувачів 

ПК, є: 

• Правилами охорони праці при експлуатації електронно-обчислювальних 

машин. (Затверджені наказом Держнагляд охорони  праці від 10.02.1999 р. №21 і 

зареєстровані в Міністерстві юстиції України 17.06.1999 р. за №382/3675). 

     ДСанПІН 3.3.2-007-98. Державні санітарні правила і норми роботи з 

візуальними дисплейними терміналами електронно обчислювальних машин. 

• ДСанПІН 5.5.6.009-98. Державні санітарні правила і норми. 

Облаштування та обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних 

класах і режим праці учнів на персональних комп'ютерах. 

3. До роботи на ПК допускаються особи, які: а) ознайомилися із 

правилами роботи на ПК і пройшли інструктаж на робочу місці; б) засвоїли в 

необхідному обсязі практичний курс роботи на ПК. 

4. Джерелами небезпек для користувачів ПК є електромагнітне 

опромінювання хвилями різної частоти й інтенсивності, велика постійна напруга 

(близько 16 кВ) на електропроменевій трубці монітора, змінна напруга живлення 

мережі (220 В, 50 Гц), електростатичне поле, що утворюється на екрані монітора 

й концентрує біля нього позитивні аероіони і заряджені частинки пилу. 

5. Перед увімкненням живлення користувач ПК має переконатися у 

наявності заземлення, передбаченого інструкцією, а також перевіривши 

справність шнура живлення і шнура зв'язку клавіатури із блоком живлення. 

6. Користувачу ПК категорично забороняється: а) вмикати шнур 

живлення у розетку при видимих ознаках його пошкодження; б) роз'єднувати 

(з'єднувати) пристрої через штатні роз'єми, не вимкнувши живлення; 

в) проводити будь-які ремонтні роботи при ввімкненому живленні, 

г) залишати ввімкнений комп'ютер без нагляду. 



7. Робота на ПК супроводжується дією на користувача небезпечних та 

шкідливих факторів, які віднесені до фізичних: а) електрична напруга; б) 

статична електрика; в) електромагнітне опромінення; г) підвищена іонізація 

повітря. 

8. Робота на ПК супроводжується дією на користувача небезпечних та 

шкідливих факторів, які віднесені до психофізіологічних: а) статичні й 

динамічні перевантаження і викликана ними втома; б) розумове перевантаження 

і викликана ним втома; в) перенапруження зорового аналізатора і викликані цим 

фізіологічні порушення. 

9. Ергономічні дослідження дозволили розробити обґрунтовані 

рекомендації до робочого місця користувача ПК. 

10. Положення тулуба користувача ПК має бути таким, щоб його погляд 

був спрямований прямо на монітор. 

11. Нижній край екрана монітора має знаходитися на 20 см нижче від 

рівня очей користувача ПК. 

12. Верхній край екрана монітора має бути на висоті чола користувача 

ПК. 

13. Екран монітора має бути розташований на відстані 75—120 см від 

очей користувача ПК. 

14. Робоча поверхня, що на ній розташована клавіатура, має знаходитися 

на висоті, на якій кисті рук користувача ПК розміщуються прямо. 

15. Робоче крісло користувача ПК має бути підйомно-поворотним та 

регулюватися по висоті і кутам нахилу сидіння й спинки, а також за відстанню 

спинки від переднього краю сидіння. 

16. Спинка робочого крісла (стільця) має підтримувати спину користувача 

ПК. 

17. Робоче крісло користувача ПК має бути відрегульоване так, щоб кут 

між його стегнами і тулубом становив 90°. 

18. Робоче крісло користувача ПК розташовується так, щоб клавіатура 

знаходилася у зоні досяжності. 



19. Відстань між столами, на яких установлено комп'ютери, має бути не 

менше ніж 1,5 м, а відстань між боковими поверхнями моніторів — не менше 

ніж 2,2 м. 

20. Відстань від екрана одного монітора до задньої стінки іншого, 

розташованого в сусідньому ряду, повинна бути не менше ніж 2,5 м. 

21. Висота від підлоги робочої поверхні (висота столу), на якій 

установлено комп'ютер, має становити від 680 мм до 800 мм. 

22. Для ніг користувача ПК повинні бути передбачені діелектричні 

(ізолюючі) килимки. 

23. Ергономічна безпека користувача ПК суттєво залежить від візуальних 

параметрів монітора (насамперед яскравості зображення та його контрастності), 

встановлених користувачем ПК для зручності його роботи. 

24. Зоровий комфорт для користувача ПК досягається тоді, коли екран 

монітора розміщується під прямим кутом до вікон, а самі вікна під час роботи 

завішуються шторами або прикриваються жалюзі. 

25. Оптимальними при роботі на ПК вважаються мікрокліматичні умови, 

за яких 

відносна вологість повітря становить близько 60±5%, температура повітря 

знаходиться у межах 19±0,5°С, а швидкість руху повітря не перевищує 0,1 м/с. 

26. При восьмигодинному робочому дні тривалість безперервної роботи на 

ПК не повинна перевищувати 4-х годин, причому через кожну годину праці слід 

робити перерву тривалістю 5—10 хвилин, під час якої доцільно виконувати 

комплекс вправ виробничої гімнастики або проводити сеанс психофізіологічного 

розвантаження. 

27. При восьмигодинному робочому дні кількість опрацьованих (шляхом 

введення даних або їх зчитуванням з екрана монітора) символів (знаків) не 

повинна перевищувати 30 000 за 4 години роботи. 

 
 
 

 



Лекція 6 

 

Тема 6. УРБАНІЗОВАНЕ ЖИТТЄВЕ СЕРЕДОВИЩЕ І 

ЙОГО НЕБЕЗПЕКИ 

§ 6.1. Урбанізація та урбанізоване середовище 

1. Історія виробничої діяльності людства нараховує чотири етапи: 

збиральництво і мисливство, землеробство і скотарство, промислове 

виробництво, інформаційне суспільство. 

2. Початок XXI століття є для більшості розвинених країн світу фазою 

переходу від етапу промислового виробництва до інформаційного суспільства. 

3. Однією з ознак інформаційного суспільства є настільки високий роз-

виток виробничих технологій, що контроль за ними виходить за межі психо-

фізіологічних можливостей людини. 

4. Нинішньому етапові розвитку людства властива криза цінностей як 

ментальна основа спроби виправдатися перед наступними поколіннями за 

деструктивний шлях розвитку людської цивілізації. 

5. Догматичні уявлення західної цивілізації пов'язують прогрес та до-

бробут Людини із розвитком техніки й потужності промислового виробництва, а 

не з якістю життя, досягнутої внаслідок балансу взаємин людини і довкілля. Ці 

уявлення ґрунтуються на антропоцентризмі, споживацькій парадигмі, презирстві 

до так званих "примітивних народів", що живуть у гармонії з природою. 

6. Людині потрібне таке життєве середовище, яке б не створювало над-

мірного ризику зазнати шкоди від будь-якого з його елементів. 

7. Людина не в змозі протиставити аномальним природним явищам 

(стихійним лихам) адекватні запобіжні і протидіючі засоби, оскільки небезпеки 

природного походження є погано прогнозованими й занадто інтенсивними. 

8. Але, створюючи техносферу, людина може і повинна передбачити й 

відвернути всі небезпеки, джерелами яких є рукотворні машини та механізми, а 

також вироблена за їхньою допомогою продукція. 



9. Найбільший вплив техносфери на людину та системи її життєзабезпе-

чення відбувається в урбанізованому середовищі. 

10.Урбанізація — процес зростання міст і міського населення, який 

супроводжується зростанням їхньої ролі в соціально-економічному та 

культурному житті суспільства. 

11. Інтенсивний локальний розвиток міст, котрі виникали як сумісні 

поселення ремісників, як центри торгівлі або як військові укріплення (фортеці), 

розпочався на межі ХУПІ-ХІХ століть у Західній Європі. Тут цей процес дістав 

ознаки урбанізації. 

12. За даними 00Н, нині 80% людей мешкають у містах, причому в світі 

нараховується понад 260 міст із населенням 1 млн. осіб і більше (117 із них — в 

економічно розвинених країнах). Першим у світі містом, населення якого 

(станом на 1800 рік) перевищило 1 млн. осіб, є Лондон. 

13. Найбільший населений пункт у Стародавній Греції, який утворився 

внаслідок об'єднання й злиття близько розташованих і тісно пов'язаних між 

собою 35 менших давньогрецьких поселень, мав назву Мегалополіс. 

14. Близько розташовані і тісно пов'язані між собою міста, котрі разом із 

прилеглою до них територією утворюють особливу форму соціально- 

економічної й політичної організації суспільства, називають мегаполісами. 

15. Відомо, що найбільш урбанізовані регіони різних країн світу (Філа- 

дельфійсько-Бостонсько-Нью-Йоркський у США, Токійсько-Йокогамсько- 

Осакський в Японії, Кельнсько-Дюссельдорфський у Німеччині, Маичестер- 

Бірмінгемський у Великобританії та інші) концентрують у собі від 20 до 60 

мільйонів міського населення. Середня щільність населення у цих урбанізо- 

ваних регіонах становить близько 300-400 осіб на 1 км
2
. 

16. Тісно пов'язані й фактично злиті між собою в агломерацію американ-

ські міста, розташовані на невеличкій (1,5% від загальної території США) площі, 

що на 800 км протягнулася смугою завширшки 100-150 км уздовж Атлантичного 

узбережжя США, у яких проживає близько 19% населення цієї країни, дістали 

назву Бос-Ваш. 



17. Україна залучилася до процесу урбанізації у першій половині XX 

століття. Сьогодні вона є великою урбанізованою державою: у країні нара-

ховується 7 міст із населенням, що перевищує або майже сягає 1 мільйона осіб, а 

ще 61 місто має населення понад 100-тис. осіб. Близько 70% населення України 

проживає у містах. 

18. Помітне місце серед українських міст посідає старовинне місто Пол-

тава із населенням близько 307 тисяч жителів (за даними на середину грудня 

2005 року). 

19. Найінтенсивніший демографічний розвиток (зростання чисельності 

населення майже у 2,5 разу) за останні 30 років XX століття дістав Київ — 

столиця України. 

20. Урбанізація в Україні пов'язана із розвитком суспільного виробниц-

тва. зокрема важкої промисловості, енергетики, хімічної промисловості тощо. 

21. Урбанізація в Україні супроводжується зосередженням закладів 

освіти, науки і культури насамперед у великих містах. 

22. Зростання чисельності міського населення забезпечується в Україні 

міграцією сільських жителів — на неї припадає більше ніж половина приросту 

населення міст. 

23. Розвиток міст тривалий час супроводжувався поширенням уявлень про 

те, що місто є гарантом високої якості життя. Але у другій половині XX 

століття ситуація докорінно змінилася. Міста залишалися центрами економі-

чного. політичного і культурного життя, але якість життя міського мешканця 

почала не так сильно відрізнятися порівняно із якістю життя у сільських 

населених пунктах. 

24. Сучасні великі міста надають їх мешканцям багато переваг економі-

чного, соціального та суб'єктивного характеру і разом з тим виявляються 

джерелом численних небезпек для міського жителя. 

25. Серед переваг, що їх надає сучасне місто, чільне місце посідають: 

наявність робочих місць і можливість знайти гідно оплачувану роботу за фахом і 

кваліфікацією; зосередження закладів освіти, науки і культури, наявність 



спортивних споруд; зосередження медичних закладів високого рівня; найкращі 

житлові й побутові умови; можливість міжнародних зв'язків, контакти з 

міжнародними організаціями. 

