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ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 
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Левченко О.Г., Володченкова Н.В., Хіврич О.В.   
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Лук’яненко А.О. 

11.00 – Штучне оптичне випромінювання і його вплив на працівників в соціально-

культурній сфері. Левченко О.Г.,  Полукаров Ю.О.,  Арламов О.Ю. 

11.15 – Попередження пожеж і вибухів. Ткачук К.Н.,  Горбач О. Ю. 

11.30 – Перерва.  

11.45 – Технічне обґрунтування доцільності застосування захисного заземлення 

електроустановок. Гавриш С. А., Гавриш А. С., Седневець О. В. 

12.00 – Розробка ізолювального захисного одягу для працівників атомних 

електричних станцій. Третякова Л.Д., Остапенко Н.В.  

12.15 – Дослідження новітніх методів управління охороною праці. Праховник А.К., 

Смолка О.А., Амеліна С.М. 

12.30 – Адаптация формы горной выработки к напряжённому состоянию массива. 

Праховник Н.А., Бабиюк Г.Г., Микитин Д.А. 

12.45 –Оцінка економічної і соціальної ефективності інвестицій в охорону праці. 

Полукаров О.І., Кружилко В.О., Майстренко Н.В 
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14.00 – Небезпека цементного пилу і засоби боротьби з ним. Полукаров Ю.О., 

Бутенко О.С  

14.15 –Аналіз впливу шуму на людину в зовнішньому і внутрішньому середовищах. 

Полукаров Ю.О., Гармаш Р.В. 

14.30 –Сучасні проблеми охорони праці в авіації і шляхи їх вирішення.         

Полукаров Ю.О., Прус В.В. 

14.45 –Навколишнє середовище робочого місця зварника. Безушко О. М. 

15.00 –Забруднення повітря виробничих приміщень. Брагіна Л.Є.,  

              Орленко А.Т., Журавель-Даниленко О.С. 

15.15 –Автоматизація обліку та аналізу нещасних випадків на підприємствах харчової 

промисловості. Водяник А.О., Євтушенко О.В. 

15.30 – Основні умови охорони праці в офісі. Гусєв А.М. 

15.45 – Спеціальні програми, які нагадують про перерви і вправи для очей. Гусєв А.М. 

16.00 – Особливості вивчення теми «Освітлення виробничих приміщень» студентами 

вищих навчальних заходів з урахуванням сучасного етапу розвитку техніки. 

Гусєв А.М., Малишко В.В., Малишко Ю.В. 

16.15 –Аналіз змін у нормативних документах в галузі будівництва з питань пожежної 

безпеки. Євтушенко К.І., Кисельова О.Ю., Морозенко С.В. 

16.30 – Вплив зварювальної дуги на здоров’я людини. Землянська О.В. 

16.45 –Ігрова залежність. Землянська О.В., Дяченко І.М. 

17.00 – Перерва. 
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17.15 – Вплив побутових приладів на організм людини. Землянська О.В., Силенко А.Є. 

17.30 –Энергетика и выбросы парниковых газов. Зеркалов Д. В. 

17.45 – Методи дослідження виробничого травматизму. Зеркалов Д. В., Горбач О. Ю. 

18.00 –Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці. Зеркалов Д. В., 

Козловский В. А. 

18.15 – Деякі питання змісту розділу «охорона праці» в колективному договорі. 

Зеркалов Д. В.,  Луц А. О. 

18.30 – Закінчення першого дня роботи конференції. 

 

15 травня 2013 р. – другий день роботи конференції 
10.00 –Формування робочого дня та відпочинку. Качинська Н.Ф., Антоненко І.В., 

10.15 –Аналіз стану і можливостей використання інформаційно-аналітичного 

забезпечення у сучасних системах управління охороною праці на 

виробництві. Кружилко О.Є., д.т.н., Майстренко В.В., Полукаров О.І.,   

Демчук А.Г. 

10.30 –Аналіз методів наукової підтримки управління охороною праці.            

Кружилко О.Є., Майстренко В.В., Ткачук К.Н.,  Полукаров О.І. 

10.45 – Порівняльна характеристика правових аспектів трудових прав жінок в Україні 

та Європейському Союзі. Луц Т.Є., Голубець Т. Г. 

11.00 – Шляхи уникнення і профілактики карпального тунельного синдрому.          

Луц Т.Е., Калашник В.О. 

11.15 –Дія шуму на організм людини. Луц Т.Є., Конахевич Д. В.  

11.30 – Перерва.  

11.45 –Вплив персональних комп’ютерів на стан здоров’я людини та вимоги до 

режимів праці та відпочинку при роботі з ПК. Луц Т.Є., Топорівський Б. П. 

12.00 –Электромагнитная экологическая безопасность человека. Михеев Ю. В., 

Орленко А. Т., Луц А. О. 

12.15 – Проблемы адаптации человека к окружающей среде. Михеев Ю. В.,  

Приходько С. А. 

12.30 –Основні причини виникнення нещасних випадків на виробництві за 2012 рік. 

Мітюк Л.О.,  Ільчук О.С., Сліпачук О.А., Новіков О.В. 

12.45 –Стан виробничого травматизму в Україні за 2012 рік. Мітюк Л.О., Ільчук О.С., 

Таірова Т.М., Новіков О.В. 

13.00 – Обідня перерва. 

14.00 – Аналіз інформаційних систем в сфері охорони праці та промислової безпеки в 

Україні і за кордоном. Орленко А.Т., Ніколаєв С.C., Сiленко В.В.,         

Каркунов Я.О. 

14.15 – Правила поведінки персоналу, який забезпечує монтаж і сервісне 

обслуговування чистих приміщень. Орленко А.Т.,  Полукаров Ю.О., 

Дорошенко Д.В. 

14.30 – Аналіз технологій видобутку гранітних блоків. Фоменко І.О. 

14.45 – Методологія ризик-орієтованого підходу. Чикунова-Васильєва Н.П., 

Мартинюк Д. В. 

15.00 – Вступ людства в епоху ядерної біди. Міхеєв Ю.В., Садовнікова А.В., 

Главацька О. О. 
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15.15 – Виступи учасників конференції. 

15.45 – Заключне слово. О.Г.Левченко – голова оргкомітету. 

16.00 – Прийняття рішень. Закриття конференції. 
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НАВКОЛИШНЄ  СЕРЕДОВИЩЕ  РОБОЧОГО  МІСЦЯ  ЗВАРНИКА 

 
Безушко О. М., асистент (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ») 

 

Продуктивність і якість зварювання залежать не тільки від 

застосовуваного зварювального устаткування, матеріалів, режимів зварювання, 

але і від можливостей зварника, що залежать, у першу чергу, від параметрів 

робочого місця, зварювального інструмента, засобів індивідуального захисту і 

факторів навколишнього середовища. 

Незважаючи на весь обсяг механізації, що збільшується, і автоматизації 

зварювальних робіт, роль зварника, як активної і головної ланки у виконанні і 

контролі за процесом зварювання, ще довгий час залишиться визначальною. 

Створення робочих місць, зварювального устаткування й умов праці, що 

відповідають визначеним вимогам, дозволяє зварникові виконувати робочі рухи 

і контролювати процес зварювання з високою точністю і надійністю при 

оптимальних фізичних навантаженнях і нервовій напрузі, зберігаючи високу 

працездатність протягом  усієї зміни. 

Процес зварювання приносить у робоче середовище специфічні фактори, 

що негативно впливають на зварника (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Шкідливі фактори, які впливають на зварювання 

 

З гігієнічних позицій практично всі способи зварювання недосконалі і 

характеризуються наявністю шкідливих і небезпечних факторів фізичної 

(випромінювання дуги, електромагнітні поля, фізичні і теплові навантаження й 

ін.) і хімічної (зварювальні аерозолі, гази) природи. 
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При електродуговому зварюванні та наплавлені організм людини 

підлягає впливу наступних основних видів енергії: 

 електричній; 

 електромагнітній; 

 механічній; 

 світловій; 

 тепловій та ін. 

Зварювання плавленням являє собою комплекс металургійних і фізико-

хімічних процесів, що протікають в умовах високої температури, при значній 

концентрації тепла в невеликому обсязі, швидкому нагріванні й охолодженні 

розплавленого металу. 

Вплив концентрованого джерела тепла (дуга) приводить до генерування 

інтенсивного випромінювання в широкому діапазоні спектра (інфрачервоне, 

видиме, ультрафіолетове), до випаровування основного й електродного металів, 

а також компонентів захисного покриття. 

Електродугове зварювання характеризується високою концентрацією  

тепла, що вводиться, (більш 30 кал/з на 1 мм
2
 площі дугової плями). Метал 

швидко переходить із твердого стану в рідкий і пароподібний. Це сприяє 

виділенню в навколишній простір значної кількості парів різних металів, що 

конденсуються, утворюють дрібнодисперсний пил. Виділяється також ряд 

токсичних газів. 

Для всіх різновидів дугового зварювання забруднення повітряного 

середовища пилом і газами - зварювальними аерозолями (ЗА), що надходять у 

виробниче приміщення і, отже, у зону дихання зварника, є найбільш шкідливим 

фактором. 

Горіння відкритої зварювальної дуги супроводжується також 

розбризкуванням крапель металу і шлаку зі зварювальної ванни, що носить 

характер мікровибухів. 

