
Шановні студенти групи ГРС-21! 27.09.21 чекаю Вас на заплановану зустріч з 

дисципліни Безпека життєдіяльності. Пара почнеться за розкладом о 08:15 на 

платформі ZOOM. 

Практична робота № 1 

Тема: Ризик та його розрахунок. 

Мета заняття: навчитися проводити розрахунок ризику небезпек, визначати категорії  

серьозності небезпек та рівнів ймовірності. 

Документальне, наочне і технічне забезпечення заняття 

1. Інструкційні картки. 

2. Калькулятори. 

3. Комп’ютери. 

 

Завдання 1. Прогнозування небезпек, оцінка ризику конкретних небезпек 

 

Методичні рекомендації 

 

Користуючись таблицями 1 і 2 «Категорії серйозності небезпеки» та «Рівні ймовірності 

небезпеки», класифікуйте сім небезпек (згідно з наданим викладачем варіантом). Перелік 

небезпек, які необхідно класифікувати, наведено в однойменній таблиці 3. Із допомогою «Матриці 

оцінки ризику» (табл. 4) класифікуйте й оцініть ризик конкретних небезпек за ступенем 

припустимості. 

Заплануйте заходи щодо зменшення ризику реалізації конкретної небезпеки (у випадку 

знехтуваного та прийнятного ризику – організаційні; у випадку гранично допустимого – конкретні 

технічні заходи: технологічні, архітектурно-планувальні тощо). 

 

Таблиця 1 

а) Категорії серйозності небезпек 
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Таблиця 2 

б) Рівні ймовірності небезпеки 

Вид Рівень  Опис наслідків 

Часта  А Велика ймовірність того, що подія відбудеться 

Можлива  В Може трапитися декілька разів за життєвий цикл 

Випадкова  С Іноді може відбутися за життєвий цикл 

Віддалена D Малоймовірна, але можлива подія протягом життєвого циклу 

Неймовірна  Е Настількі малоймовірна, що можна припустити, що така 

небезпека ніколи не відбудеться 

Вид Категорія Опис нещасного випадку 

Катастрофічна І Смерть або зруйнвання системи 

Критична ІІ Серйозна травма, стійке захворювання, суттєве 

пошкодження у системі 

Гранична  ІІІ Незначна травма, короткочасне захворювання, пошкодження 

у системі. 

Незначна  ІY Менш значні, ніж у категорії ІІІ, травми, захворювання, 

пошкодження у системі 



Таблиця 3 

Перелік небезпек, які необхідно класифікувати 

 

Номер 

варіанта 

Найменування небезпеки 

1 Зіткнення літаків у повітрі 

2 Швидкий зсув у Закарпатті 

3 Сель у Житомирській області 

4 Повінь у Закарпатті 

5 Тропічний циклон на узбережжі Центральної Америки 

6 Тайфун на сході України 

7 Смерч на Азовському морі 

8 Лісова пожежа на сходжі України 

9 Підземна природна пожежа в Житомирській області 

10 Аварія з витоком СДОР на підприємстві хімічної промисловості 

11 Зіткнення потягів на Південній залізниці 

12 Катастрофа пасажирського морського судна в Чорному морі 

13 Інфікування людини грипом 

14 Зараження студента ВІЛ-інфекцією 

15 Зараження наркозалежної людини ВІЛ-інфекцією 

16 Інфікування хворобою Боткіна при нанесенні татуювання та пірсингу 

17 Інфікування студента паличкою Коха 

18 Інфікування наркозалежної людини туберкульозом 

19 Можливість захворювання алкоголізмом при періодичному вживані алкогольних 

напоїв 

20 Народження дегенеративної дитини в алкозалежних батьків 

21 Урадження жінки-курця онкологічними захворюваннями 

22 Посилення парникового ефекту завдяки збільшенню викидів вуглекислого газу, 

метану, закису азоту 

23 Збільшення кількості кислотних опадів унаслідок викидів оксидів сірки 

24 Харчове отруєння ботулізмом 

25 Шумове, вібраційне та електромагнітне забруднення міст 

26 Забруднення атмосфери сільських населених пунктів 

27 Спричинення онкологічного захворювання в Україні при постійному 

накопиченні малих доз іонізуючого випромінювання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 4 

 

Матриця оцінки ризику 

 

Частота, з якою 

відбувається 

подія 

Категорія небезпеки 

І Катосторфічна ІІ Критична ІІІ Гранична ІУ Незначна 

(А) Часто ІА 2А 3А 4А 

(В) Вірогідно 1В 2В 3В 4В 

(С) Час від часу 1С 2С 3С 4С 

(D) Віддалено 1D 2D 3D 4D 

(Е) Неймовірно 1Е 2Е 3Е 4Е 

Індекс ризику небезпеки 

Класифікація  

ризику 

Критерії ризику 

1А, 1В, 1С, 2А, 

2В, 3А 

Неприпустимий (надмірний) 