26. Серед найбільших небезпек сучасного міста - забруднення атмосфе-

рного повітря; дефіцит питної води належної якості; шумове забруднення і 

вібраційні навантаження; надмірне скупчення населення і напружений ритм 

життя; нестача вільного "життєвого" простору і транспортні проблеми; неба-

жаний вплив електромагнітних полів та інших іонізуючих випромінювань, 

проблема утилізації відходів. 

27. Якість міського життя значною мірою визначають розташовані у 

місті промислові підприємства. Вони є основними споживачами води, тепла, 

джерелами забруднення навколишнього природного середовища. Характер 

забруднення довкілля у шахтарському, металургійному чи хімічному промис-

ловому центрі може бути різним, але всі вони, як правило, є однаково неспри-

ятливими для здоров'я людини. 

28. Якість життя у місті визначає й такий фактор, як культура поведінки 

їх мешканців. Надміру гучна музика, неправильне паркування автомобілів, збої у 

системі збору й видалення побутових відходів та багато іншого є такими самими 

чинниками урбанізованого середовища, як і якість повітря або води. 

29. Будь-яке урбанізоване середовище містить у собі три основні елеме-

нти: виробниче середовище, побутове середовище, а також середовище, яке 

одночасно є і поза виробничим, і позапобутовим (транспорт, сфера розваг і 

дозвілля тощо). В умовах урбанізованого середовища загострюються всі 

сторони життєзабезпечення людей, а небезпеки з боку життєвого середовища 

проявляються найбільш виразно. 

30. Міста є особливими антропогенними екосистемами, у складі яких є 

концентровано розміщені промислові і побутові споруди та населення, котре 

знаходиться на його території. Від інших населених пунктів сучасне місто 

відрізняють за такими ознаками: тут мешкає не менше ніж 5-10 тисяч осіб; 



забудова здійснена багатоповерховими спорудами; мешканці зайняті в основ-

ному в сфері промисловості, управління й культури. 

31.Зонування міської території полягає у виділенні в межах міста ви-

робничих, житлових і рекреаційних територій, а також передмістя при обов'я-

зковому створенні належної транспортної мережі. 

 

§ 6.2. Здоров'я мешканців великих міст 

1 . Людина потребує такого життєвого середовища, яке б не створювало 

надмірного ризику зазнати шкоди від його елементів. 

2. Урбанізоване життєве середовище — специфічна, штучно 

створена частина Всесвіту, де перебуває або може перебувати людина і де 

функціонують системи її життєзабезпечення. 

3. У складі урбанізованого середовища виділяють природну, 

техногенну та соціальну складові, кожна з яких окремо і всі вони разом чинять 

вплив на здоров'я людини (на кожному його рівні - суспільному, груповому, 

індивідуальному). 

4. Урбанізоване середовище чинить тиск на всі складові здоров'я - пси-

хічне, фізичне, соціальне. 

5. Природна складова урбанізованого середовища включає в себе земний 

фунт, атмосферне повітря, розташовані на території міст водойми і питну' воду, 

звірів, птахів, мікроорганізми тощо. 

6. Техногенна складова урбанізованого середовища включає в себе роз-

ташовані на території міст промислові та енергетичні об'єкти, житло, транспорт, 

знаряддя праці, домашніх і свійських тварин. 

7. Соціальна складова урбанізованого середовища включає в себе окремі 

групи людей, розподілені за такими ознаками: віковими, фаховими, 

цивілізаційними, етнічними, расовими, релігійними та іншими. 

8. Унаслідок впливу урбанізованого життєвого середовища на людину 

стан здоров'я мешканців сучасних міст швидко гіршає як в усьому світі, так і в 

Україні. 



9. В Україні порівняно із 1980-им роком зросла кількість хворих: 

— на органи кровообігу у 8,6 разу; 

— на цукровий діабет у 2,1 разу; 

— на бронхіальну астму у 2,1 разу; 

— на виразку шлунку і виразку 12-папої кишки в 1,9 разу; 

— на гострий інфаркт міокарда у 2,6 разу. 

10. В Україні порівняно із 1992-им роком-кількість людей, які щорічно 

захворюють, зросла: 

— на туберкульоз на 8,4%; 

— на рак на 27,8%; 

— на психічні розлади на 26,8%; 

— на хронічний бронхіт на 21%; 

— на жовчнокам'яну хворобу на 28%. 

Починаючи з 1992 року смертність в Україні перевищує народжуваність. 

12.0сновні причини смертності мешканців великих міст пов'язані з так 

званими „хворобами цивілізації", до яких належать: 

а) серцево-судинні захворювання (у тому числі інфаркти міокарда, ате-

росклероз, гіпертонічна хвороба й ін. Щороку в Україні виявляють близько 50 

тис. нових хворих на інфаркт міокарду, 1/3 з них помирає); 

б) онкохвороби (від раку в Україні щороку помирає близько 90 тис. 

осіб) 

в) різні види імунодефіциту (у тому числі СНІД); 

г) ураження бронхо-легеневої системи (у тому числі туберкульоз, хро-

нічні бронхіти, пневмонії, бронхіальні астми тощо); 

д) депресивні психічні стани (у тому числі спричинені алкоголізмом, 

наркоманією й ін.); 

е) тяжкі порушення обміну речовин (насамперед ожиріння та діабет). 

13. В умовах великих міст еволюція інфекційного паразитизму відбу-

вається значно швидше, ніж еволюція життєвого середовища. 



14. Для мешканців великих міст звичним стає так званий „третій стан" 

— проміжний стан між повним здоров'ям та повною хворобою. 

§ 6.3. Атмосферне повітря і проблеми, викликані його забрудненням 

 

1. Атмосферою (від грецьк. атмос — пара і сфера — куля) називають 

зовнішню газову оболонку Землі, одну із мегаекзосфер.  

2. Склад атмосферного повітря Землі змінювався протягом мільйонів 

років. Нині три гази становлять 99,96% земної атмосфери: азот — 78%, кисень 

— 21%, аргон — 0,9%, вміст в атмосферному повітрі водяної пари різниться у 

різних широтах, змінюючись від 0,1% у холодному повітрі приполярних 

областей Арктики та Антарктики, а також у гірських районах до 4,0% у теплому 

повітрі екваторіальних широт. 

Чисте сухе атмосферне повітря є сумішшю газів, яка складається пере-

важно з азоту (78%), кисню (21%), аргону (0,9%), вуглекислого газу (0,03%). 

3. Значення для людини (а також для біосфери у цілому) кожного із 

складових атмосферного повітря (кожного газу) не залежить від відносної його 

кількості в атмосфері. Це твердження добре кореспондується із відомим 

екологічним законом Ю.Лібіха: екосистема гине, якщо кількість і якість 

екологічних факторів є меншими від необхідного для неї мінімуму. 

4. Атмосферне повітря є найважливішим природним ресурсом. Найбі-

льшим багатством для людини у складі повітря є кисень, основним джерелом 

якого є фотосинтез живих рослин: у клітинах рослин, де є активна сполука — 

хлорофіл, за-допомогою сонячної енергії з води й вуглекислого газу виробля-

ється органічна речовина, а побічним продуктом цієї реакції є вільний кисень. 

5. Людство створило величезну кількість споживачів кисню і жодного 

його виробника. Нині промисловість США, Німеччини, Японії споживає кисню 

набагато більше, ніж його виробляється на їхніх власних територіях. Усього ж, 

за підрахунками вчених, антропогенна діяльність спричиняє щорічне зменшення 

кисню в атмосфері на 10 млрд. тонн. 



6. Склад атмосферного повітря досить швидко змінюється за рахунок 

надходження в атмосферу твердих частинок (попіл і пил) та різноманітних 

газоподібних речовин. Навіть чисте атмосферне повітря не буває вільним від 

зважених у ньому малих твердих частинок — пилинок. їхня мінімальна кількість 

оцінюється як 5 тисяч пилинок на кожний 1 см
3
 повітря. 

7. Пилове забруднення атмосфери є прикладом її фізичного забруднення. 

8. Іншими показниками фізичного забруднення атмосфери міст є: 

— перевищення середньої температури атмосферного повітря (порівняно 

із сільською місцевістю) на 1...2 °С; 

— підвищена кількість опадів (на 5-10% порівняно із сільською місце-

вістю); 

— менша швидкість вітру (на 2-3 м/с порівняно із місцевістю, що поза 

містами); 

— прозорість атмосферного повітря (на 15-25% менша, ніж у сільській 

місцевості). 

9. Крім фізичного забруднення атмосфери, виділяють її хімічне забруд-

нення — наявність у природній суміші газів речовин, яких немає у чистому 

атмосферному повітрі (речовин-полютантів). 

10. Один із найнебезпечніших хімічних забруднювачів повітря міст — 

оксид Карбону (хімічна формула СО), який також має назву чадний газ. 

11. Найбільший внесок до забруднення атмосфери чадним газом уно-

сить промисловість. Загальні об'єми його промислових викидів у повітряний 

простір міст є колосальними: понад 3,5-10
8
 тонн. 

12. Чадний газ — це газ без кольору і без запаху, який утворюється при 

неповному згорянні пального: кам'яного вугілля, газу (пропану, бутану, метану 

тощо), деревини, нафти, бензину, гасу. 

13. При концентрації у повітрі понад 1% чадний газ негативно впливає 

на здоров'я людини, а при концентраціях понад 4% — спричиняє смерть. Ме-

ханізм ураження чадним газом полягає у тому, що, потрапивши у кров, він- 

позбавдяє еритроцити (червоні кров'яні тільця, червонокрівці) здатності тран-



спортувати кисень. Як наслідок — спостерігається кисневе голодування тканин, 

задуха, запаморочення і навіть смерть. 

14. Крім чадного газу, найнебезпечнішими забруднювачами атмосфери 

вважаються кислотоутворюючі окисли — окисли Нітрогену, окисли Суль- 

фуру. 

15. Основне джерело постачання атмосфери сіркою (як власне речови-

ною, так і її сполуками) — металургійне виробництво і спалювання кам'яного 

вугілля та інших видів палива, в котрих, як правило, міститься сірка. При 

спалюванні пального близько 96% Сульфуру, що був у ньому, потрапляє в 

атмосферу 

16. Сульфур надходить в атмосферу у складі сірчистого газу SО2 (інші 

назви цієї речовини —двооксид Сульфуру, оксид Сульфуру (IV), сірчистий 

ангідрид). Сірчистий газ легко взаємодіє із водяною парою, утворюючи нестійку 

кислоту середньої сили Н2SO3: Н2О+SО2—» Н2SO3. Водночас двооксид 

Сульфуру в атмосфері поступово окислюється до триоксиду SО3 (інші назви: 

сірчаний газ, оксид Сульфуру (VI), сірчаний ангідрид). Утворений триоксид 

Сульфуру, взаємодіючи із водяною парою, утворює сильну двоосновну сірчану 

кислоту: SО3+ Н2О -> Н2SO4. 

17. І сірка як індивідуальна речовина у вигляді твердих частинок пилу, і 

Сульфур у складі сірчистої та сірчаної кислот викликають подразнення слизових 

оболонок, уражають органи дихання, насамперед — легеневу систему. 