До професійно шкідливих і небезпечних факторів зварювального 

виробництва відносяться: 

- підвищена запиленість і загазованість повітря; 

- ультрафіолетове, видиме й інфрачервоне випромінювання дуги; 

- випромінювання  виробів, що зварюються; 

- наявність електромагнітних полів; 

- високий рівень виробничого шуму; 

- вібрація, ультразвукові коливання; 

- викид крапель рідкого металу і шлаку; 

- тривалі статичні і динамічні навантаження (при ручному і в 

напівавтоматичному зварюванні); 

- значні теплові і фізичні навантаження; 

- підвищена небезпека поразки електричним струмом; 

- несприятливі метеорологічні умови й ін. 
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Сучасні принципи комплексної гігієнічної оцінки шкідливих і 

небезпечних виробничих факторів передбачають наступну їхню класифікацію: 

фізико-хімічні, психофізіологічні, ергономічні й ін. 

 

Таблиця 1. Структура основних шкідливих і небезпечних виробничих 

факторів 

Фізичні і хімічні фактори 

виробничого середовища 

Психофізіологічні 

фактори трудового 

процесу  

Ергономічні 

показники 

робочого місця 

Шкідливі речовини ЗА; 

розчинники (для знежирення  

деталей, що зварюються) і ін. 

Пил - при механічному 

зачищенні зварених швів і ін. 

Температура повітря і 

поверхонь обгороджуючих  

конструкцій, технологічного 

устаткування. 

Неіонізуючі випромінювання. 

Рівень шуму, вібрації й ін. 

Динамічна робота. 

Тривалість 

перебування в 

змушеній робочій 

позі. 

Нахили корпуса. 

Монотонність 

роботи. 

Нервово-емоційна 

напруга. 

Висота робочої 

поверхні. 

Зусилля на органи 

керування. 

Маса 

устаткування, 

утримуваного в 

руках. 

Розміщення 

органів керування 

в зонах 

досяжності. 

 

Загальний рівень професійної патології в зварників високий. При цьому 

частіше зустрічаються захворювання, викликані впливом зварювальних 

аерозолів (пневмоконіоз, хронічний бронхіт, інтоксикація металами і 

зварювальними газами й ін.). При неможливості зниження рівнів запиленості, 

загазованості, випромінювання, шуму й інших небезпечних і шкідливих 

факторів до гранично допустимих значень шляхом застосування безпечного 

процесу, механізацією й автоматизацією зварювання - зварник повинний бути 

оснащений відповідними ЗІЗ. 
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ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ 

 
Брагіна Л.Є., асист., Орленко А.Т., к.т.н., доц. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»),  Журавель-

Даниленко О.С., студ. (ТВ-92, ТЕФ НТУУ «КПІ») 

 

Як відомо, повітряне середовище є найважливішим фактором існування 

людини, і з цим не посперечаєшся, адже без води та їжі людина може прожити 

декілька діб, а от без повітря – лічені хвилини. Повітряне середовище має  

визначені хімічні властивості, які під впливом діяльності людини з часом 

можуть досить істотно змінюватись. Саме таку зміну ми спостерігаємо 

останнім часом – з кожним днем зростає кількість вуглекислого газу в 

атмосфері, збільшується кількість шкідливих речовин в повітрі тощо. 

Основними техногенними джерелами забруднення повітряного середовища є 

об'єкти енергетики, газо- і нафтопереробна промисловість, хімічна 

промисловість, виробництво будівельних матеріалів тощо. Значне забруднення 

атмосферного повітря здійснює автотранспорт - вихлопні гази містять чадний 

газ, окис азоту, бензапірен, тетраетилсвинець та інші шкідливі домішки. 

В даний час людина використовує у виробництві близько 60 000 хімічних 

речовин, в результаті чого впродовж останніх років усі міста світу щорічно 

викидають в атмосферу близько 1 млрд. т різних аерозолів, із них лише теплові 

електростанції викидають близько 100-120 млн. т золи та близько 60 млн. т 

сірчистого газу. Світові щорічні викиди вуглекислого газу в атмосферу 

складають 20 млрд. т двооксиду вуглецю та 300 млн. т оксиду вуглецю, а окрім 

них в повітря щорічно потрапляє 150 млн. т сірчаного ангідриду та 60 млн. т 

оксиду азоту. Лише в Україні в 2000 р. сумарний викид склав 3959,4 тис. т, у 

тому числі пилу - 729,6 тис. т, оксиду вуглецю - 1230,6 тис. т, двооксиду сірки - 

976,6 тис. т, оксидів азоту - 320 тис. т. Все це призводить до забруднення не 

лише повітря, але і навколишнього середовища в цілому, що в свою чергу 

негативно впливає на здоров’я та працездатність людини. Саме тому для 

створення нормальних умов виробничої діяльності необхідно забезпечити не 

лише комфортні метеорологічні умови, а й необхідну чистоту повітря. 

Основним шляхом надходження промислових шкідливих речовин в 

організм людини є дихальні шляхи. Завдяки величезній (понад 90 м2) 

всмоктувальній поверхні легенів утворюються сприятливі умови для 

потрапляння шкідливих речовин у кров. Ступінь отруєння ШР залежить від 

токсичності речовини, її кількості, часу дії, шляху проникнення, 

метеорологічних умов та індивідуальних особливостей організму. Гострі 

отруєння виникають в результаті одноразової дії великих доз шкідливих 

речовин (чадний газ, метан, сірководень). Хронічні отруєння розвиваються 

внаслідок тривалої дії на людину невеликих концентрацій шкідливих речовин 

(свинець, ртуть, марганець). Такі речовини мають властивість утворювати в 

організмі так зване «депо» і затримуватись в ньому на тривалий час. 

За фізіологічним впливом на організм людини всі шкідливі речовини 

поділяються на такі групи: подразнюючі, що вражають шляхи дихання, очі, 
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шкіру, слизові оболонки (аміак, кислоти, сірчисті сполуки тощо); задушливі, які 

викликають токсичний набряк легень (сірководень, вуглекислий газ, метан, 

інертні гази, азот і т. д.); наркотичні, що спричиняють наркотичний вплив і 

впливають на центральну нервову систему (ацетон, бензин, леткі вуглеводні 

тощо); соматичні (миш’як, ртуть, свинець та ін.); канцерогенні, що впливають, як 

правило, на злоякісні новоутворення - пухлини (циклічні аміни, азбест, нікель, 

хром тощо) та промисловий пил. Зазвичай у повітрі переважають дрібні 

дисперсні пилові часточки розміром до 5 мкм, проте найбільш шкідливими є 

частини пилу діаметром менше 10 мкм, які легко проникають в організм при 

диханні. В результаті цього пил всмоктується в кров й отруює організм, 

викликаючи професійні захворювання. Особливо небезпечним є свинцевий пил, 

який провокує зміни в нервовій системі, крові, дихальних шляхах. Залежно від 

виду речовин вдихуваного пилу професійні захворювання діляться на 

пневмоконіози, силікози, азбестози, антракози та ін. Сьогодні у світі 

нараховується більше 27 професійних захворювань за дією пилу. 

Захист працівників від несприятливого впливу хімічних речовин 

здійснюється за допомогою таких заходів: 

 удосконалення і розробки нових технологічних процесів, які виключають 

використання шкідливих хімічних речовин; 

 застосування безперервних технологічних процесів, автоматичного 

контролю за технологічним процесом; 

 заміни шкідливих речовин менш шкідливими (заміни метилового спирту 

бутиловим, жовтого фосфору - червоним при виробництві сірників, заборони 

використання ртуті при виробництві капелюхів тощо); 

 встановлення концентрації хімічних речовин у сумішах (бензол як 

розчинник у лаках має становити 10 % рідкої частини лаку, кількість миш’яку в 

кислотах для травлення металу не повинна перевищувати 0,2 %); 

 комплексної механізації та автоматизації процесів, що супроводжуються 

шкідливими виділеннями; 

 дистанційного управління технологічними процесами; 

 раціонального планування цехів і обладнання (ізоляції шкідливих 

речовин); 

 вдосконалення конструкції обладнання (герметизації тощо); 

 влаштування місцевої вентиляції для відсмоктування шкідливих речовин 

безпосередньо від місця їх утворення; 

 використання індивідуальних засобів (спецодягу, окулярів, шоломів, 

масок, протигазів та респіраторів, антисептичних паст і т. д.); 

 контролю за станом повітряного середовища на робочих місцях; 

 токсикологічної експертизи і гігієнічної стандартизації всіх хімічних 

речовин. 

Методи регулювання параметрів повітряного середовища є невід’ємною 

частиною загальнодержавного підходу до керування навколишнім 

середовищем відповідно до стандарту ДСТУ ІSO 14001197 (Системи 
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управління навколишнім середовищем, Київ, Держстандарт України). Вони 

можуть бути класифіковані за рівнем значимості: 

 глобальний – «безвідходні» і передові технології, нові види палива й 

енергії, нові типи двигунів, міжнародне квотування викидів різних інгредієнтів, 

міжнародні угоди в галузі екологічного аудиту й ін.; 

 регіональний – організаційно-планувальні (вибір території і розташування 

промислових об’єктів); організаційно-економічні (ліцензування діяльності, 

регіональне квотування викидів, установлення плати за викиди, штрафні 

санкції, страхування екологічних ризиків, пільги); нормативно-правові 

(установлення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин у 

повітряному середовищі, установлення гранично допустимих викидів на 

джерелах викидів, нормування технологічних викидів, вимоги по інвентаризації 

викидів); вибір технологій, палива, застосування ефективних методів очищення 

й уловлювання забруднюючих речовин; 

 на підприємстві – зниження викидів у джерелі утворення (технологічні 

методи, вибір устаткування і рівень його обслуговування, автоматизація 

технологічних процесів, придушення шкідливих речовин у зоні утворення, 

герметизація устаткування, уловлювання забрудненого повітря й ефективне 

очищення його, вентиляція, контроль якості повітряного середовища, відбір 

персоналу і контроль стану його здоров’я); 

 на робочому місці – герметизація (локалізація) робочого місця і створення 

в ній нормальних параметрів повітряного середовища, застосування засобів 

індивідуального захисту, організаційні методи роботи. 