1D, 2С, 2D, 3В, 

3С 

Небажаний (гранично допустимий) 

1Е, 2Е, 3D, 3Е, 

4А, 4В 

Припустимий з перевіркою (прийнятний) 

4С, 4D, 4Е Припустимий без перевірки (знехтуваний) 

 

 

Наприклад:  

а) якщо зіткнення літаків у повітрі буде класифікуватися як  І категорія (катастрофа), то її 

можливість або ймовірність буде віднесена до рівня D (незначна), віиходячи зі статистики 

випадків зіткнення літаків у повітрі. Зусилля, спрямовані на зменшення шкоди від такого роду 

випадків, зійдуть до здійснення специфічного, але відносно незначного контролю для запобігання 

подібної ситуації. 

б) зіткнення двох автомобілів на переповненій автостоянці може бути класифіковане як 

незначна (категорія ІУ) подія з ймовірністю, що належить до рівня А (часта) або рівня В 

(можлива). Зусилля у цьому випадку будуть сфокусовані на забезпеченні дешевого та ефективного 

контролю через високу ймовірність цієї події: знаки, які вказують напрямок руху автомобільного 

транспорту, широкі місця для паркування, обмеження швидкості, улаштування нерівностей, що 

примушують зменшити швидкість тощо. 

Звідси випливає, що коли потенційна небезпека події буде віднесена до категорії І 

(катастрофічна) з рівнем ймовірності А (часта), то всі зусилля потрібно спрямовувати на 

виключення цієї небезпеки з конструкції або забезпечити посилений контроль до запуску системи 

або проекту. 

 

Завдання 2. Визначення величини ризику. 

 

Методичні рекомендації 

Розв’язання задач, пов’язаних із покращенням стану безпеки, не можливе без детального 

вивчення природи виникнення небезпек, номенклатури й таксономії безпек, ризику як фактора 

потенційної небезпеки. Це дасть змогу дати оцінку прийнятних (припустимих) рівнів ризиків як для 

кожної людини зокрема, так і для суспільства в цілому. Оцінку ризику проводять таким чином: 

Наприклад. Обчисліть ризик травмування людей, зайнятих певним видом діяльності ( у 

розрахунку за рік), якщо середньорічна кількість осіб – 200, а впродовж останніх п’яти років травми 

отримали 3 особи. 



Порівняйте обчислений рівень ризику з нормованим (прийнятним на ссьогодні) у світовій 

практиці. 

Визначте середньорічну кількість травмованих осіб. Для цього розділіть кількість 

постраждалих на кількість років, упродовж яких сталися дані трагічні події.  

 

n = кількість постарждалих/ період часу = 3 особи / 5 років = 0,6 осіб на рік 

 

Далі знайдіть величину ризику за формулою: 

 

R =  n / N  = 0,6 / 200 = 0, 003 = 3 х 10 -3. 

 

Отже, ризик травмування дорівнює 0,003, або  3х 10 -3. 

Далі порівняйте отриманий результат із величиною прийнятного ризику, що визначено в 

світовій практиці та дорівнює  1 х 10 -6 . Для цього отриманий результат поділіть на прийнятний ризик: 

 

0,003 / 0,000001 = 3000 разів. 

 

Отже, ризик травмування людей більший, ніж прийнятний у 3000 разів.  

Щоб розрахувати коефіцієнт частоти виникнення небезпечних ситуацйій на 1000 осіб 

скористайтеся такою формулою : 

 

К = R х 1000 = 0,003 х 1000 = 3 

 

Таким чином, коефіцієнт частоти дорівнює  3 людини на 1000 осіб. 

 

Провести самостійно розрахунки ризику та зробити висновки. 

Задача 1. Обчислити ризик утоплення ( у розрахунку за рік), якщо в середньому за рік на озері 

купається 1000 осіб, а впродовж останніх чотирьох років потонуло три особи. 

 

Задача 2. Обчислити ризик автомобільної аварії в місті N (у розрахунку за рік), якщо в 

середньому на автомобілях їздять 500 осіб, а впродовж останніх пяти років потрапило в аварію та було 

травмовано сім осіб. 

Порівняти обчислений рівень ризику з нормованим (прийнітним на сьогодні) у світовій 

практиці. 

 

Задача 3. Обчислити ризик травмування на підприємстві (у розрахунку за рік), якщо загальна 

кількість працівників становить 50 осіб, а впродовж останніх 21 років травми отримали дві особи. 

Порівняти обчислений рівень ризику з нормованим (прийнятним на сьогодні) у світовій 

практиці. 

 

Задача 4. Обчислити ризик захворювання грипом (у розрахунку за рік), якщо в середньому в 

селі проживає 750 осіб, а впродовж останніх восьми років захворіло 20 осіб.  

 

 