18. Надзвичайно, у десятки разів, небезпечнішими для людини, ніж чад-

ний газ, є окисли Нітрогену NO та NO2, джерелом викиду яких є металургійні 

та хімічні підприємства. З'єднуючись із водою у дихальних шляхах людини 

(наприклад, за схемою NO2 + Н20 -»NHО3), окисли Нітрогену утворюють 

азотисту та азотну кислоти, які здатні серйозно уражати слизові оболонки, 

бронхи і легені людини. 

19. Небезпечним забрудненням повітря міст є смог (від англ. слів smoke 

— оим та fog — туман). Смог являє собою аерозоль із диму, туману й пилу, шо 

виникає в результаті складних фотохімічних реакцій у повітрі, забрудненому 



вуглеводнями, пилом, сажею та іншими полютантами (забруднювачами). 

Утворенню смогу сприяє вплив сонячного світла, підвищена температура нижніх 

шарів повітря і велика кількість озону (хімічна формула Оз). 

20. У сухому загазованому й теплому повітрі смог виникає над містом як 

синюватий прозорий туман, наповнений озоном (концентрація якого може 

сягати понад 3 мг/м
3
) та іншими речовинами, утвореними з інших забрудню-

вачів, але значно токсичніших за них. Смог має неприємний запах, він подра-

знює очі, горло, спричиняє задуху, бронхіальну астму, емфізему легень, по-

рушення вітамінного обміну, викликає порушення сну в дітей. 

21. Можна виділити три основні джерела забруднення повітря над міс-

тами: транспорт (легковий, вантажний та громадський), енергетичні системи 

міст (ТЕЦ, котельні тощо), промислові підприємства. 

22. В Україні транспорт спричиняє близько 70% усіх забруднень атмос-

фери (в Ужгороді — 91%; у Полтаві, Ялті — 88%; у Києві — 75%). Підраховано, 

що один автомобіль у середньому за 1 рік поглинає з атмосфери близько 1 тонни 

кисню, викидаючи при цьому в повітря 600...800 кг вуглекислого газу, близько 

40 кг оксиду Нітрогену та 200 кг незгорілих вуглеводнів. 

Питомий внесок різних галузей промисловості у забруднення атмосфери 

міст оцінюється так: металургія — 33%, енергетика — 30%, вугільна промис-

ловість — 10%, хімічна промисловість — 7%. 

23. Значного фізичного і хімічного забруднення зазнає атмосферне пові-

тря великих міст (із населенням понад 1 млн. осіб). Для міста із населенням 1 

млн. осіб характерне таке споживання енергетичних матеріалів і пов'язані з ним 

відходи: 

24. Основним забруднювачем атмосферного повітря міста Полтави є пил 

(фізичне забруднення), а основним його джерелом — автомобільний транспорт. 

Найзабрудненішою місцевістю на території Полтавщини є Кремен- 

чуцько-Комсомольський регіон. На жаль, Полтавською обласною радою у 

листопаді 2005 року ухвалено рішення про ще більше антропогенне наванта-

ження на довкілля у цьому регіоні: вирішено відвести 206 га території поблизу 



села Дмитрівка для будівництва металургійного комбінату TOB „Ворскла- 

сталь". Планується, що це металургійне виробництво матиме потужність З млн. 

тонн сталі на рік, а його викиди в атмосферу становитимуть близько 1950 тонн 

щорічно (у тому числі пилу — 360 т, вуглекислого газу — 90 т, окислів 

Нітрогену — 1500 т. Ці обсяги полютантів збільшать шкідливі викиди в 

атмосферу приблизно на 6% (для порівняння — Кременчуцька ТЕЦ, яка 

обігріває все місто, викидає протягом року 1691 тонну забруднювачів). 

 

§ 6.4. Шумове забруднення великих міст 

1. Шум — це сукупність звуків різної частоти та інтенсивності, яка за-

шкоджує психофізіологічному сприйняттю людиною корисних звукових сиг-

налів. 

2. Людина живе у світі звуків. Звук із фізичної точки зору являє собою 

механічні коливання, які поширюються у пружному середовищі, — звукову 

хвилю. Звукова хвиля характеризується такими фізичними величинами: 

1. довжиною хвилі (найменшою відстанню між двома точками 

середовища, які коливаються в однаковій фазі, синфазно); 

2. амплітудою хвилі — найбільшим зміщенням точки середовища від 

рівноважного положення; 

3. періодом — часом, протягом якого кожна точка середовища здійснює 

одне повне коливання; 

4. частотою звуку — кількістю повних коливань, здійснених коливною 

точкою середовища за 1 секунду. Частота звуку відповідає суб'єктивній хара-

ктеристиці звуку, яку ми називаємо висотою звуку; 

5. інтенсивністю звуку — величиною енергії, що припадає щосекунди на 

поверхню площею 1 м
2
, розташовану перпендикулярно до напряму поширення 

хвилі. Інтенсивність звуку відповідає суб'єктивній характеристиці звуку, яку ми 

називаємо гучністю звуку; 



6. надлишковим звуковим тиском, котрий виникає внаслідок згущення 

частинок середовища, в якому поширюється звукова хвиля. На сприймання 

надлишкового тиску повітря у звуковій хвилі налаштоване вухо людини. 

3. Тривала і сильна дія шуму призводить до зниження продуктивності 

розумової праці на 60-65%, фізичної праці - на 30-35%. 

4. У великих містах тривала і сильна дія шуму скорочує тривалість життя 

людини на 8-12 років. 

5. Особливістю органів слуху (так само, як й усіх інших органів чуттів 

людини) є те, що вони оцінюють дію зовнішнього подразнення у логариф-

мічному масштабі: приріст сили відчуття є прямо пропорційним десятковому 

логарифму відношення інтенсивностей двох подразнювачів, що порівнюються. 

Це твердження має назву закону Вебера-Фехнера. 

6. Згідно із законом Вебера-Фехнера, для розрахунку рівня гучності L 

(рівня шуму) використовують математичну формулу: 

, де 

J0 = 1 • 10
-12

Вт/м
2
 — поріг чутності — найменша інтенсивність звуку, що 

її сприймає вухо людини; J — інтенсивність джерела шуму, що досліджується. 

Розрахункова величина L при застосуванні цієї формули вимірюється у деци-

белах. 

7. Гранично допустимим для нормального сну і продуктивної розумової 

діяльності людини вважається шум, рівень гучності якого не перевищує 30 дБ. 

8. У приміщеннях установ, де більшість працівників зайнята розумовою 

працею, згідно із ГОСТ 12.1.003-76 "Система стандартів безпеки праці. Шум. 

Загальні вимоги безпеки" допускається шум, рівень гучності якого не перевищує 

55 дБ. 

9. В Законі України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України іцодо захисту населення від впливу шуму» (ВВР, 2004, № 36, с.434, 

стаття 24) сказано: 



«у нічний час, із 22-і до 8-ї години, на захищених об'єктах забороня-

ються гучний спів і викрики, користування звуковідтворювальною апаратурою 

та іншими джерелами побутового шуму,- проведення салютів, феєрверків, 

використання піротехнічних засобів. 

Проведення на захищених об'єктах ремонтних робіт, що супрово-

джуються шумом, забороняється у робочі дні з 21 -ї до 8-ї години, а у святкові 

та неробочі дні - цілодобово. Власник або орендар приміщень, в яких 

передбачається проведення ремонтних робіт, зобов'язаний повідомити 

мешканців прилеглих квартир про початок зазначених робіт. За згодою 

мешканців усіх прилеглих квартир ремонтні та будівельні роботи можуть 

проводитися також у святкові та неробочі дні. Шум, що утворюється під час 

проведення будівельних робіт, не повинен перевищувати санітарних норм 

цілодобово. 

За порушення вимог щодо додержання тиші та обмежень певних видів 

діяльності, що супроводжуються шумом,...установа, організація, громадянин - 

суб'єкт господарської діяльності сплачує штраф у розмірі від 50 до 450 

неоподаткованих мінімумів доходів громадян». 

10.Згідно з чинними нормами, рівень шуму в межах житлових кварталів 

міста вдень не повинен перевищувати 55 дБ. 

11. Вухо людини здатне реєструвати звуки і шуми у широкому, але об-

меженому діапазоні частот (від 20 Гц до 16...20 кГц) та інтенсивностей (від 10
-12

 

Вт/м
2
 до 10 Вт/м

2
). Ці звуки й шуми називають власне звуком. 

12. Звуки найменшої інтенсивності J0 (в інтервалі частот від 20 Гц до 

16...20 кГц), котрі сприймаються вухом людини, називаються порогом чутності 

людини. 

13. Вухо людини є найчутливішим до звуків, що належать діапазону се-

редніх частот від 1000 Гц до 3000 Гц. 

14.Для вуха людини, що має неоднакову чутливість до звуків і шумів рі-

зної частоти, найшкідливішими є шуми, що належать до діапазону високих 

частот (понад 5000 Гц). 



15. Надмірне шумове забруднення в шумних цехах викликає тимчасову 

втрату працездатності у 1,5...2 рази частіше, ніж на виробництві із нормальним 

рівнем шуму. Надмірне шумове навантаження закономірно призводить до 

зниження гостроти слуху і туговухості працівників (див. таблицю 6.6). 

16. У працівників шумних цехів шлункові захворювання (зокрема 

гастрити) спостерігаються у 4 рази частіше, ніж на виробництві із нормальним 

рівнем шуму. 

17. За останні 30 років рівень шуму (шумового забруднення) у великих 

містах зріс у середньому на 12...15 дБ. 

18. Критерії нешкідливості шуму: 1) діючи протягом тривалого часу, він 

не повинен викликати зниження гостроти сприймання корисних звукових 

сигналів; 2) він не повинен заважати задовільній розбірливості мови на відстані 

1,5 м від мовця. 

19. Основними джерелами шуму в сучасному місті є: 

1) усі види транспорту (легкові автомобілі, вантажівки, громадський 

транспорт); 

2) промислові підприємства; 

3) гучномовні пристрої, музичні інструменти, 

4) юрби людей та окремі особи. 

20. Для захисту від шуму мешканців сучасних міст використовують: 

1) шумопоглинаючі екрани, зелені насадження (наприклад, уздовж ав-

томагістралей); 

2) шумопоглинаючі оздоблення стін і шумопоглинаючі фільтри; 

3) малошумні виробничі технології із використанням малошумних ме-

ханізмів, машин і пристроїв тощо. 

21. Для розрахунку рівня гучності L (рівня шуму) використовують 

математичні формули, що випливають із закону Вебера-Фехнера, за яким 

вухо людини (та й усі інші органи чутгя) оцінює зовнішнє подразнення у 

логарифмічному масштабі. При цьому сумарний рівень інтенсивності шуму 



створеного кількома джерелами шуму з однаковою їх інтенсивністю, 

складає   

де Li — рівень шуму від одного джерела; N —кількість джерел. 

 

22. За медичними показниками, природною є втрата гостроти слуху у 

віці близько 60 років, але у великих сучасних містах люди починають страждати 

на вади слуху вже з 30-літнього віку. 

23. Разом із шкідливими існують шуми, які чинять позитивну, благотво-

рну дію і не викликають ані надмірного подразнення нервової системи, ані 

порушення нормальних фізіологічних функцій людського організму. Це слабкі 

шуми природного походження (шелест листя, дзюрчання струмка тощо). 

 

Лекція 7 

 

§ 6.5. Оцінка шумового забруднення від автотранспорту 

 

Переважна частина транспортних засобів нині зосереджена в містах. Це 

легкові автомобілі різноманітного призначення й класу, вантажівки та гро-

мадський транспорт (тролейбуси, трамваї, автобуси, метрополітен тощо). 