Успіх функціонування системи керування параметрами повітряного 

середовища, що діє на людину, залежить від ефективності всіх її ієрархічних і 

функціональних рівнів. Однак, для сучасного підприємства найбільш 

розповсюдженим інженерним методом впливу на атмосферу є організація 

повітрообміну (вентиляція) у приміщеннях, а також локалізація джерел викидів 

з наступним видаленням забрудненого повітря і його очищенням (аспірація). 
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АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ НЕЩАСНИХ 

ВИПАДКІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 
Водяник А.О., д.т.н. (каф. ІЕЕ НТУУ «КПІ»), 

 Євтушенко О.В., ст. викл. (каф. безпеки життєдіяльності Національного 

університету харчових технологій, м. Київ) 

 

Для вирішення завдань по зниженню виробничого травматизму 

вирішальне значення має налагодження своєчасного надходження даних про 

фактичні випадки травматизму. На сьогодні існує проблема недотримання 

термінів оформлення та надходження з підприємств актів та невірне їх 

оформлення. 

Велика затримка з відправкою актів, а тим більше зовсім не відправка 

частини актів, не повне, не коректне та не об'єктивне відображення обставин 

нещасних випадків в матеріалах розслідування не дає можливості виявити 

справжні причини травматизму та оперативно їх усунути. 

З метою автоматизованої системи обліку даних і скорочення часу на їх 

обробку, а також, для аналізу нещасних випадків та оперативної розробки 

профілактичних заходів нами була створена комп'ютерна програма 

«Analysis_of_accidents 2.0». Програма сконструйована за допомогою мови 

програмування С++, в основу якої покладено дані про нещасні випадки на 

підприємстві згідно актам за формою  Н-1.  

Схема проекту наведена на рис.1. Головне меню містить наступні пункти: 

„Введення”,  „Перегляд”, “Вихід”. 

Програма передбачає створення нових записів даних, редагування тих, 

що вже існують або їх видалення (кнопки «додати», «змінити», «видалити»).  

Для накопичення інформації в базу даних необхідно натиснути кнопку 

«додати», з'являється вікно, в якому закладені команди меню. При виборі 

певної команди відкривається її підміню де виконують загальний опис 

нещасного випадку. Дані для заповнення розбиті на 4 категорії: «Особа», 

«Підприємство», «Умови» і «Люди і заходи».  

У категорію «Особа» вносять: особисті дані потерпілого, час та дата НВ, 

загальну інформацію про НВ, в тому числі і про устаткування. 

В категорії «Підприємство» заносять інформацію про підприємство 

работодавця, в тому числі і про підприємство де відбувся НВ та вибирається 

вид події, причина та тип нещасного випадку.  

До категорії «Умови» вносять дані про проходження інструктажів, 

медогляду та діагноз за листком непрацездатності. Інформацію про свідків НВ, 

про порушників законодавства та заходи щодо запобігання НВ вносять в 

категорію «Люди і заходи».  

Після заповнення підменю з'являється вікно призначене для формування 

загального списку даних про потерпілих на підприємстві. 
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Один із елемент панелі інструментів - «Сформувати звіт». Для цього 

необхідно вибрати рядок з інформацією і натиснути на цей елемент, буде 

сформований звіт за формою Н-1. 

 
Рис.1. Блок-схема проекту «Analysis_of_accidents 2.0» 

 

У вигляді висновку в програмі пропонується виконати аналіз  

травматизму. Аналіз нещасних випадків здійснюється за допомогою бінарного 

поєднання (групи) “причина травмування – вид травматичної події”, що 

багатократно збільшує кількість можливих варіантів (різновидів) причин 

травмування, прихованих у статистичних даних. Причини травматизму 

оцінюються за показниками ризику травмування за кожною з причин iП  ( i  – 

індекс причини травмування, 1,2,...,16i  ), а види подій, що призвели до 

травмування – за показниками ризику, що відповідають кожній травматичній 

події jB  ( j  – індекс виду травматичної події, 1,2,...,15j  ).  

До причин травмування, відносяться: конструктивні недоліки ( 1П ), 

недосконалість технологічних процесів ( 2П ), незадовільний технічний стан 

виробничих фондів ( 3П ), інші технічні причини ( 4П ), недоліки з навчання ( 5П ), 

порушення режиму праці та відпочинку ( 6П ), недоліки з медичним 

обстеженням (профвідбором) ( 7П ), відсутність або незастосування засобів 

індивідуального захисту ( 8П ), порушення технологічного процесу ( 9П ), 

порушення при експлуатації виробничих фондів ( 10П ), порушення правил 
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дорожнього руху (
11П ), порушення трудової й виробничої дисципліни (

12П ), 

інші організаційні причини (
13П ), алкогольне й наркотичне сп’яніння (

14П ), інші 

психофізіологічні причини (
15П ), інші причини (

16П ). 

Статистична інформація про види подій, що призводили до травмування 

працівника включає наступні події: дорожньо-транспортні пригоди (
1B ), 

падіння потерпілого (без падіння з висоти) (
2B ), падіння потерпілого з висоти 

(
3B ), падіння предметів, матеріалів, породи, ґрунту (

4B ), дія деталей, що 

рухаються, розлітаються, обертаються (
5B ), ураження електричним струмом 

( 6B ), дія шкідливих та токсичних речовин ( 7B ), дія іонізуючих випромінювань 

( 8B ), нервово-психічні перевантаження ( 9B ), контакт з тваринами, комахами, 

іншим (
10B ), утоплення (

11B ), навмисне вбивство чи навмисні дії іншої особи, 

що призвели до травми (
12B ), стихійне лихо (

13B ), пожежі (
14B ), інші види подій 

(
15B ). 

У вікні «Аналіз» з'являється матриця бінарних відношень “вид 

травматичної події – причина нещасного випадку” для 15 видів подій, що 

приводили до нещасних випадків і 16 причин травматизму. Таблиці 

статистичних даних про види травматичних подій та причини нещасних 

випадків сформовано таким чином, що кожному нещасному випадку відповідає 

лише один вид травматичної події та одна головна причина нещасного випадку. 

Тобто кількість потерпілих за всіма видами травматичних подій дорівнює 

кількості потерпілих за всіма причинами нещасних випадків.  

Натиснувши кнопку «Ризик» попередня матриця трансформується у 

матрицю ризику. У матриці ризику наводяться кількісні статистичні оцінки 

240 різновидів причин ризику для бінарних груп “причина нещасного випадку – 

вид травматичної події”.  

У вікні «Профілактика» з'являється таблиця причин ризику травмування 

на підприємстві та основні рекомендації з їх попередження. Для кожної 

причини травмування наведено кілька найважливіших різновидів ризику, котрі 

зумовлює ця причина. Різновиди ризику у межах окремої причини також 

ранжовані. Для кожної виділеної причини наведені рекомендації з 

профілактики виробничого травматизму (з урахуванням вимог нормативно-

правових актів з охорони праці та аналізу літератури).  

Програма «Analysis_of_accidents 2.0» дозволяє: вести облік нещасних 

випадків на підприємствах харчової промисловості; створювати банк даних 

відомостей актів Н-1 для подальшого аналізу причини та обставини 

виробничого травматизму в харчовій промисловості; складати та друкувати 

акти за формою Н-1; формувати щорічні звіти за формою № 7 ТНВ, враховуючі 

відомості актів Н-1; аналізувати причинно-наслідкові зв’язки, які мають місце в 

процесі травмування, що дозволяє більш однозначно вибирати й 

обґрунтовувати профілактичні заходи. 
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ТЕХНІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ 

ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХИСНОГО ЗАЗЕМЛЕННЯ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК 

 
Гавриш С. А., доц., к.т.н.,  Гавриш А. С., доц., к.т.н. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»), 

Седневець О. В., студ. (гр. ВЛ-93, ФАКС НТУУ «КПІ») 

 

Електроустановка – це установка, в якій виробляється, перетворюється, 

передається або споживається електрична енергія. Джерелом підвищеної 

небезпеки в електроустановках був і залишається електричний струм. Для 

захисту людини від ураження електричним струмом під час експлуатації 

електроустановок застосовуються організаційні, технічні та засоби 

індивідуального захисту. Одним із ефективних технічних засобів захисту в 

аварійних режимах роботи електроустановок є їх заземлення. 

Основними нормативними документами, які регламентували сферу 

застосування заземлення, були «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ-

85), ГОСТ12.1.030-81. ССБТ. «Электробезопасность. Защитное заземление, 

зануление» та інші, які поширювались на певні галузі суспільного виробництва. 

Наприклад, ГОСТ 464-79. «Заземления для стационарных установок проводной 

связи, радиорелейных станций, радиотрансляционных узлов проводового 

вещания и антенн систем коллективного приема телевидения. Нормы 

сопротивления».  

З 01.01.2007 року набрала чинності глава 1.7 «Заземлення і захисні заходи 

електробезпеки» Правил улаштування електроустановок (далі ПУЕ) (наказ 

Міністерства палива та енергетики України від 28.08.2006 року № 305), 

відповідно з якими з урахуванням вимог чинних в Україні стандартів, 

будівельних норм і правил та міжнародних стандартів вводяться нові терміни, 

нові системи типів заземлення електроустановок та нові нормативні вимоги до 

заземлення [1]. В опублікованих підручниках та навчальних посібниках ці 

зміни не відображені, а тому розгляд цього питання є актуальними для 

навчального процесу. 

 ПУЕ-2006 розглядає два види заземлення: захисне заземлення(як це було в 

попередніх редакціях ПУЕ) і заземлення, яке здійснює захисне автоматичне 

вимикання живлення.  (В попередніх редакціях ПУЕ аналогом такого типу 

заземлення було занулення корпуса електроустановки). Захисне автоматичне 

вимикання живлення розглянуто в [3]. Захисне заземлення розглядається нижче. 

В загальному вигляді заземлення – це виконання електричного з’єднання 

між визначеною точкою системи, установки або обладнання і локальною 

землею. З’єднання з локальною землею може бути навмисним, ненавмисним і 

випадковим, а також постійним або тимчасовим. Локальна земля (зона 

розтікання) ─ частина землі, яка перебуває в електричному контакті із 

заземлювачем і електричний потенціал якої не обов’язково дорівнює нулю. 

Заземлювач – провідна частина  (провідник) або сукупність з’єднаних між 

собою провідних частин (провідників), які перебувають в електричному 

контакті із землею безпосередньо або через проміжне провідне середовище, 
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наприклад, бетон. Заземлювальний пристрій ─ сукупність електрично 

з’єднаних між собою заземлювача і заземлювальних провідників, включаючи 

елементи їх з’єднання. 

Захисне заземлення ─ заземлення точки чи точок системи, установки або 

обладнання з метою забезпечення електробезпеки. Його застосовують у 

випадку пошкодження ізоляції у разі непрямого дотику. Непрямий дотик ─ 

електричний контакт людей або тварин з відкритою провідною частиною, яка 

опинилася під напругою внаслідок пошкодження ізоляції. Відкрита провідна 

частина – провідна частина електроустановки, доступна для дотику, яка в 

процесі роботи не перебуває під напругою, але може опинитися під напругою в 

разі пошкодження ізоляції струмовідних частин (наприклад, корпуси 

електрообладнання тощо). 

Захист у разі непрямого дотику слід виконувати в усіх випадках, якщо 

номінальна напруга перевищує 50 В змінного струму і 120 В постійного 

струму. У приміщеннях з підвищеною небезпекою, особливо небезпечних і в 

зовнішніх установках виконання захисту від ураження електричним струмом у 

разі непрямого дотику може знадобиться за нижчих напруг, наприклад, 25 В 

змінного і 60 В постійного струму або 12 В змінного і 30 В постійного струму 

─ за наявності вимог відповідних глав ПУЕ та інших нормативних документів. 

Відповідно ПУЕ-2006 та ГОСТ 30331:2 захисне заземлення забезпечують 

системи ТТ та ІТ змінного та постійного струмів (рис.3.12; 3.13). 

 

 
Рис.3.12. Схеми виконання систем ТТта ІТ в електроустановках 

трифазного струму: ДЖ – джерело живлення; L1, L2, L3 – лінійні (фазні) 

провідники; 1 – заземлювач; 2 – відкриті провідні частини; 3 – заземлювач 

відкритих провідних частин;4 – захисний заземлювальний провідник 

(заземлення системи позначено потовщеними лініями). 

Система ТТ ─ система, одну точку струмовідних частин джерела 

живлення якої заземлено, а відкриті провідні частини електроустановки 

приєднано до РЕ – провідника, з’єднаного з землею, електрично незалежним 

від заземлювача, до якого приєднано точку струмовідних частин. 
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Рис. 3.13. Схеми виконання систем ТТ та ІТ в електроустановках 

постійного струму: ДЖ – джерело живлення; L+, L_ - лінійні провідники; М – 

провідник середньої точки; 1 – 1 – заземлювач лінійного провідника; 1 - 2 

заземлювач провідника середньої точки; 2 - відкриті провідні частини; 3 – 

заземлювач відкритих провідних частин; 4 – захисний заземлювальний 

провідник (заземлення системи позначено потовщеними лініями). 

Живлення електроустановок напругою до 1 кВ з використанням системи 

заземлення ТТ слід виконувати за вимогами та рекомендаціями чинних 

нормативних документів. Живлення електроустановок напругою до 1 кВ з 

використанням системи заземлення ІТ рекомендується виконувати в разі 

підвищених вимог до безпеки та безперебійності живлення електроприймачів. 

Захисне заземлення системи ТТ застосовують (рис . 3.12, 3.13): в 

трьохфазних чотирьох провідних мережах з глухо заземленою нейтраллю; в 

трьохфазних трьох провідних мережах з ізолірованною нейтраллю, але 

заземленим виводом (лінійним провідником) джерела живлення; в 

двопровідних мережах з заземленим виводом джерела однофазного струму або 

полюсом джерела постійного струму; в трьох провідних мережах постійного та 

змінного(однофазного) струму з заземленою середньою точкою. 

Система ІТ ─ система, в якій мережу живлення ізольовано від землі через 

прилади або ∕ і пристрої, що мають великий опір, а відкриті провідні частини 

електроустановки приєднано до заземленого РЕ – провідника. 

Захисне заземлення системи ІТ застосовують (рис. 3.12, 3.13):  в 

трьохфазних чотирьох провідних мережах ізольованих від землі;  в 

трьохфазних трьох провідних мережах ізольованих від землі; в двох провідних 

мережах ізольованих від землі постійного та змінного (однофазного) струму; в 

трьох провідних мережах постійного та змінного (однофазного) струму з 

ізольованою середньою точкою. 

Для заземлення електроустановок можуть бути використані штучні та 

природні заземлювачі. Штучний заземлювач  ─ заземлювач, який спеціально 

використовують з метою заземлення. Природний заземлювач ─ природна 

частина, яка крім своїх безпосередніх функцій одночасно може виконувати 

функції заземлювача (наприклад, арматура фундаментів та інженерних 
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комунікацій будівель і споруд, підземна частина металевих опор тощо). Не слід 

використовувати, як природні заземлювачі труби каналізації, центрального 

опалення, комунального водопроводу, трубопроводи горючих речовин, 

горючих та вибухонебезпечних газів і сумішей та інші. 

Штучні заземлювачі можуть бути з чорної сталі без покриття або з 

покриттям, з нержавіючої сталі і мідними. Матеріал має бути електрохімічно 

сумісним з матеріалом з’єднувальних і контактних елементів. Штучні 

заземлювачі не слід фарбувати.. Головна заземлювальна шина має бути 

виготовлена з міді, латуні, допускається із сталі. Застосування алюмінієвих шин 

не допускається. Для заземлення територіально зближених електроустановок 

різних призначень і напруг слід застосовувати один спільний заземлювальний 

пристрій, який має відповідати всім вимогам до заземлення цих установок. 

Опір заземлювального пристрою R, Ом, який використовують для 

захисного заземлення відкритих провідних частин (наприклад, корпусів 

електрообладнання) електроустановок з ізольованою нейтраллю повинен 

відповідати умові 

R ≤ Uд / I , 

 

де Uд ─допустима напруга дотику, значення якої в приміщеннях без 

підвищеної небезпеки приймається 50 В; 

І ─ повний струм замикання на землю (на відкриті провідні частини), А. 

Виконання зазначеної умови може не перевірятися, якщо опір 

заземлювального пристрою R не перевищує 4 Ом ─ у разі потужності джерела 

живлення більшою ніж 100 кВ∙А; 10 Ом ─ у разі потужності джерела живлення 

або сумарної потужності паралельно працюючих джерел живлення до 100 

кВ∙А. 

У разі живлення електроприймачів пересувних установок (установки, які в 

процесів їх експлуатації можуть перебувати в руках людини: ручний 

електроінструмент, переносна радіоелектронна апаратура тощо) від автономних 

пересувних джерел живлення з ізольованою нейтраллю опір заземлювального 

пристрою не повинен перевищувати 25 Ом. Якщо заземлювальний пристрій 

виконується з дотриманням вимог до напруги дотику, опір заземлювального 

пристрою не нормують. У цьому випадку слід дотримуватись умови: 

 

R ≤ 25 / Iз , 

 

де R ─ опір заземлювального пристрою пересувної електроустановки; 

Із ─ повний струм однофазного замикання на відкриті провідні частини 

пересувної електроустановки, А. 

Літерні позначення типу провідника наступні: 

М-провідник (провідник середньої точки) ─ провідник в 

електроустановках напругою до 1 кВ, який електрично з’єднаний з середньою 

точкою джерела живлення і використовується для розподілення електричної 

енергії. РЕ-провідник (РЕ від англ. «protective earthing»- захисне заземлення) ─ 
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захисний провідник в електроустановках напругою до 1 кВ, призначений для 

захисту від ураження електричним струмом. 

Тип заземлення системи ─ показник, який характеризує влаштування 

провідника середньої точки (M- провідника) і з’єднання з землею струмовідних 

частин джерела живлення та відкритих провідних частин в електроустановках 

до 1 кВ. 

Літерні позначення типу заземлення системи означають: ─ перша літера ─ 

характер заземлення джерела живлення: Т (від лат. «terra» ─ земля) ─ 

безпосереднє приєднання однієї точки струмовідних частин джерела живлення 

(ДЖ) до заземлювального пристрою. У трифазних мережах такою точкою, як 

правило, є нейтраль джерела живлення (якщо нейтраль недоступна, то 

заземлюють фазний провідник), у три провідних мережах однофазного струму і 

постійного струму ─ середня точка, а у двопровідних мережах ─ один з виводів 

джерела однофазного струму або один із полюсів джерела постійного струму; І 

(від англ. «isolated» ізольований) ─ усі ізольовані частини джерела живлення 

ізольовано від землі або одну точку заземлено через великий опір (наприклад, 

опір приладів контролю ізоляції); друга літера ─ характер заземлення відкритих 

провідних частин електроустановок: N (від англ. «neutral»─ нейтраль) ─ 

безпосередній зв’язок відкритих провідних частин електроустановок з точкою 

заземлення джерела живлення; І ─ безпосередній зв’язок відкритих провідних 

частин із землею, незалежно від характеру зв’язку джерела живлення із землею. 