Протягом останніх десятиліть усе помітнішою є тенденція до зростання (як у 

розвинених країнах, так і в країнах, що розвиваються) парку приватних легкових 

автомобілів. 

Автомобільний транспорт, окрім фізичного й хімічного забруднення (пил, 

отруйні хімічні речовини), спричиняє шкідливе для людини шумове забруднення 

довкілля. Воно особливо помітне поблизу автомагістралей із інтенсивним рухом. 

Рівень шуму, створеного щільним транспортним потоком, залежить від: 1) 

швидкості руху; 2) інтенсивності руху (кількості одиниць автотранспорту, що 

проходить повз місце спостереження за одиницю часу); 3) типу автомобілів та 

їхнього технічного стану. Проблема планування й оптимізації транспортних 

потоків — одна з найскладніших у сучасному містобудуванні. Її вирішення 



вимагає: 1) правильного розташування автомагістралей відносно житлових та 

виробничих міських зон; 2) винесення найбільш інтенсивних потоків вантажного 

транспорту за межі міста на ізольовані кільцеві дороги; 3) якісного покриття 

проїжджої частини дороги; 4) спорудження вздовж автомагістралей захисних 

шумопоглинаючих екранів тощо. 

У великих містах уздовж автодоріг із найбільш інтенсивним рухом на 

відстані 10-20 метрів від них розташовують природні (чагарники, невеликі 

дерева) або штучні протишумові бар'єри. На відстані до 30 метрів від краю 

проїжджої частини дороги розміщують тільки малоповерхові будівлі (як пра-

вило, не житлові). Житлову забудову здійснюють замкнутими або напівзамк- 

нутими кварталами, всередині яких основну шумопоглинаючу роль відіграють 

зелені насадження. При зведенні будівель з метою зменшення шкідливого 

впливу шуму використовують шумопоглинаючі оздоблювальні матеріали, 

склопакети із подвійними чи потрійними рамами. 

§ 6.6. Небезпеки дорожнього руху 

 

1. Небезпеки, спричинені дорожнім рухом, наносять помітну шкоду 

здоров'ю і життю людей. В Україні ризик загибелі людини внаслідок 

дорожньотранспортних пригод (ДТП) є четвертим за рангом прояву небезпеки: на 

дорогах країни щороку гине близько 9-10 тисяч осіб. 

2. Причиною більшості дорожньо-транспортних пригод із дітьми (близько 

61%) є нехтування ними норм безпечної поведінки на вулицях і дорогах. 

Більшість ДТП із дітьми, що потрапляють у ДТП, припадає на дітей у віці 7-9 

років. 

3. Поведінка на дорогах регулюється в Україні Правилами дорожнього руху. 

4. Перетинаючи проїжджу частину дороги, пішохід повинен керуватися 

такими правилами: 

1) переходячи дорогу, слід користуватися пішохідним переходом (підземним 

чи наземним); 



2) у разі відсутності пішохідних переходів переходити дорогу слід по лініях 

тротуарів або узбіч; 

3) перетинати дорогу слід під прямим кутом до краю проїжджої частини, не 

затримуючись і не створюючи перешкод іншим учасникам руху. 

5. Правила дорожнього руху забороняють пішоходам переходити проїжджу 

частину дороги поза пішохідним переходом, якщо: 

1) на проїжджій частині дороги нанесено розділювальну смугу; 

2) проїжджа частина дороги має чотири і більше смуг для руху в обох 

напрямах; 

3) якщо вздовж проїжджої частини дороги встановлено огорожу. 

6. Правила дорожнього руху дозволяють водити організовані групи дітей 

не по тротуарах, а по узбіччю доріг лише: 

1) за відсутності тротуарів і пішохідних доріжок; 

2) у світлу пору доби; 

3) тільки у супроводі дорослих. 

7. Пішоходу слід мати на увазі, що швидкість великогабаритного тран-

спортного засобу (автопоїзда, автобуса тощо) сприймається ним як більша, ніж 

вона є насправді, а більшість транспортних засобів рухаються швидше, ніж це 

здається людині. 

8. Пішоходу слід мати на увазі, що для зупинення транспортного засобу 

потрібен певний час: при екстреному гальмуванні час реакції становить у 

висококваліфікованих водіїв до 1,16 с, у кваліфікованих — 1,16...1,60 с, у по-

середніх — понад 1,60 с. Отже, при швидкості 60 км/год автомобіль'посереднього 

водія ще до початку гальмування (до того, як водій натисне на педаль гальма) 

долає шлях понад 27 метрів. 

9. Правила дорожнього руху забороняють пасажиру транспортного засобу: 

а) відчиняти двері транспортного засобу, не переконавшись у тому, що 

він зупинився біля тротуару чи на узбіччі; 

б) перешкоджати зачиненню дверей; 

в) використовувати для їзди підніжки і виступи транспортних засобів. 



10. Правила дорожнього руху дозволяють водію мопеда виїжджати на 

проїжджу частину дороги, починаючи з 16-річного віку. 

11. Правила дорожнього руху дозволяють велосипедисту виїжджати на 

проїжджу частину дороги і рухатися по ній, починаючи з 14-річного віку. 

12. Правила дорожнього руху забороняють водіям мопедів та 

велосипедистам: 

а) під час руху триматися за інший транспортний засіб; 

б) перевозити вантажі, які заважають керувати транспортним засобом 

(мопедом чи велосипедам); 

в) буксирувати інший мопед чи велосипед; 

г) перевозити пасажирів, старших за 7 років. 

13. Правила дорожнього руху вимагають, щоб під час пересування на 

транспортному засобі, обладнаному ременями безпеки, всі пасажири і водій 

мають бути пристебнутими. Під час руху у населеному пункті ременями безпеки 

можуть не користуватися тільки водії і пасажири автомобілів оперативних служб. 

Без ременя безпеки зіткнення автомобіля з нерухомою перешкодою при 

швидкості лише 50 км/год можна порівняти зі стрибком обличчям униз з 

четвертого поверху. 

14. Найважливіше під час автомобільної аварії — перешкодити пере-

міщенню свого тіла вперед і захистити голову. Пасажир, знаходячись у машині, в 

момент аварії повинен закрити голову руками і завалитися набік, напружити всі 

м'язи і не розслаблятися до цілковитої зупинки машини. Слід мати на увазі, що 

найнебезпечнішим місцем для пасажира є переднє сидіння. Після удару, перш за 

все, треба зорієнтуватися, де ти перебуваєш, у якому місці автомобіля. 

Усвідомивши ситуацію, треба рухатися до виходу через двері або через вікно. 

Машину слід покинути якомога швидше, тому що завжди є небезпека її загоряння 

(особливо, якщо машина перекинулася). Якщо двері машини не відкриваються (їх 

заклинило), треба відчинити або розбити вікна. 

§ 6.7. Кількісна оцінка перевантажень при автомобільних аваріях 

 



Загальновідомо, що другий закон Ньютона встановлює зв'язок між силою, 

що діє на тіло, і прискоренням, якого воно набуває під дією цієї сили: 

F = та . 

 Прискорення, набуте тілом унаслідок притягання його Землею (згідно із 

законом всесвітнього тяжіння), називається прискоренням вільного падіння і 

позначається буквою g (читається — "же"). Середнє значення цього прискорення, 

яке береться для практичних розрахунків, становить g = 9,80 м/с
2
. 

Сила, з якою Земля притягує до себе тіло масою m, у звичайних умовах може 

бути розрахована за формулою F = тg. Людина відчуває наявність цієї сили (як 

свою вагу) лише тоді, коли вона спирається на опору (наприклад, на підлогу) або 

тягне підвіс (наприклад, висячи на "тарзанці"). За багато тисяч років еволюції 

людина пристосувалася до дії земного тяжіння і до обов'язкової наявності опори, 

яка заважає нам рухатися вниз (аж до центра Землі). Якщо опора чомусь зникає, 

людина відчуває значний дискомфорт. Стан, при якому тіло людини (тимчасово) 

не діє ані на опору, ані на підвіс, називається невагомістю. 

Фізіологічне відчуття невагомості полягає у зникненні звичних напружень і 

навантажень, зумовлених протидією (з боку опори) силі тяжіння. При 

невагомості зникає деформація внутрішніх органів, знімається звичне 

навантаження з більшості скелетних м'язів, порушується діяльність 

вестибулярного апарату, який забезпечує нам відчуття рівноваги. 

Явищем, протилежним до невагомості, є перевантаження. Кожного разу, 

підстрибуючи, ми обов'язково надаємо своєму тілу прискорення, натомість на 

короткий час відчуваємо дію сипи з боку опори, від якої відштовхуємося. Чим 

більшим є прискорення, тим більша сила діє (з боку опори) на прискорюване тіло. 

Якщо тіло здобуває прискорення, що за числовим значенням дорівнює 

прискоренню вільного падіння g, це можна розглядати як збільшення ваги тіла 

вдвічі: Р=m(g+g) = 2тg . Коли стрибає блоха, вона набуває прискорення понад 

200g. Це означає, що на комаху діє сила, яка у 200 разів перевищує її власну вагу! 

Будь-який ссавець був би такою силою розчавлений, а блоха — ні. Своїм життям 

блоха так само, як багато інших дрібних тварин, має завдячувати особливостям 



будови скелету і внутрішніх органів. Людина блошиним захистом не оснащена, і 

тому перевантаження для неї є серйозною загрозою для здоров'я. Значних 

прискорень, наприклад, набуває під час підйому і спуску космічний корабель: 

його прискорення сягають (б...7)g, отже і вага космонавта зростає у таку саму 

кількість разів. В повсякденному житті значних перевантажень людина може 

зазнати лише в аварійних ситуаціях, наприклад, при екстреному гальмуванні 

автомобіля. 

Усередині організму найпомітнішу дію перевантаження чинить на кров, 

оскільки вона легко рухається і не пов'язана механічно з іншими частинами 

організму. Якщо прискорення направлене від ніг до голови людини, кров під час 

прискореного руху відтікає із судин голови і припливає до ніг та органів нижньої 

частини тіла. Це викликає кисневе голодування мозку. Наприклад, при 

прискоренні а = 4g на рівні голови людини повний" тиск крові взагалі стає 

від'ємним і дорівнює -4 кПа: у людини виникають розлади зору, вона може навіть 

знепритомніти. Водночас у нижніх частинах тіла тиск крові зростає. При тому ж 

прискоренні a = 4g на рівні ніг людини повний тиск крові збільшується до 100 

кПа і більше. Під таким тиском вода із крові починає просочу ватися через стінки 

судин — виникають набряки ніг і навіть спостерігаються розриви кровоносних 

судин. 

Якщо ж прискорення направлене від голови до ніг, то тиск крові збіль-

шується не в нижній, а у верхній частині організму. Найбільш уразливими в 

такому випадку виявляються кровоносні судини очей і мозку, які можуть роз-

риватися: виникають крововиливи, гематоми, синці тощо. 

Цікаво знати! 1) Для зменшення негативних наслідків перевантаження 

космонавти одягають спеціально розроблені гідрокостюми, виготовлені так, що 

між двома шарами тканини знаходиться вода; 

2) перевантаження легше переноситься космонавтом, якщо той знаходиться в 

лежачому положенні у кріслі, яке повторює форму його тіла. Зверніть увагу! І 

гідрокостюми, і лежаче положення космонавтів в індивідуальному кріслі-

ложеменгі під час старту й посадки були винайдені полтавцем Юрієм 



Кондратюком на початку XX століття. Нині ім'я Юрія Кондратюка носить 

Полтавський національний технічний університет. 

Під час аварійного гальмування транспортних засобів інколи виникають 

значні перевантаження, проте людина (водій, пасажир) може залишитися живою 

якщо: 

1) отримане нею прискорення не перевищує 30£; 

2) людина була міцно і правильно пристебнута ременем безпеки. 

Прискорення а, набуте при рівноприскореному русі, може бути розраховане 

за відомими гальмівним шляхом S , початковою швидкістю V0 та кінцевою 

швидкістю V рухомого тіла:  

§ 6.8. Небезпеки залізничного транспорту 

 

1. Найбільший обсяг перевезень (як вантажів, так і пасажирів) в Україні 

здійснюється залізничним транспортом. 

2. Пасажири залізничного транспорту знаходяться у зоні підвищеної не-

безпеки. Такими зонами є: 1) залізничні колії; 2) переїзди; 3) посадочні плат-

форми, 4) вагони і рухомий склад. 

3. Особливу небезпеку становить система електропостачання електро-

поїздів. 

4. Найтяжчі наслідки може мати пожежа у вагоні, оскільки тут у за-

мкненому просторі може зосереджуватися велика кількість людей, а уражаючі 

фактори пожежі проявляють себе швидко й інтенсивно. 

5. Користуючись залізничним транспортом, слід дотримуватися правил 

безпечної поведінки. 

6. При русі вздовж залізничної колії не можна наближатися до рейок 

ближче, ніж на 5 метрів. 



7. На електрифікованих ділянках залізниці не можна залазити на опори 

електромережі, не можна торкатися спуску, який відходить від опори до рейок, 

торкатися дротів, що лежать на землі. 

8. Переходити залізничні рейки можна тільки у встановлених місцях (по 

пішохідних містках, по обладнаних переходах тощо). Починаючи перехід через 

колію, слід упевнитися, що поблизу немає потяга або локомотива, які рухаються. 

9. Підходячи до переїзду, слід уважно простежити за світловою і звуковою 

сигналізацію та положенням шлагбаума: переходити колії можна тільки при 

відкритому шлагбаумі, а за його відсутності — коли не видно потяга. 

10. Бігти по платформі вокзалу вздовж потяга, що прибуває або відхо-

дить, категорично забороняється. 

11. Стоячи на пероні, не можна наближатися до його краю ближче, ніж 

на 2 метри. 

12. Підходити до вагона для посадки або зустрічі прибулих можна тільки 

після повного зупинення потяга. 

13. Під час руху потяга не можна відкривати зовнішні двері тамбурів, не 

можна стояти на підніжках та перехідних майданчиках, що з'єднують сусідні 

вагони. 

14. Не можна зривати без необхідності стоп-кран. Слід пам'ятати, що 

навіть при пожежі поїзд не можна зупиняти на мосту, у тунелі або інших місцях, 

де складно провесги евакуацію пасажирів. 

15. Під час руху потяга не можна висовуватися з вікон вагонів. 

16. Пасажирам забороняється використовувати у вагонах відкритий 

вогонь та користуватися побутовими приладами, що працюють від вагонної 

електромережі (чайники, праски, електрокип'ятильники тощо). 

17. Пасажирам забороняється перевозити у вагонах легкозаймисті та 

вибухонебезпечні матеріали. 

18. Під час екстреної евакуації з вагонів слід зберігати спокій, узяти із 

собою тільки те, що вкрай необхідно, а великі і громіздкі речі залишити у вагоні. 



Під час евакуації слід надати допомогу пасажирам з дітьми, особам похилого 

віку, інвалідам. 

19. Звичайний шлях евакуації — через два виходи в бік, де немає рейок 

зустрічного руху. При евакуації можна використовувати вікна — аварійні виходи. 

Найчастіше це вікна 3-го та 6-го купе. Якщо у вагоні трапилася пожежа, то 

виходячи із купе в коридор, треба захистити органи дихання щільною тканиною, 

хусткою, головним убором тощо. 

§ 6.9. Електромагнітні випромінювання та їх небезпека 

 

1. За ступенем охоплення тіла людини дія електромагнітних 

випромінювань на людину поділяється на загальну (охоплюється все тіло 

людини) і місцеву (охоплюється частина тіла людини). 

2. За умовами перебування в них людини електромагнітні 

випромінювання поділяють на 1) професійні; 2) непрофесійні; 3) опромінення в 

побуті; 4) опромінення в лікувальних цілях. 

3. Електромагнітні випромінювання поділяють на неіонізуючі та іонізуючі. 

У гігієнічній практиці до неіонізуючих електромагнітних випромінювань 

відносять також електростатичні й магнітні поля. 

4. Джерелом неіонізуючих електромагнітних полів є змінні електричні 

струми промислової частоти 50 Гц: 1) лінії електропередач (ЛЕП) напругою до 

1150 кВ; 

 2) відкриті розподільні пристрої (комутаційні системи й апарати, засоби 

захисту та автоматики, вимірювальні прилади тощо). 

5. Наслідком поглинання тілом людини неіонізуючих електромагнітних 

полів є тепловий ефект. Негативна дія неіонізуючих електромагнітних 

випромінювань проявляє себе у таких розладах здоров'я: 

1) головний біль у скроневій і потиличній частинах голови; 

2) кволість; 

3) розлади сну; 

4) зниження пам'яті; 



5) підвищена дратівливість; 

6) апатія; 

7) болі в ділянці серця. 

6. Найуразливішими щодо дії електромагнітних випромінювань є очі, 

мозок, нирки, шлунок, жовчний і сечовий міхури. 

7. Довготривала дія неіонізуючих електромагнітних випромінювань 

промислової частоти спричиняє хронічні захворювання: 1) порушення ритму 

серцевих скорочень; 2) уповільнення частоти серцевих скорочень; 3) зміни складу 

крові. 

8. Час перебування людини у зоні дії джерел неіонізуючих електромаг-

нітних випромінювань має бути обмежений. Згідно із санітарними нормами 

(„Санітарні норми і правила захисту населення від дії електричного поля, 

створеного повітряними лініями електропередачі змінного струму промислової 

частоти" № 2971-84), час перебування у зоні дії ЕМВ розраховується за 

формулою ,де Т — час у годинах; Е — напруженість електричної 

складової електромагнітного поля у зоні перебування людини (як правило, Е<20 

кВ/м). Розрахований час перебування у зоні дії ЕМП може бути реалізований 

працівником або цілком (одноразово), або частинами впродовж робочого дня. 

9. Перебування працівника в ЕМП, напруженість якого перевищує 25 кВ/м, 

забороняється. 

10. Гранично допустимі рівні напруженості електричних полів змінного 

струму становлять: 

1) у житлових приміщеннях — 0,5 кВ/м; 

2) на території житлової забудови — 1 кВ/м; 

3) у населеному пункті поза зоною житлової забудови — 5 кВ/м; 

4) на ділянках перетину повітряних ліній електропередач з автомобільними 

дорогами — 10 кВ/м; 

5) у ненаселеній місцевості — 15 кВ/м; 



6) у важкодоступних місцевостях, а також на ділянках, де доступ населення 

спеціально виключений — 20 кВ/м. 

Зверніть увагу! Допустима напруженість електричного поля у 

виробничих умовах становить 5 кВ/м, а гранично допустима — 25 кВ/м. 

11. Іонізуючі електромагнітні випромінювання спричиняють 2 види 

ефектів, які призводять до розладів здоров'я людини: 

а) детерміновані порогові ефекти: променеву хворобу, променеві опіки, 

променеву катаракту, променеве безпліддя; 

б) стохастичні (безпорогові) ефекти: утворення злоякісних пухлин, лейкози, 

спадкові хвороби, котрі найяскравіше виявляються при радіаційних ураженнях. 

12. Людина, яка знаходиться у високочастотному електромагнітному 

полі з частотами 425 МГц, 1320 МГц та 2682 МГц, чує дзижчання, свист, 

клацання. Таке сприйняття називають екстрасенсорним: воно здійснюється поза 

відомими органами чуттів. Явище екстрасенсорного сприйняття пояснюють тим, 

що зовнішнє електромагнітне поле чинить дію безпосередньо на електричне поле 

нейронів мозку, внаслідок чого й виникає відчуття звуку. 

13. Живі організми (у тому числі й людина) створюють навколо себе 

власні слабкі електромагнітні поля, які вдається реєструвати сучасними 

фізичними приладами (це явище має назву Кірліан-ефекту за прізвищем його 

першовідкривача). Вважається, що такі електромагнітні поля призначені при-

родою для внутрішньовидової та міжвидової сигналізації. 

14. Усе більше вчених доходять висновку, що небезпечна дія високоча-

стотного електромагнітного поля на живий організм пов'язана із його нега-

тивним впливом на генетичний код. Оскільки з кожним роком наша планета все 

щільніше охоплюється рукотворним електромагнітним полем у широкому 

діапазоні високих частот та інтенсивностей (це поле ще називають високоча-

стотним радіофоном), існує небезпека того, що незабаром цей фізичний фактор 

впливу на людину стане так само небезпечним, як забруднення довкілля 

шкідливими продуктами промислового виробництва або шумове забруднення. 



§ 6.10. Оптичні випромінювання та їхня дія на людину 

 

І. Одним із видів електромагнітних випромінювань є оптичні випромі-

нювання: це електромагнітні випромінювання із довжиною хвилі від 100 нм до 

1000 мкм. 

2. Оптичні випромінювання з довжиною хвилі від 100 нм до 400 нм на-

зиваються ультрафіолетовим випромінюванням (УФ-випромінювання). УФ-

випромінювання не викликає відчуття світла у людини: його дія зводиться до 

двох ефектів - еритемного та бактерицидного. 

3. Еритема — це почервоніння шкіри внаслідок збільшення кровонапо- 

внення тканин. 

4. Бактерицидність — це властивість УФ-випромінювання викликати 

незворотні процеси коагуляції білкових речовин бактерій, спричиняючи у такий 

спосіб їхню загибель. 

5. Відповідно до рекомендацій Міжнародного конгресу з фітотерапії та 

фотобіології УФ-випромінювання поділяють на три діапазони: УФ-С із до-

вжиною хвилі 100...280 нм, УФ-В із довжиною хвилі 280...314 нм, УФ-А із 

довжиною хвилі 315...400 нм. 

6. У складі сонячного випромінювання на УФ припадає близько 9% усієї 

променевої енергії, але поблизу поверхні Землі УФ-випромінювання з довжиною 

хвилі Х<290 нм практично немає: від усієї УФ-радіації до поверхні Землі 

доходить не більше ніж 0,1% початкової променевої енергії цього діапазону 

електромагнітних хвиль. 

7. Ультрафіолетові випромінювання діапазонів УФ-С та УФ-В майже 

повністю поглинаються азотом, що міститься в атмосфері Землі, а також шаром 

озону, котрий існує в стратосфері на висотах 20-25 км. 

Зверніть увагу! Якби УФ-випромінювання діапазонів УФ-В та УФ-С не по-

глиналося, а досягало б земної поверхні, життя на Землі не існувало б. 



8. Біологічна дія УФ-випромінювання пов'язана із фотохімічними реа-

кціями, що відбуваються із біополімерами у складі живих тканин — білками й 

нуклеїновими кислотами. 