 

Література 
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електроустановок. Терміни, схеми, нормативні вимоги». Збірник матеріалів 
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ОСНОВНІ УМОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ В ОФІСІ 

 
Гусєв А.М. к.б.н., доцент (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ») 

 

У XXI столітті фізична праця все більше поступається місцем 

інтелектуальному труду. Наявність сучасного високотехнологічного 

обладнання дозволяє максимально автоматизувати процес виробництва, а 

людський ресурс - використовувати більш раціонально. Управління, 

інтелектуальна праця, всі ці роботи виконуються в офісі.  

Оскільки в офісі працівники проводять по 8-10 годин на день, 

комфортність робочого місця і його ергономіка стають основними умовами 

охорони праці. Комфортність залежить від багатьох чинників - зручності 

меблів, продуманості кольорових рішень інтер'єрів, температури і якості 

повітря. Багато значить і планування приміщень. Будь-який офіс призначений 

для двох типів діяльності - як для індивідуальної, що вимагає тиші і 

концентрації, так і для колективної, що вимагає спілкування та обміну 

інформацією. Основною складністю в проектуванні офісів є пошук рівноваги 

між двома цими потребами. 

Загальноприйнятими вважаються дві концепції оформлення офісу: 

класична "закрита" (кабінетно-коридорна система) і Open Space (відкритий 

простір). До першого варіанту можна віднести, наприклад, більшість 

державних установ у нашій країні: довгі коридори, таблички на дверях, 

особисті кабінети і різні "відділи". З точки зору ефективності діяльності, 

класичний офіс оптимально відповідає лінійно-функціональній організаційній 

структурі компанії з традиційними управлінськими вертикалями і способами 

координації [1]. 

Офіс кабінетного типу - класична схема планування, що створює 

атмосферу усамітнення і спокою. Але в ньому неможлива колективна робота, 

утруднено спілкування співробітників, і простір використовується менш 

ефективно.  

Можна умовно виділити два  види офісів кабінетного типу. До першого 

виду відносяться кабінети для одного-двох чоловік. Це забезпечує максимальну 

ізоляцію. 

До другого типу належать офіси, що складаються з кімнат більшої площі, 

розрахованих на колективи від трьох чоловік. Цей тип офісу може бути 

оптимальним для спільної творчої роботи. Так може бути організований 

робочий простір групи проектувальників, програмістів, дизайнерів, зайнятих в 

одному проекті. 

Концепція Open Space демонструє ідею демократичного офісу, що 

організовується в досить великому приміщенні, що не розділеному 

капітальними стінами. Простір офісу структурується, і в ньому створюються 

необхідні функціональні зони, при цьому широко використовуються мобільні і 

стаціонарні офісні перегородки. З точки зору менеджменту, організований 

таким чином офіс більше відповідає сучасним формам управління і дозволяє 
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використовувати нові способи внутрішньої координації та комунікації. Крім 

того, відсутність дверей і коридорів істотно економить площу офісу. 

Варіантом відкритого простору є груповий офіс, де загальний простір 

ділиться низькими перегородками на окремі зони. Постійне спілкування 

можливе тільки в маленьких групах, а для обміну інформацією є загальні зони. 

У такому офісі простір використовується з максимальною ефективністю. У той 

же час, підсилюється почуття приналежності до колективу. Оскільки рівень 

звукоізоляції при такому рішенні досить низький, рекомендується 

застосовувати спеціальні стелі, які поглинають шум.  

Але очевидні і деякі недоліки такого планування, наприклад, низька 

звукова і зорова ізоляція робочих місць. 

Акустичний комфорт 

Підвищений рівень шуму в офісі є одним з основних факторів, що 

викликають зниження працездатності і виникнення стресу у персоналу. 

Працююча техніка, телефонні розмови колег, переговори з клієнтами, шум 

автомобільних трас - все це відволікає від роботи і заважає зосередитися. 

У зв'язку з цим основною умовою "ефективного офісу" є акустичний 

комфорт. Тому, згідно [2], при творчої  діяльності , керівної роботі, 

конструюванні та проектуванні, програмуванні рівень шуму не повинен 

перевищувати 50 дБА.  

Зниженню рівня шуму в офісі сприяє комплексна звукоізоляція 

приміщення як від зовнішніх джерел шуму, так і внутрішніх. Для усунення 

зовнішнього шуму (від автомобільних трас, холу) ефективно використання 

багатокамерних склопакетів і дверей з підвищеним рівнем звукоізоляції. Так, 

наприклад, трикамерні склопакети забезпечують звукопоглинання до 42 дБ, а 

протипожежні двері з підвищеною звукоізоляцією - до 45 дБ. Цього цілком 

достатньо, щоб позбутися від вуличного шуму. Для захисту від внутрішніх 

шумів потрібно додаткових заходів, а саме - звукоізоляція стін, підлоги і стелі. 

Освітлення офісного простору виступає ще одним важливим фактором 

ефективної роботи компанії, адже правильне світло - це здоров'я персоналу і 

економія витрат на енергоресурси. 

Важливим чинником створення правильного освітлення в офісі є 

розташування освітлювальних приладів. Найбільш ефективним з точки зору 

комфорту та енергозбереження є поєднання загального типу освітлення 

(освітлювальні прилади розташовані вгорі) і місцевого (індивідуальна підсвітка 

робочого місця). Таким чином, досягається рівномірний розподіл світла 

всередині офісного простору, а також комфортний для роботи і безпечний для 

зору світло на робочому місці. 

 

Література 
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СПЕЦІАЛЬНІ ПРОГРАМИ, ЯКІ НАГАДУЮТ ПРО ПЕРЕРВИ ТА 

ВПРАВИ ДЛЯ ОЧЕЙ  

 
Гусєв А.М., к.б.н., доцент (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ») 

 

Робота на ПК супроводжується постійною і значною напругою функцій 

зорового аналізатора. Однією з основних особливостей є інший принцип 

читання інформації, ніж при звичайному читанні. При звичайному читанні 

текст на папері, розташований горизонтально на столі, зчитується працівником 

з нахиленою головою при падінні світлового потоку на текст. При роботі на ПК 

оператор зчитує текст, майже не нахиляючи голову, очі дивляться прямо або 

майже прямо вперед, текст формується по інший бік екрану, тому користувач 

не зчитує відбитий текст, а дивиться безпосередньо на джерело світла, що 

змушує очі і орган зору в цілому працювати в невластивому йому стресовому 

режимі тривалий час. 

Розлад органів зору різко збільшується при роботі більше чотирьох годин 

на день. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) запровадила поняття 

"комп'ютерний зоровий синдром" (КЗС), типовими симптомами якого є печія в 

очах, почервоніння повік і кон'юнктиви, відчуття стороннього тіла або піску під 

повіками, болі в області очних ямок і лоба, затуманення зору, уповільнена пере 

фокусування з ближніх об'єктів на дальні. 

В Україні порядок роботи на ПК регулюють два документу: 

ДСанПіН 3.3.2.007-98 [1] та НПАОП 0.00-1.28-10 [2]. 

Шляхом для збереження здоров’я користувачів ПК є регулярно 

виконування спеціальних фізичних вправ.  Виконання спеціального комплексу 

вправ для очей, комплексу вправ для рук, комплексу вправ для хребта, 

психофізіологічного розвантаження повинно бути обов’язковими для 

виконання для всіх організацій, де використовують ПК.  

Нажаль, дуже часто, не самі працівники, ні роботодавці, не звертають 

уваги на вправи, які наведені в  [1]. Працівник вирішив робити санітарно-

оздоровчі перерви, виконувати вправи, але його увага зосереджена на роботі. 

Він забуває про перерви і вправи під час них. 

В теперішній час, розроблено досить багато програм, які, після установки 

в комп’ютері, періодично нагадує про перерви і вправи. 

Розглянемо кілько таких програм для Windows. 

C&V. Програма  надає вельми широку функціональність, аж до обмеження 

часу користування комп’ютером. 

Плюси:  в перервах затемнюється екран; є можливість зміни параметрів виходу 

з перерви, тоді вихід - вільний, або за паролем, тоді неможливість виходу; 

настроюванні попередження про перерву, яка скоро настане; 

можливість поставити музику під час перерви. 
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«Отдых для глаз» 

Проста програма, практично без налаштованій. Перерва раз в 30 хвилин 

на 5 хвилин.  

Плюси: на перерву можна  ставити свою картинку; 

— можна налаштувати запуск / НЕ запуск з включенням комп'ютера 

 
Недоліки: не можна налаштувати час перерви.  

NEWBaRest Програма  практично аналогічна попередній, але має 

функцію регулювання часу роботи і перерви. Під час перерви на екрані виникає  

фігура на весь екран  
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NI Glaz Програма не робить перерв, а лише нагадує, що треба відпочити. 

Переваги:  

- freeware; 

- можливість налаштування виду повідомлення - діалогове або спливаюче 

вікно, одноразове «моргання» монітором; 

- комусь може бути зручна її ненав'язливість. 

Недолік той, що програма вимикається автоматично, без переривання роботи. 

 

 
 

Eyes Relax Одна із найкращих програм.  Переваги: 

- freeware; 

- можна налаштувати тип перерви - повідомлення, чорний екран, одна 

картинка, слайдшоу; 

- є можливість зміни параметрів виходу з перерви - вільний, за паролем, 

неможливість виходу; 

- настроювані попередження про перерви; 

- можливість поставити музику під час перерви.  
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 Автор використовує програму EyeLeo. Є ще інші цікаві програми. Наприклад, 

EyeLoveU, Time Out, Eye Defender та інші. 

 

Висновок.  Потрібно в обов’язковому порядку вимагати від роботодавців 

встановлювати програми на комп’ютери працівників одну із цих або 

аналогічних програм, працівники повинні виконувати вправи для очей. 
 