9. Бактерицидна дія УФ-випромінювання широко використовується для 

знезаражування повітря у закритих приміщеннях (в операційних, пе-

рев'язувальних, у пташниках при промисловому птахівництві тощо). 

10. Як джерело УФ-випромінювання використовують ртутні лампи з 

колбами із кварцу або увіолевого скла. 

11. Позитивна дія УФ-випромінювання на людину проявляється як поява 

загару (пігментація шкіри), а також як утворення вітаміну Б, котрий сприяє 

всмоктуванню поживних речовин із кишечнику й засвоєнню кальцію, що входить 

до складу кісток і виконує низку важливих фізіологічних функцій в організмі. 

12. Шкідлива дія УФ-випромінювання на людину проявляє себе в ура-

женні очей, бо слизова оболонка ока (кон' юнкгива) не має захисного рогового 

шару і тому око є більш чутливим до УФ-випромінювання, ніж, наприклад, шкіра. 

13. При тривалому УФ-опроміненні очей виникає замулення кришталика 

ока — катаракта. 

ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ! Усі роботи в умовах УФ-випромінювання слід виконува-

ти у захисних окулярах, які затримують УФ-складову світла. 

14. Оптичні випромінювання з довжиною хвилі від 400 нм до 760 нм 

сприймаються людиною як видиме світло. Око людини найбільш чутливе до 

видимого світла із довжиною хвилі ^=555 нм, котра сприймається як світло 

зеленого кольору. 

15. Видиме світло поглинається багатьма тілами, навіть такими, що зовні 

здаються прозорими. 

16. Якщо тіло сприймається як кольорове, воно сильно поглинає видиме 

світло у широкому діапазоні електромагнітних хвиль, але відбиває електро-

магнітні хвилі певної довжини: наприклад, речовина зеленого кольору поглинає 

видиме світло усього видимого спектру за виключенням зеленого (з довжиною 

хвилі Х=555 нм). 



17. Під дією видимого світла відбувається найважливіша для життя фо-

тохімічна реакція фотосинтезу: 

 

Продуктами цієї реакції є кисень та вуглеводень, із якого утворюється 

глюкоза . Реакція фотосинтезу є зворотною до реакції, що від-

бувається під час дихання, тобто зворотною до утворення вуглекислого газу С02 

та води Н2О з органічних речовин і кисню. 

18. Оптичні випромінювання з довжиною хвилі λ>760 нм називаються 

інфрачервоним випромінюванням (ІЧ-вйпромінюванням). 

19. У сонячному світлі на ІЧ-випромінювання припадає близько 50% 

променевої енергії, а у лампах розжарювання — близько 90%. 

20. Поглинання і відбиття ІЧ-випромінювання різними речовинами від-

різняється від поглинання і відбиття видимого світла: наприклад, вода є прозорою 

для видимого світла, але сильно поглинає ГЧ-випромінювання, особливо якщо у 

воді розчинено трохи мідного купоросу. 

Зверніть увагу! Щоб запобігти нагріванню будь-якого предмета, між ним і 

джерелом світла (1Ч-випромінюванням) розміщують кювету з водою (у такий 

спосіб поглинання ІЧ-світла водою та водяною парою забезпечує тепловий 

баланс нашої планети). 

21. Звичайне скло не пропускає ІЧ-випромінювання із довжинами хвиль 

1,5..2,0 мкм. 

22. Біологічна дія ІЧ-випромінювання на людину починається з ефектів, 

що відбуваються у шкірі. Волосяний покрив, роговий шар шкіри, весь епідерміс є 

прозорими для ІЧ-променів, тому ІЧ-випромінювання поглинається переважно у 

дермі. 

Зверніть увагу! Дерма (у перекладі з грецької — шкіра) — сполучно-

тканинна частина шкіри, розташована під епідермою. Інші назви дерми — коріум, 

кутис. Ураження дерми призводить до захворювання — дерматиту. 



23. Деяка частина ІЧ-випромінювання (25-30%) проникає на глибину до 

2,5...4,0 см, сягаючи підшкірного жирового шару і навіть розташованих під ним 

органів. 

24. Температура живих тканин, підданих дії ІЧ-випромінювання, зрос-

тає: внаслідок цього збільшується надходження до цих тканин крові (а разом із 

ним і кисню, що транспортується кров'ю) — біологічні функції тканин ак-

тивізуються. 

25. ІЧ-випромінювання відповідно до його дії на живі тканини поділяють 

на три області: ближню (із довжиною хвилі 760... 1400 нм) — ІЧ-А, середню 

(1400...3000 нм) — ІЧ-В, дальню (3000..Л000 нм) — ІЧ-С. 

26. Короткохватьова складова ІЧ-випромінювання проникає у живі 

тканини на глибину до 6...8 см, викликаючи прогрівання внутрішніх органів. Ця 

особливість дії ІЧ-випромінювання використовується у медичній практиці з 

метою: 1) лікування хворої шкіри, лімфатичної системи, суглобів (артрити, 

ревматизм тощо), плевритів, маститів; 2) підсушування мокнучих екзем, 

обморожувань. 

27. Надмірне ІЧ-опромінення шкіри проявляється у вигляді: 1) опіків 

шкіри; 2) розширення артеріокапілярів; 3) посилення пігментації шкіри, яка 

навіть може набути стійкого характеру — еритемоподібний (червоний) колір 

властивий обличчю склодувів, сталеварів та інших робітників гарячих вироб-

ництв. 

ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ! Дія ІЧ-випромінювання не обмежується тим місцем, що 

було піддане опроміненню, а охоплює своєю дією весь організм. 

28. Загальні ураження організму внаслідок ІЧ-опромінення спричиняють: 

1) порушення водно-сольового балансу в організмі; 2) ураження верхніх 

дихальних шляхів (хронічні ларингіти, риніт, синусит та ін.). 

29. Особливо негативну дію. ІЧ-випромінювання чинить на очі, оскільки 

електромагнітні хвилі цього діапазону сильно поглинаються кришталиком ока та 

скловидним тілом. Наслідками такого опромінення є катаракта, відшарування 

сітківки ока, кон'юнктивіти. 



Зверніть увагу! 1) Унаслідок надмірного ІЧ-опромінення найчастіше уража-

ються пекарі, ливарники, ковалі, тобто ті робітники, котрі мають справу із 

розжареними тілами. 2) Під час роботи із розжареним тілами слід користуватися 

захисними окулярами. 

Лекція 8 

§ 6.11. Небезпека ураження електричним струмом 

 

1. Електричний струм — це впорядкований рух електричних зарядів (у 

металах — дрейф вільних електронів проти зовнішнього електричного поля, в 

електролітах — дрейф у взаємно протилежних напрямах катіонів та аніонів, у 

напівпровідниках — дрейф у взаємно протилежних напрямах вільних електронів 

і дірок, у газах — напрямлений рух електронів та іонів). Електричний струм 

виникає внаслідок дії електричного поля за наявності у речовині вільних 

електричних зарядів, здатних рухатися. 

2. У живих тканинах (гетерогенних, дисперсних системах) електричний 

струм спричиняє електрокінетичні явища — рух частинок речовини (твердих 

частинок, крапель рідини, газових пухирців тощо). 

3. Основними електрокінетичними явищами є: 1) електрофорез (рух у 

рідині частинок речовини під дією зовнішнього електричного поля); 2) елект- 

роосмос (рух рідини через капіляри або мембрани під дією електричного поля); 

3) ефект Дорна (виникнення різниці потенціалів у рідині внаслідок переміщення 

зважених у ній заряджених частинок). 

4. Проходячи через живі тканини, електричний струм чинить такі дії: 

термічну, електролітичну, механічну, фізіологічну. 

5. Термічна дія електричного струму проявляється як: 

1) опіки окремих ділянок тіла; 

2) нагрівання до високої температури органів, розташованих на шляху 

струму; 

3) функціональні розлади в органах, підданих впливу струму. 



6. Електролітична дія електричного струму проявляється перш за все у 

розкладанні органічної речовини — крові і викликаних цим порушень її фізи- 

ко-хімічного складу. 

7. Механічна дія електричного струму проявляється у розшаруванні й 

розриві тканин організму внаслідок електродинамічного ефекту, а також уна-

слідок дуже швидкого (практично миттєвого) вибухоподібного утворення пари 

із тканинної рідини й крові. 

ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ! Можливим наслідком механічної дії електричного 

струму може бути електротравма. Електротравми поділяють на загальні (при 

яких процеси збудження різних груп м'язів можуть призвести до судом, зупинки 

дихання і серцевої діяльності) та місцеві (ураження організму у вигляді опіків, 

металізації шкіри, електроофтальмії). 

8. Фізіологічна дія електричного струму проявляється у подразненні і 

збудженні живих тканин, а також у порушенні внутрішніх біологічних процесів. 

9. Результат ураження людини електричним струмом залежить від кількох 

факторів: 

1) сили струму і часу, протягом якого він проходить через організм; 

2) виду електричного струму (постійний чи змінний); 

3) шляху, яким електричний струм проходить крізь тіло людини. 

ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ! Найнебезпечнішими шляхами проходження 

електричного струму через організм людини є такі, що уражають головний 

мозок (струм проходить шляхами «голова— руки», «голова—ноги») або серце 

й легені (струм проходить від однієї руки до іншої або від руки до ніг). 

11. Електричний струм, при якому уражена людина може самотужки зві-

льнитися від уражаючих елементів електричного кола, називається допустимим 

струмом. 

12. Вважають, що сила допустимого електричного струму становить Ідоп=2 

мА при тривалості його дії τдоп > 10 с, а при меншій тривалості — ІДОП 
=
 6 мА 

(при τдоп < 10 с). 



13. Електричний струм, при якому людина не може самотужки звільнитися 

від уражаючих елементів електричного кола, називається таким, що не 

відпускає (невідпускним). 

14. У медичній практиці широко використовують електрофорез (лікувальна 

процедура, за допомогою якої в організм вводять лікарські препарати) і 

гальванізацію (лікування слабким електричним струмом, при якому тепловий 

ефект практично відсутній, а лікувальна дія спричиняється зміною обмінних і 

функціональних властивостей живих тканин). 

Тема 7. РАДІАЦІЯ ТА ЇЇ НЕБЕЗПЕКА 

§ 7.1. Радіація і життєдіяльність людини 

 

1. Радіація (від лат. radiatio - випромінювання) - випромінювання, 

променевисилання, зокрема викидання частинок (або квантів) ядрами атомів 

деяких хімічних елементів. 

2. Радіоактивне випромінювання - один із видів іонізуючого 

випромінювання (поряд із космічними променями, рентгенівським 

випромінюванням). 

3. Людство постійно перебувало і перебуває під дією іонізуючих 

випромінювань, у тому числі й радіації. Іонізуюче випромінювання - фактор, 

який постійно супроводжував еволюцію людини. 

4. Будь-який потік частинок, під час взаємодії якого із речовиною 

відбувається іонізація (утворюються електричні заряди протилежного знака), 

може називатися іонізуючими променями. 

5. Важливою складовою іонізуючих випромінювань, під постійною дією 

яких знаходиться все живе на Землі, є космічні промені: до їхнього складу 

входять протони (близько 86%), альфа-частинки (близько 13%), електрони 

(близько 1%). 



6. Повітря, яким ми дихаємо, є іонізованим: кожний 1 см
3
 повітря 

містить від і 10
3
 до 10

5
 іонів (іон - електрично заряджена частинка, що 

утворюється при отриманні або втраті електрона атомом чи молекулою). 

7. Основними видами радіоактивних випромінювань є потоки частинок 

(альфа -, бета -, гамма -), утворених унаслідок перетворень ядер атомів. 

8. Сучасна назва явища - радіоактивність - виникла після відкриття 

Марією Склодовською-Кюрі 1898 року нового хімічного елемента, названого 

нею Радій (у перекладі з грецької - променевий). Радій являє собою 

радіоактивний хімічний елемент, символ Ra, номер у Періодичній системі 

елементів 88, сріблясто-білий метал. 

9. Радіоактивне опромінення, що його постійно зазнає людина внаслідок 

дії природних джерел радіації (космічні, сонячні промені, земне 

випромінювання), називають радіаційним фоном. Основними радіоактивними 

ізотопами, що містяться у гірських породах Землі і спричиняють своїм 

випромінюванням утворення радіаційного фону, є Калій-40; Рубідій-87; члени 

двох радіоактивних сімейств, що беруть початок від Урану-238 і Торію-232 - 

довго живучих ізотопів, котрі ввійшли до складу Землі від самого її утворення. 

10. За даними Наукового Комітету ООН щодо дії атомної радіації 

(НКДАР), радіоактивне опромінення людини, спричинене дією природних 

джерел радіоактивності, становить близько 83% усієї радіації, отриманої 

людиною. 

11. Загальна кількість розпадів радіоактивних ядер в одиницю часу (за 1 

секунду) називається активністю радіоактивного препарату. Вимірюють 

активність у бекерелях: 1 Бк = 1 розпад за секунду. Крім бекереля, іноді 

використовується позасистемна одиниця радіоактивності - кюрі: 1 Ки = 3,7*10
10

 

Бк. Зручність використання цієї одиниці пояснюється тим, що вона відповідає 

активності 1 грама радію. 

12. Дія радіації спричиняє такі ефекти: 

30. 1) тепловий (температурний); 

31. 2) електричний; 



32. 3) енергетичний; 

33. 4) біологічний. 

13. Тепловий ефект полягає у нагріванні речовини (підвищенні 

температури препарату, що опромінюється). Тепловий ефект оцінюють за 

зростанням температури, вимірюючи її у °С. 

14. Електричний ефект оцінюють за іонізуючою дією радіації. Кількісною 

характеристикою електричного ефекту, спричиненого дією радіації, є 

експозиційна доза випромінювання. 

15. Експозиційна доза випромінювання чисельно дорівнює сумарному 

заряду іонів кожного знака окремо, який припадає на одиницю маси (1 кг) 

іонізованого радіацією повітря. 

16. У Міжнародній системі одиниць фізичних величин (СІ) одиницею 

експозиційної дози випромінювання є кулон на кілограм (Кл/кг). Позасистемною 

одиницею експозиційної дози випромінювання є рентген (Р): 

34. 1Р = 2,58 *10
-4

 Кл/кг. 

17. Експозиційна доза радіоактивного випромінювання дає загальне 

уявлення щодо кількості падаючої на об'єкти енергії радіоактивного 

випромінювання за час опромінення. 

18. Зміну експозиційної дози випромінювання з часом називають 

потужністю експозиційної дози випромінювання (ПЕД). Найчастіше ПЕД 

вимірюють у мікрорентгенах на годину (мкР/год) або у мілірентгенах на годину 

(мР/год). 

19. Енергетичний ефект, спричинений дією радіації, оцінюється за 

величиною енергії, що її отримує одиниця маси (1 кг) опроміненої речовини. Ця 

кількісна характеристика має назву поглиненої дози опромінення. 

20. Поглинена доза опромінення кількісно характеризує ступінь 

пошкодження об'єкта радіоактивним випромінюванням. 

21. У Міжнародній системі одиниць фізичних величин (СІ) одиницею 

поглиненої дози опромінення є грей (Гр). Один грей - це така поглинена доза 



опромінення, при якій 1 кг опроміненої речовини отримує енергію 

радіоактивного випромінювання 1 джоуль: 1 Гр = 1 Дж/кг. 

22. Одиниця поглиненої дози опромінення - грей - утворена від прізвища 

англійського вченого XX століття Луї Гарольда Грея, визнаного фахівця у галузі 

радіобіології, якому вдалося встановити кількісні зв'язки між фізичними і 

біологічними наслідками іонізуючого опромінення. Л.Г.Грей є лауреатом 

Міжнародної премії імені В.К.Рентгена, а його ім'я присвоєне найавторитетнішій 

англійській лабораторії, котра є провідним Міжнародним науково-

дослідницьким центром у галузі радіаційної онкології. 

23. Кількісну оцінку радіаційної небезпеки, пов'язану із хронічними 

захворюваннями людини внаслідок радіоактивного опромінення довільного 

складу, здійснюють, використовуючи для цього окрему характеристику - 

еквівалентну дозу опромінення. 

24. У Міжнародній системі одиниць фізичних величин (СІ) одиницею 

еквівалентної дози опромінення є зіверт (Зв). 

25. Одиниця еквівалентної дози опромінення - зіверт - утворена від 

прізвища шведського вченого XX століття Рольфа Максиміліана Зіверта, 

визнаного фахівця у галузі дозиметрії й радіаційної безпеки, за ініціативою якого 

по всьому світові була створена розгалужена мережа станцій спостереження за 

радіоактивним забрудненням навколишнього природного середовища. 

26. 1 Грей (Гр), і зіверт (Зв) були одночасно запроваджені як одиниці 

вимірювань фізичних величин згідно рішення XVI Генеральної Конференції з 

мір і ваг (Париж, жовтень 1979 р.). 

Зверніть увагу! 1) Еквівалентна доза опромінення (у зівертах) є основною 

характеристикою при оцінюванні небезпеки, котра проявляється у вигляді 

викликаних радіацією хронічних хвороб людини. 2) На практиці вважають, що 

шкода організму людини, заподіяна у-опроміненням дозою 1 Зв, спричиняється 

джерелом радіації з експозиційною дозою випромінювання 100 рентген (за 

умови, що ця радіація повністю поглинається організмом). Виходячи із такого 



припущення, вважається, що 1 Зв = 100 бер (1 бер - біологічний еквівалент 

рентгена). 

27. Різні частини тіла людини (органи, тканини) мають різну чутливість 

до іонізуючого опромінювання, й тому отримані різними органами і тканинами 

сумарні дози опромінення підраховують, помножуючи їх на коригуючі 

коефіцієнти (коефіцієнти радіаційного ризику). 

28. Суму всіх добутків еквівалентних доз опромінення на відповідні 

коефіцієнти радіаційного ризику називають ефективною еквівалентною дозою 

опромінення. Таким чином, ефективна еквівалентна доза відображає ефект 

опромінення для всього організму в цілому. 

§7.2. Дія радіації на людину. Променева хвороба 

 

35. 1. Дія радіації за своєю природою є для людини шкідливою. 

36. 2. Дослідним шляхом виявлені такі особливості дії радіації на 

організм людини: 

37. 1) органи чуттів людини не реагують на жодний вид радіоактивного 

випромінювання; 

38. 2) не існує граничної (порогової) дози опромінення: будь-які, навіть 

найменші, дози радіації є шкідливими для здоров'я; 

39. 3) отримані дози радіації підсумовуються (додаються) і 

накопичуються в організмі - це явище відоме як кумулятивний ефект радіації; 

40. 4) різні органи і тканини мають різну чутливість до дії на них 

радіації; 

41. 5) різні радіоактивні ізотопи, потрапляючи в організм, 

розподіляються в ньому по-різному (наприклад, Тритій, Карбон, Ферум, Полоній 

розподіляються рівномірно; Радій, Стронцій, Фосфор накопичуються переважно 

у кістках; Калій, Рубідій, Цезій накопичуються у м'язовій тканині; Йод 

накопичується у щитовидній залозі; Рутеній, Ніобій - у печінці, нирках, 

селезінці). 



42. 3. Радіаційна безпека людини досягається за рахунок упровадження 

комплексу науково обґрунтованих заходів протидії радіаційному опроміненню, а 

саме: 

43. • через розроблення критеріїв оцінки небезпеки, викликаної 

радіаційним опроміненням (як для окремої особи, так і для групи осіб аж до 

людської популяції в цілому); 

44. • постійним моніторингом радіаційної обстановки і її 

прогнозуванням; 

45. • виконанням технічних і організаційних заходів, які б дозволили 

зробити використання радіоактивних речовин якомога безпечнішим. 

46. 4. Чинні норми радіаційної безпеки ґрунтуються на 3-х основних 

принципах: 

47. • не перевищувати встановлену і науково обґрунтовану дозову 

межу опромінення; 

48. • виключити будь-яке необґрунтоване опромінення людини; 

49. • знизити Опромінення людини, якого не можна уникнути, до 

мінімально можливого рівня. 

50. 5. Людина зазнає опромінення двома способами: зовнішнім (він 

становить близько '/з усього опромінення від природних джерел) і внутрішнім 

(через їжу, воду, повітря). 

51. 6. Особливість дії радіації на людину виявлена і сформульована як 

радіобіологічний парадокс: 

52. "Існує величезна невідповідність між мізерною величиною поглиненої 

енергії радіоактивного випромінювання і надмірною реакцією на неї живого 

організму - аж до летального наслідку". Радіобіологічний парадокс 

сформульований видатним російським вченим професором Миколою 

Тимофєєвим-Ресовським (1900-1981). 

53. 7. Над вирішенням проблеми радіобіологічного парадоксу працює 

окрема наука - радіобіологія. 



54. 8. Різні органи й живі тканини мають різну чутливість до 

радіоактивного опромінення. 

55. 9. Чутливим до дії радіації є кришталик ока людини: 

56. • помітне помутніння кришталика ока людини викликається 

поглиненою дозою опромінювання, що не перевищує 2 Гр; 

57. • накопичення протягом 10-20 років (наприклад, у виробничих 

умовах) сумарної поглиненої дози опромінення від 0,5 до 2,0 Гр у більшості 

випадків призводить до ущільнення і замулення кришталика ока та втрати зору; 

58. • отримана одноразово поглинена доза опромінення 5 Гр 

здебільшого викликає тяжку форму ураження ока - прогресуючу катаракту й 

подальшу втрату зору. 

59. 10. Дія радіації викликає ураження репродуктивних органів 

чоловіків: 

60. • одноразове радіаційне ураження сім'яників поглиненою дозою 

опромінення величиною лише 0,1 Гр призводить до тимчасової стерильності 

чоловіків; 

61. • одноразове радіаційне ураження сім'яників поглиненою дозою 

опромінення величиною понад 2 Гр може призвести до постійної стерильності 

чоловіків; 

62. • сім'яники чоловіків є чи не єдиним виключенням із загального 

правила: отримана у декілька прийомів сумарна доза опромінення для них є 

більш небезпечною, ніж та сама доза, отримана одноразово. 

63. Зверніть увагу! Ті органи живого організму, котрі є найбільш 

чутливими до радіаційного ураження, називаються критичними органами. 

64. 11. Певна стійкість організму щодо дії радіації пояснюється тим, що 

в живому організмі у відповідь на опромінення, так само, як і на будь-який 

інший шкідливий вплив, вмикаються захисні механізми систем адаптації і 

компенсації, покликані забезпечити сталість внутрішнього середовища організму 

(гомеостаз) і відновити порушені функції. 