Література 

 

1. Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними 

терміналами електронно-обчислювальних машин ДСанПіН 3.3.2.007-98. 

2. НПАОП 0.00-1.28-10 Правила охорони праці під час експлуатації 

електронно-обчислювальних машин. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «ОСВІТЛЕННЯ 

ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ» СТУДЕНТАМИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДІВ З ВРАХУВАННЯМ СУЧАСНОГО ЕТАПУ РОЗВИТКУ 

ТЕХНІКИ 

 
Гусєв А.М., к.б.н, доц. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»), Малишко В.В. заступник 

директора ГК «Союз-Світло», Малишко Ю.В., студент (гр. ЗДА-91, ІПСА НТУУ «КПІ») 

 

В охороні праці нема неважливих тем. Всі розділи цієї дисципліни 

спрямовані на те, щоб «В результаті вивчення дисципліни "Основи охорони 

праці" молодші спеціалісти та бакалаври з відповідних спеціальностей та 

напрямів підготовки повинні бути здатними до вирішення професійних задач 

діяльності, пов'язаних з забезпеченням життя, здоров'я і працездатності під час 

роботи…»[1]. Освітлення, яке задовольняє встановленим нормам [2] є 

важливішим фактором збереження здоров’я, запобігання нещасних випадків  та 

високої працездатності в ході трудового процесу. Тому в розділі «освітлення 

виробничих приміщень» типової навчальної програми [1] наведені, крім 

загальних положень, які фактично не змінювалися довгий час: «Основні 

світлотехнічні визначення. Природне, штучне, суміщене освітлення. 

Класифікація виробничого освітлення. Основні вимоги до виробничого 

освітлення. Нормування освітлення, розряди зорової роботи», також 

положення, які за останній період розширилися і навіть значно змінились за 

останні роки. Це наступні теми: «Джерела штучного освітлення, лампи і 

світильники. Загальний підхід до проектування систем освітлення». 

В даній роботі автори не будуть торкатися питань змін в джерелах 

освітлення. Це окрема і досить цікава тема. 

Згідно з типовою програмою [1] метою проведення лабораторних є оволодіння 

студентами засобами і методами дослідження параметрів виробничого 

середовища та трудового процесу, виявлення шкідливих та небезпечних 

виробничих чинників, оцінки заходів, спрямованих на їх нормалізацію. Теми 

лабораторних робіт  рекомендовані наступні: 

1. Дослідження та оцінка якості природного освітлення. 

2.  Дослідження та оцінка параметрів штучного освітлення. 

Проведення цих лабораторних робіт дозволяє студенту краще уявляти, 

що таке освітленість, визначати її приладами. 

Метою проведення практичних занять з дисципліни є також: 
- перевірочний розрахунок природного освітлення виробничого приміщення. 

- розрахунок штучного освітлення виробничого приміщення. 

При підготовці розділу з охорони праці дипломних проектів (робіт), 

також дуже часто включається розрахунок освітлення.  

Розрахунок природного освітлення можна проводити згідно ДБН Б.25-28-

2006, додаток Л [2]. Також докладно викладено порядок розрахунку як 

природного, так і штучного освітлення в [3]. 
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Всі ці методи досить громіздкі, мають велику похибку. Використання 

методів розрахунку, які наведенні в [4], потребує багато часу для їх засвоєння 

та проведення. Похибка менша але все ж  таки дуже точними їх назвати важко. 

Раніше та і зараз розрахунок освітлення виконують, часто користуючись 

методикою наведеною в [4], спеціалізовані підрозділи проектних інститутів. 

Треба звернути увагу на те, що ні в навчальній програмі, а також дуже 

часто при проведенні лабораторних чи практичних робіт не фокусується 

достатня увага на питаннях енергозбереження. Так, освітленість проходів між 

робочими місцями може бути в кілько разів менша, що є заощадженням енергії. 

Таких прикладів можна навести досить велику кількість.  

В теперішній час з’явились і успішно працюють,  спеціалізовані фірми по 

розрахунку освітлення. Таки фірми демонструють більш широкий та глибокий 

підхід к побудові освітлення виробничих приміщень. Це добре видно на 

прикладі діяльності  «Союз-Світло» [5]. 

При розрахунках освітлення виробничих об'єктів необхідно враховувати 

багато факторів: 

- вид виробництва; 

- планування виробничих приміщень; 

- рівень зорового напруження виробничих операцій; 

- умови праці (кліматичні умови, наявність шкідливих речовин, рівень 

вібрації, запиленість та ін.). 

Залежно від виду виробництва потрібно або рівномірний розподіл світла 

(механічні цехи, складальне виробництво), або спрямоване (місцеве) освітлення 

(складські приміщення, конвеєрні лінії). 

І в тому і в іншому випадках проектанти керуються обов'язковими 

вимогами, які встановлюють норми освітленості для даного типу виробництв. 

Розрахунки освітлення починаються зі створення графічної 3D-моделі 

виробничого приміщення (або території). Потім у спеціальній програмі 

задаються конкретні параметри необхідної освітленості, проводиться підбір, 

розстановка обладнання і відбувається сам розрахунок. Враховуються при 

цьому рівень природного освітлення, оздоблення стін приміщення, висота 

підвісу світильників та інші особливості проектованого об'єкта. Для 

розрахунків, як правило, використовуються програми Autocad, Dialux. Ці 

програми мають широкий спектр інструментів для моделювання та 

проектування систем освітлення. Кожен виробник освітлювального обладнання 

для промислових підприємств має базу (що відповідає міжнародним 

стандартам) необхідних характеристик своєї продукції,які застосовуються у 

розрахунках. 

На другому етапі, коли отримана кольорова  3D мапа освітленості, 

робиться більш точний підбір світлового обладнання.  На цьому етапі 

досягається освітленість робочих місць, яка відповідає нормативним. 

Крім створення умов для нормального функціонування виробництва, 

проектування освітлення повинно вирішувати й інші завдання. Перш за все, це 

екологічність (освітлювальна техніка не повинна завдавати шкоди здоров'ю 
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людини і навколишньому середовищу), надійність та енергозбереження 

(обладнання покликане економити трудові та фінансові ресурси підприємства), 

естетичність. 

Робота по енергозбереженню має комплексний характер. Вона враховує 

різні варіанти світильників з врахуванням розподілу освітлення, розглядає  різні 

види джерел світла (їхню світловіддачу), а також характеристики найбільш 

оптимальних варіантів джерел світла різних фірм виробників. 

Висновок. Автори вважають, що студенти повинні добре орієнтуватися в 

джерелах світла, які зараз широко використовуються в промисловості, знати 

сильні та слабкі сторони джерел світла, які пропонуються ведучими фірмами 

виробниками. Знати можливості програм по розрахунку освітлення. 

Окремим питанням є енергозбереження. Формально, питання 

енергозбереження не є прямо пов’язанами з безпекою праці, але в даному 

випадку є сенс розширити  коло питань цього розділу для опанування 

студентами. 
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АНАЛІЗ ЗМІН У НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТАХ В ГАЛУЗІ 

БУДІВНИЦТВА З ПИТАНЬ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 

 
Євтушенко К.І., Кисельова О.Ю., Морозенко С.В., студенти (гр. КА-82, ІПСА, НТУУ 

«КПІ»), Абакумов О.В., асист. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ») 

 

Забезпечення пожежної безпеки – невід'ємна частина діяльності держави 

щодо охорони життя та здоров'я людей, національного багатства і збереження 

навколишнього природного середовища. Проблема пожежної безпеки є однією 

з найбільш гострих для України. Статистика говорить наступне: упродовж 2012 

року в Україні в середньому виникало щодня 214 пожеж, унаслідок яких 

гинуло 8 і отримувало травми 5 людей, вогнем знищувалося або 

пошкоджувалося 75 будівель та 10 одиниць техніки. Щоденні матеріальні 

втрати від пожеж становили суму 10 млн. 60 тис. грн. Сумарні матеріальні 

втрати від пожеж за 2012 рік склали 3 млрд. 360 млн. 61 тис. грн., загинуло 

2751 людина, у тому числі 87 дітей; 1682 людини отримали травми, з них 143 

дитини. І спостерігається тенденція зростання відповідних показників у 

порівнянні з минулими роками. Держава має контролювати ситуацію у даній 

сфері та забезпечувати  пожежну безпеку на всіх рівнях, у тому числі, і на 

законодавчому. 

До Державного реєстру нормативних актів з питань пожежної безпеки 

включено близько 360 найменувань документів різних рівнів та видів, серед 

яких є: Державні стандарти України (ДСТУ) з питань пожежної безпеки; 

нормативні документи в галузі будівництва з питань пожежної безпеки.  

Причиною багатьох дискусій стала заміна державних будівельних норм 

ДБН В.2.5-13-98 «Інженерне обладнання будників і споруд. Пожежна 

автоматика будинків і споруд» (далі ДБН В.2.5-13-98) на ДБН В.2.5-56:2010 

«Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту» 

(далі ДБН В.2.5-56:2010). Деякі вимоги останніх мають більш жорсткі умови, 

що не зовсім поєднується з вже існуючими Державними стандартами України. 

Розглянемо кілька основних пунктів, що стали причиною численних протиріч. 

п.4.4 ДБН В.2.5-56:2010 : «4.4 Системи протипожежного захисту 

повинні проектуватись відповідно до вимог цих будівельних норм, НД, на які є 

посилання у цих будівельних нормах, інших НД, які містять вимоги щодо цих 

систем. При цьому вимоги пожежної безпеки, викладені в інших ДБН, НАПБ, 

ДСТУ, галузевих(відомчих) нормах тощо, повинні бути не нижче рівня вимог 

цих ДБН». 