65. 12. При однократному опроміненні людини допустимою дозою в 

результаті репаративних процесів впродовж 30 діб відновлюється половина всіх 

уражень. Цей період вважається періодом напіввідновлення. Інша частина 

уражень відновлюється переважно впродовж наступних 2-2,5 місяців після 

опромінення. На цьому принципі «ураження-відновлення» існує поняття 

допустимої дози опромінення, яка встановлюється для ліквідаторів радіаційних 

аварій. 

66. 13. Більшість органів людини здатна витримувати значні 

опромінення. За даними досліджень: 

67. 1) нирки дорослої людини здатні витримувати ураження дозою 

близько 23 Гр, отримуючи її за 5 тижнів; 

68. 2) печінка дорослої людини здатна витримувати ураження дозою 

близько 40 Гр, отримуючи її за 1 місяць; 

69. 3) сечовий міхур дорослої людини здатен витримувати ураження 

дозою близько 55 Гр, отримуючи її за 1 місяць; 

70. 4)  зріла хрящова тканина-дорослої людини здатна витримувати 

ураження дозою близько 70 Гр, отримуючи її за 1 місяць. 

71. 14. Численні прояви уражаючої дії на організм людини 

радіоактивних випромінювань називаються променевою хворобою. Променева 

хвороба може бути гострою або хронічною. 

72. 15. Розрізняють 4 ступені важкості гострої променевої хвороби. 

73. 16. Променеву хворобу І ступеня {легкого) викликає поглинена доза 

опромінення 1-2 грея. Ознакою цього ступеня ураження є: 

74. • набряки лімфатичних вузлів; 

75. • несильна нудота, блювота (2-3 рази) протягом першої доби після 

ураження. 

76. 17. Променеву хворобу II ступеня (середнього) викликає поглинена 

доза опромінення 2-4 грея. Ознакою цього ступеня ураження є: 

77. • нудота, блювота; 

78. • зниження вмісту лейкоцитів у крові; 



79. • підшкірні крововиливи; 

80. • відчуття слабкості. 

81. 18. Променеву хворобу III ступеня (важкого) викликає поглинена 

доза опромінення 4-6 грея. Ознакою цього ступеня ураження є: 

82. • біохімічні зміни крові та сечі; 

83. • ураження клітин кісткового мозку й усієї системи кровотворення; 

84. • постійна нудота і багатократне блювання; 

85. • підвищення температури тіла до 38 °С. 

86. 19. Променеву хворобу IV ступеня (дуже важкого) викликає 

поглинена доза опромінення понад 6 грей. Ознакою цього ступеня ураження є: 

87. • еритема (почервоніння) шкіри і слизових; 

88. • рідкі випорожнення; 

89. • підвищення температури тіла до 38 °С і вище; 

90. • значна слабкість, утомлюваність та втрата працездатності. 

91. 20. При дозах опромінення до 1 фея можливе поновлення здоров'я 

навіть без медичного втручання. 

92. 21. При дозах опромінення 1-2 грея людина може вижити і 

поступово відновити своє здоров'я навіть без спеціального лікування. 

93. 22. При дозах опромінення 2-4,5 грея гине близько 20% уражених, а 

виживанню має передувати вчасне і кваліфіковане лікування. 

94. 23. Якщо доза опромінення основної маси тканин тіла сягає 5-6 грей, 

виживання стає неможливим навіть при належному медичному догляді й 

найсучаснішій терапії. 

95. Зверніть увагу! Людина виживає, отримавши дозу 4-6 грей лише у 

випадку нерівномірного розподілу поглиненої дози радіації, але й у цих 

випадках гине близько 50% уражених (протягом першого місяця після 

опромінення). 

96. 24. При дозах опромінення понад 6 фей смертність уражених 100%-

на, незважаючи на кваліфіковане лікування. 



97. 25. При протіканні гострої променевої хвороби розрізняють 4 фази її 

перебігу: 

98. • первинну гостру реакцію (головний біль, сонливість), яка триває 

1-3 дні; 

99. • приховану (латентну) фазу уявного клінічного благополуччя 

(супроводжується зміною складу крові, випадінням волосся), яка триває 14- 30 

діб; 

100. • фазу розпалу хвороби (слабкість, підвищена температура), яка 

триває 1-3 тижні; 

101. • фазу раннього відновлення, яка триває 2-3 місяці. 

102. 26. Радіаційні ураження, що розвиваються внаслідок тривалого 

опромінення організму у малих дозах (при отриманні щодоби 0,1-0,5 сГр і 

поступового накопичення сумарної дози 0,7-1,0 Гр), називаються хронічною 

променевою хворобою. 

103. 27. При хронічній променевій хворобі негативна дія радіації 

одночасно поширюється на більшість органів і систем організму. 

104. 28. Профілактика хронічної променевої хвороби полягає в суворому 

дотриманні нормативів і правил роботи з радіоактивними джерелами 

§ 7.3. Радіаційні ризики 

 

1. Потужність експозиційної дози випромінювання (ПЕД) характеризує 

потенційну небезпеку дії радіації на організм людини. 

2. Шкода організму людини, спричинена безпосередньою дією радіації, 

оцінюється за поглиненою дозою опромінення, а радіаційна небезпека від 

хронічної дії радіації - еквівалентною дозою опромінення 

3. Існуючі прилади дозволяють швидко і з достатньою точністю вимірювати 

ПЕД, а дози опромінення визначають розрахунком або за допомогою непрямих 

методів (наприклад, шляхом спостереження за станом ураженої людини). 



§ 7.4. Радіозахисне харчування в умовах радіаційного забруднення 

 

1. Харчування є одним з найважливіших чинників, котрі визначають 

здоров'я людини. В умовах радіоактивного забруднення навколишнього 

середовища радіозахисне харчування є ефективним способом обмеження 

внутрішнього опромінення людини. 

2. Для більшості населення основним шляхом надходження радіонуклідів в 

організм є шлунково-кишковий тракт. Радіонукліди, потрапляючи в організм 

людини із харчовими продуктами й водою, формують додаткове дозове 

навантаження і тим самим впливають на стан її здоров'я. 

3. Сучасна концепція радіозахисного харчування базується на 3-х основних 

положеннях: 

- максимально можливому зменшенні надходження радіонуклідів в організм 

з. їжею і водою; 

- гальмуванні процесів адсорбції й накопичення радіонуклідів в організмі; 

- дотриманні загальних принципів раціонального харчування. 

4. Для зменшення надходження радіонуклідів із їжею вдаються до 

складання таких харчових раціонів, які містять мінімальну кількість радіаційно-

забруднених продуктів. 

5. Основне джерело постачання організму білками - м'ясо та м'ясопродукти. 

При радіозахисному харчуванні надають перевагу м'ясу кроля, птиці, а також 

яловичині, оскільки воно містить менше жиру, який гальмує процес травлення. 

6. Важливим джерелом постачання повноцінних білків, незамінних 

амінокислот (метіоніну, лізину та ін.) є крупи, особливо - вівсяна й гречана. При 

організації радіозахисного харчування доцільно вживати страви з вівсяної та 

гречаної круп і на вечерю, і на сніданок. 

7. Важливе місце у радіозахисному раціоні посідають молочні продукти; 

при цьому слід надавати перевагу сиру, оскільки при його виготовленні 

більшість радіонуклідів лишається у молочній сироватці. 



8. При організації радіозахисного харчування бажано щоденно вживати 

страви з морської риби та інших продуктів моря: по-перше, вони менше, ніж 

прісноводна риба, забруднені радіонуклідами; по-друге, риба засвоюється легше, 

ніж м'ясо, бо вона практично не має сполучної тканини. 

9. У щоденному радіозахисному раціоні повинна бути картопля - важливе 

джерело калію й аскорбінової кислоти: добове споживання картоплі для 

дорослої людини повинно становити 350-400 г. 

10. Істотною і мало замінною частиною радіозахисного раціону є овочі та 

фрукти. З цих рослинних продуктів організм отримує аскорбінову кислоту, 

каротин, пектинові речовини, органічні кислоти, значну кількість мінеральних 

речовин, особливо - солей Калію і мікроелементів. 

11. Особливе місце при радіозахисному харчуванні посідають пряні овочі - 

цибуля, часник, петрушка, кріп, хрін. Завдяки фітонцидам, ефірним оліям, 

глікоалкалоїдам, аскорбіновій кислоті, каротину, що містяться у цих продуктах, 

вони не тільки вбивають гнильні мікроби, а й підвищують стійкість організму до 

інфекцій та інших шкідливих факторів навколишнього середовища. 

Зверніть увагу! 1) у 100 грамах листя петрушки міститься близько 200 мг 

аскорбінової кислоти - 3 добові норми дорослої людини; 2) зелень кропу 

порівняно з лимоном багатша на аскорбінову кислоту більше, ніж утричі; 3) 

хрін, цибуля, часник петрушка, кріп, окрім аскорбінової кислоти, містять також 

лізоцин, фітонциди, леткі ефірні олії, глікоалкалоїди, котрі виявляють значну 

протимікробну, зміцнювальну та радіозахисну дії. 

12. При радіозахисному харчуванні загальне добове споживання овочів має 

бути не меншим, ніж 400-500 г, причому не менше від чверті цієї кількості має 

займати морква. 

13. Пряні овочі слід споживати у кількості не менше 50 г на добу - більше, 

ніж при звичайному харчуванні. 

14. При радіозахисному харчуванні корисним є вживання бобових (гороху, 

квасолі) - джерела повноцінного білка, метіоніну, цистину, а також Магнію, який 

потрібен організму для якнайкращого засвоєння Кальцію. 



15. Фрукти та ягоди також є обов'язковою складовою щоденного 

радіозахисного раціону. Яблук (важливого джерела пектинових речовин, 

харчових волокон, аскорбінової кислоти, легкозасвоюваного заліза та органічних 

кислот) слід уживати не менше ніж 150-200 г на день. Слід активно вживати у 

їжу абрикоси, ї:ливи, персики, вишні (вони містять багато пектину - природного 

адсорбенту, а також каротину, аскорбінової кислоти та органічних кислот), 

віддаючи їм перевагу порівняно з ягодами, які ростуть поблизу поверхневих 

шарів ґрунту і тому у десятки разів сильніше забруднені радіонуклідами. 

16. Значному зниженню вмісту радіонуклідів у і продуктах, із яких 

складається добовий раціон людини при радіозахисному харчуванні, сприяє їх 

правильна технологічна й кулінарна обробка. 

17. При радіозахисному харчуванні технологічну обробку продуктів і 

харчової сировини починають із їхньої механічної очистки, видаляючи з 

поверхні продуктів землю, забруднену радіонуклідами. Механічна обробка 

м'ясної сировини полягає у видаленні забруднених ділянок і видаленні сполучної 

тканини. 

18. Після механічної очистки всі продукти старанно промивають теплою, 

краще проточною, водою. При промиванні овочів і фруктів іноді доцільно 

використати лужний розчин (наприклад, розчин питної соди), після чого добре 

промити їх чистою теплою водою. 

Зверніть увагу! Перед миттям капусти, ріпчастої цибулі, часнику тощо у 

них обов'язково видаляють верхнє листя, оскільки саме в ньому концентрується 

до 50% радіонуклідів. 

19. Наступним після промивання етапом обробки є вимочування продуктів 

у чистій воді (тривалість вимочування становить, як правило, 2-3 години). Ця 

процедура є особливо ефективною для свіжих і сухих грибів та лісових ягід. 

 

 

 

 