Тобто згідно цього пункту вимоги в ДБН повинні обов’язково бути 

забезпечені вимогами відповідного ДСТУ. Розглянемо один з пунктів нового 

ДБН: «6.2.29 Не допускається передбачати в проектах для контролю одного 

об'єкта більше одного приладу приймально-контрольного пожежного (ППКП) 

системи пожежної сигналізації крім випадків застосування ієрархічних 

систем». 
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У раніше діючому документі ДБН 2.5.13-98 такої вимоги не було. І як 

результат, на об'єктах існувало по декілька систем пожежної сигналізації, в 

кожній з яких був свій ППКП.  Кожен з приладів мав свою зону виявлення та 

оповіщення. Пов'язані вони між собою тільки контуром заземлення, а самі 

прилади при цьому не мали ніякого функціонального зв'язку між собою, тим 

паче, не можна було назвати в такій пожежній сигналізації який-небудь ППКП 

головним, а якісь  – підлеглими. 

З технічної точки зору, нова вимога має значну перевагу. Дійсно, на 

об'єкті, що захищається, повинна завжди впроваджуватися лише одна система 

пожежної сигналізації, і вибір обладнання необхідно здійснювати з 

урахуванням цієї вимоги. Вітчизняний ринок не настільки гнучкий, щоб 

задовольнити потреби цього пункту ДБН, тому великі переваги надаються 

імпортній техніці.  

Розглянемо відповідний стандарт ДСТУ EN 54-2:2003 «Системи 

пожежної сигналізації. Частина 2. Прилади приймально-контрольні пожежні» 

(далі ДСТУ EN 54-2:2003), в якому розглядається ППКП, як компонент системи 

пожежної сигналізації. Цей стандарт дозволяє існування ППКП не обов'язково 

в одному корпусі. Такі прилади можуть різнитись за місцем їх розташування на 

об'єкті, що охороняється: 

1) коли кілька корпусів розташовані в безпосередній близькості один від 

одного; 

2) коли компоненти ППКП розосереджені по об'єкту. 

Багатокомпонентний ППКП має право також складатися з власне ППКП і 

пристроїв вводу-виводу (це пристрої, які забезпечують приймання даних з 

давачів та керування пристроями індикації, оповіщення). 

Співставляючи вимоги державних будівельних норм та державних 

стандартів до компонентів систем пожежної сигналізації, можна сказати, що 

об'єднання частин ППКП, виконаного в різних корпусах допускається 

здійснювати тільки за ієрархічним принципом. Ніякі інші принципи об'єднання 

частин в ціле в системах пожежної сигналізації державними будівельними 

нормами не допускаються. Але самого визначення єдино можливих 

«ієрархічних систем» в самому ДБН В.2.5-56:2010 немає. 

Дослідження діючих стандартів у галузі пожежної безпеки дозволили 

виявити визначення «ієрархічній системі пожежної сигналізації», у таких 

документах як ДСТУ pr EN 54-13:2004 «Системи виявлення пожежі і 

сигналізації про пожежу. Частина 13. Вимоги щодо систем і оцінювання 

сумісності» (далі ДСТУ pr EN 54-13:2004) та ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009 

«Системи пожежної сигналізації та оповіщування. Частина 14. Настанови щодо 

побудови, проектування, монтування, введення в експлуатацію, експлуатування 

і технічного обслуговування» (далі ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009). У ДСТУ-Н 

CEN/TS 54-14:2009 приведено такі визначення:  

«3.24 ієрархічна система (hierarchical system) 

Мережева система, в якій один з ППКП визначений як головний і який 

здатний: 
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a) приймати сигнали від підлеглих ППКП та (або) передавати сигнали 

підлеглим ППКП; 

b) відображати стан підлеглих ППКП». 

А в ДСТУ pr EN 54-13:2004 можна прочитати наступні визначення: 

«3.1.8 ієрархічна система (hierarchical system) 

Мережева система, в якій один прилад приймально-контрольний 

пожежний визначений як головний прилад приймально-контрольний 

пожежний, і як головний прилад приймально-контрольний пожежний здатний: 

- приймати сигнали від другорядного приладу приймально-контрольного 

пожежного та (або) передавати йому сигнали; 

- показувати статус другорядного приладу приймально-контрольного 

пожежного [EN 54-14]». 

Можна тільки сподіватися, що посилання на EN 54-14 в кінці визначення 

буде пояснювати, що словосполучення "показувати статус" в цьому визначенні 

означає те ж саме, що і "відображати стан" у визначенні, наведеному в ДСТУ-Н 

CEN/TS 54-14:2009. Інакше може вийти, що сприймаючи слово "статус" як 

абстрактний багатозначний термін розробники різних ієрархічних систем 

будуть цілком законно відображати на головному ППКП істотно різну 

інформацію про підлеглі ППКП. 

Крім того п.6.2.29 ДБН В.2.5-56:2010 не дозволяє незаборонені до 

застосування державним стандартом України ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009 

мережеві системи, які не мають ієрархічної структури. Адже в зазначеному 

документі є тільки обмеження на застосування мережевих систем, що не мають 

ієрархічної структури: 

«Якщо використовують мережеві системи, що не мають ієрархічної 

структури, треба звернути увагу на те, що між системами буде 

здійснюватися тільки обмін інформацією. Управління ж одним ППКП за 

допомогою іншого має бути дозволене тільки тоді, коли один з ППКП 

визначений як головний в ієрархічній системі». 

Отже, отримуємо протиріччя: з одного боку державні будівельні норми за 

п. 6.2.29 не дозволяють застосування в Україні мережевих систем пожежної 

сигналізації, якщо вони не виконують всіх функцій ієрархічних систем, з 

іншого – не виконується п.4.4 щодо виконання вимог нормативних документів, 

що не нижче рівня розглянутих ДБН, оскільки на даний момент діє Державний 

стандарт України. Тож стає очевидним, що неможливо побудувати ієрархічну 

систему використовуючи звичайні ППКП, які відповідають тільки вимогам 

ДСТУ EN 54-2:2003 у діючій редакції. 

Таким чином, виникає потреба у додаткових вимогах до ППКП, які 

будуть застосовуватися у якості головних в ієрархічних системах пожежної 

сигналізації. У ДСТУ EN 54-2:2003 зазначалось, що у наступних редакціях або 

змінах стандарту, за мірою їх видання, можна і потрібно додавати нові терміни 

та визначення для компонентів. Тож незрозумілі та неоднозначні поняття та 

вимоги необхідно було б вносити у ДБН В.2.5-56:2010, щоб конкретизувати 

вимоги до незрозумілих пунктів вказаного документа. 
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Можливо, треба зібрати робочі групи з впровадження змін до ДСТУ EN 

54-2:2003, ДСТУ pr EN 54-13:2004, ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009 та ДБН В.2.5-

56:2010 і разом сформувати технічні вимоги щодо змін у діючих стандартах.  

Отже, одним із завдань перед введенням в дію ДБН В.2.5-56:2010 

повинно було стати урегулювання вимог вже впроваджених в Україні систем 

європейських стандартів серії ДСТУ EN 54. Дійсно, в тексті будівельних норм є 

посилання на вимоги, викладені в окремих частинах вказаної серії стандартів. 

Але деякі положення ДБН В.2.5-56:2010 вимагають уточнення і більшої 

конкретизації для обґрунтованого урегулювання з державними стандартами та 

недопущенням двоякого тлумачення, як це є зараз. 

Нова редакція стандарту ДСТУ EN 54-2:2003, що вступила в силу від 

01.03.2013 принципово цих завдань не розв’язала, оскільки готувалась досить 

довго і не всі актуальні проблеми не були враховані.  

Зрозуміло, що проведення таких змін у державних стандартах потребує 

значно більших зусиль та часу. Але теперішня неоднозначна ситуація блокує 

розвиток сфери приладів та систем протипожежної безпеки в нашій країні, 

створює безліч непорозумінь і потребує якнайшвидшого розв’язання. 
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УДК 331.45 (075) 

 

ОХОРОНА ПРАЦІ В ЛИВАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ 

 
Зацарний В.В., к.т.н., доц. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»), 

Ковальчук О.Г., Бачинський В.Д., студенти (гр. ФЛ-91, ФТІ НТУУ «КПІ» ) 

 

Виробництво деталей механізмів із заготовок виготовлених литтям є 

важливою складовою у випуску готових виробів на підприємствах 

машинобудівної галузі. Серед процесів обробки металів щодо різноманітності 

операцій та умов праці ливарне виробництво залишається одним із найбільш 

складних і трудомістких. Усі процеси у ливарному виробництві несуть у собі 

певну небезпеку таку як підвищені температури, підвищені концентрації пилу, 

забрудненість токсичними речовинами травмонебезпечні роботи та інше. 

Потрібен постійний контроль та швидке вирішення проблем, нещасних 

випадків та аварій на підприємствах ливарного виробництва. 

Як приклад розглянемо ОАО Заводу «Ленінська кузня», де у першому 

півріччі 2012 р. скоєна велика кількість порушень з правил охорони праці. 

Багато нарікань викликає неналежне утримання будівель і споруд гарячих 

цехів. Не виконані в строк роботи з проведення обстежень та паспортизації 

будівель і споруд. Справедливі неодноразові нарікання працівників наглядових 

органів викликають діючі (вірніше, недіючі) або вкрай незадовільно працюючі 

системи вентиляції у виробничих приміщеннях ливарних цехів. На жаль, як і 

раніше, це питання практично не вирішується, внаслідок чого концентрація 

пилу і шкідливих викидів у повітрі робочої зони ливарного цеху перевищує 

ГДК у декілька разів. 

  На підприємстві практично своєчасно не проводяться планово-

попереджувальні ремонти як самого ливарного устаткування, так і 

вантажопідіймальних кранів, інших машин і механізмів. 

В плавильному відділенні під час плавлення та зливання металу з печі в 

стопорний ківш не працює припливно-витяжна вентиляція. Припливно-витяжна 

вентиляція застосовується у всіх виробничих приміщеннях, коли потрібно 

підвищений і особливо надійний обмін повітря. У приміщенні, що 

вентилюється, повітря видаляється і подається. За допомогою такої системи 

можна гарантувати не тільки чистоту повітря безпосередньо в приміщенні, а й 

забезпечити нормативну вентиляцію сумісних приміщень. Порушення роботи 

припливно-витяжної вентиляції призводить до загазованості приміщення, 

підвищення вмісту гранично допустимої концентрації шкідливих речовин. 

Під час роботи металорізальних верстатів, які використовуються для 

основних операцій технологічного процесу механічної обробки деталей, 

виникають вібрації, які негативно впливають не тільки на здоров’я працівників 

цеху, але і на точність і довговічність обладнання. Основні причини вібрації – 

які виникають при роботі машин і механізмів неврівноваженість силові дії, 

незбалансованість обертових частин обладнання, понад допустимі зазори в 

з'єднаннях, нерівномірне зношування вузлів устаткування, неправильне 
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центрування осей механізмів при передачі обертання за допомогою 

з'єднувальної муфти, ослаблення кріплення обладнання на фундаменті або його 

нестійкість, незадовільний стан підшипників .В якості колективних заходів та 

засобів захисту від вібрації на підприємстві використовують вібропоглинання, 

віброгасіння та віброізоляцію. 

Використання вібропоглинання дозволяє забезпечити перетворення 

енергії механічних коливань вібрацій у теплову енергію і досягнути істотного 

ефекту при боротьбі з вібраціями. Використовуючи віброгасіння, досягається 

зменшення реактивного опору коливної системи. Забезпечуємо його 

застосування ударних та динамічних віброгасників маятникового, пружинного 

та плаваючих типів залежно від типів устаткування. Динамічні віброгасники, 

являючи собою додаткову коливну систему, яка встановлюється на вібруючому 

верстаті, збуджують коливання, які знаходяться в протифазі з коливаннями 

металорізального верстата і забезпечують зведення виниклих коливань до 

мінімуму. 

Для захисту від вібрацій передбачаються організаційно-технічні заходи, 

які полягають в експлуатації обладнання відповідно до встановлених норм та 

режимів, своєчасному його ремонті та якісному обслуговуванні.  

Шум, який виникає при роботі устаткування підприємства, знаходиться у 

різних октавних смугах. 

Заходи щодо боротьби з пилом на цьому підприємстві та її шкідливим 

впливом на організм людини проводяться за наступними напрямками: 

– раціоналізація технологічного процесу, що усуває утворення пилу; 

– автоматизація процесів, при яких утворюється пил; 

– застосування вентиляції загального та місцевого призначення; 

– забезпечення робітників респіраторами, окулярами та іншими засобами 

захисту. 

Аналіз причин виробничого травматизму свідчить, що працівники 

гарячих цехів машинобудівних підприємств травмуються, як правило, в 

результаті недостатнього контролю з боку адміністрації за безпечним 

виконанням робіт та дотриманням працівниками правил безпеки та охорони 

праці. 

Тому в даному випадку на підприємстві потрібно, по-перше привести в 

порядок будівлі та споруди гарячих цехів, постійно дотримуватись вимог 

нормативних документів з питань безпечної та надійної експлуатації 

виробничих будівель та споруд. По-друге своєчасна перевірка та за 

необхідності негайний ремонт систем вентиляції у виробничих приміщеннях. 

Також своєчасно проводити планово-попереджувальні ремонти, як самого 

ливарного устаткування, так і вантажопідіймальних кранів, інших машин і 

механізмів. Працівникам служби охорони праці вносити пропозиції керівникам 

підприємства про поліпшення умов праці, підвищення її безпеки, про 

заохочення колективів цехів, виробничих ділянок, які тривалий час працюють 

без травм і аварій, а також про притягнення до відповідальності осіб 

адміністративно-технічного персоналу за порушення вимог техніки безпеки. 
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Служба охорони праці повинна вести облік нещасних випадків на 

виробництві, брати участь у їх розслідуванні і розробці заходів щодо 

попередження та усунення причин виробничого травматизму. 

Доречно замітити, наразі в даній галузі чинним є НПАОП 27.5-1.15-97 

«Правила безпеки в ливарному виробництві», але Державною службою 

гірничого нагляду та промислової безпеки України відповідно до закону 

України «Про охорону праці» було розроблено новий регуляторний акт: проект 

наказу Міненерго вугілля України «Про затвердження Правил охорони праці у 

ливарному виробництві». Метою розроблення Правил є підвищення рівня 

охорони праці та промислової безпеки на підприємствах ливарного 

виробництва шляхом впровадження нормативно-правового акта, 

гармонізованого з міжнародними та європейськими стандартами. Слід 

сподіватись, що впровадження нового нормативно-правового акта сприятиме 

підвищенню рівня безпеки в ливарних цехах. 
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ВПЛИВ ЗВАРЮВАЛЬНОЇ ДУГИ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ 

 
Землянська О.В., ст. викл. (каф. ОПЦБ НТУУ “КПІ”) 

 

При електрозварювальних роботах можливі наступні види негативного 

впливу: ураження зору та відкритої поверхні шкіри променями електричної 

дуги, отруєння організму шкідливими газами, пилом та випарами, що 

виділяються при зварюванні, опіки від крапель металу і шлаку, ураження 

електричним струмом, поранення при вибухах балонів стисненого газу. 

Зварювальна дуга випромінює невидимі інфрачервоні, видимі світлові та 

невидимі ультрафіолетові промені. Будучи складовими частинами одного 

променевого потоку, ці промені при впливі на незахищені очі протягом 10-20с в 

радіусі до 1м викликають сильні болі, сльозоточивість та світлобоязнь. 

Інтенсивність випромінювання зварювальної дуги та її спектральні 

характеристики залежать від потужності дуги, способу зварювання, виду 

зварювальних матеріалів. 

Інфрачервоне випромінювання несе теплову енергію, яка може викликати 

почервоніння шкіри та опіки різного ступеня, пошкодження сітківки та 

кришталика ока. Невидимі інфрачервоні промені, особливо при довжині хвилі 

від 0,00076 до 0,0015мм і тривалому опроміненні, викликають загальну втрату 

зору, катаракту кришталика. При правильному підборі захисних стекол 

інфрачервоні промені повністю поглинаються. 

Видимі світлові промені, маючи довжину хвилі від 0,00076 до 0,0004мм, 

при короткочасному опроміненні діють осліплююче, а при тривалому 

викликають ослаблення зору. Це пояснюється тим, що яскравість видимих 

променів електричної дуги приблизно в 10000 разів більше яскравості 

променів, які можуть бути терпимі без напруги незахищеним оком. 

Ультрафіолетові промені, маючи довжину хвилі від 0,0004 до 0,00022мм, 

навіть при порівняно короткочасному опроміненні (протягом декількох хвилин) 

викликають захворювання очей – електрофтальмію. Це захворювання 

супроводжується гострим болем та сльозотечею. Опромінення 

ультрафіолетовими променями протягом 1-3 год. викликає опік шкіри. Опік 

шкіри спостерігається, головним чином, у працюючих поблизу місць 

зварювання. У зварювальників тіло захищається під час роботи одягом, 

обличчя та шия щитком, а руки рукавицями. Дія ультрафіолетових променів 

зменшується зі збільшенням відстані, та на відстані більше 10м сильно 

слабшає. 

Гази при зварювальній дузі можуть виділятися у вигляді диму та 

зварювальних аерозолів, що містять сполуки марганцю, кремнію, хрому, азоту, 

фтору, титану та інші. Поблизу факела зварювальної дуги кількість пилу може 

досягати 130мг на 1м
3
 повітря. Зварювальний аерозоль являє собою сукупність 

дрібних часток, що утворилися в результаті конденсації парів розплавленого 

металу, шлаку та покриття електродів. В силу своїх дрібних розмірів, іноді 

менше 1 мікрометра, зварювальний аерозоль безперешкодно проникає в 



39 

 

глибинні відділи легенів, легеневі альвеоли, та частково залишається в їх 

стінках, викликаючи професійне захворювання – «пнемоконіоз зварника», а 

частково всмоктується в кров. 

Гранично допустима концентрація шкідливих речовин у повітрі робочої 

зони зварювальних цехів приведена у таблиці: 

 

Шкідливі речовини 

Гранично 

допустима 

концентрація, мг/м
3
 

Сполуки марганцю, в перерахунку на MnO2 0,3 

Миш'яковистий водень 0,3 

Окисли азоту, в перерахунку на N2O5 5,0 

Окисли цинку ZnO 5,0 

Окис вуглецю CO 20,0 

Сполуки свинцю, за винятком сірчистого свинцю 0,01 

Сірчистий ангідрид SO3 20,0 

Фтористий водень HF та солі плавикової кислоти 0,5 

Хром та його сполуки 0,1 

Неотруйний пил 10,0 

Неотруйний пил,який містить понад 70% кварцу SiO2 1,0 

Окисли берилію 0,001 

 

Окисли марганцю утворюються при зварюванні легованих та 

нержавіючих сталей, або при зварюванні електродами, що містять марганець. 

Такі окисли потрапляють в організм через органи дихання і травлення та 

можуть викликати гострі та хронічні отруєння, вражаючи нервову систему, 

легені та печінку. При цьому можуть виникати головний біль, запаморочення, 

печія, болі в кінцівках. Зміни в організмі при марганцевій інтоксикації 

незворотні. 

Питома вага отруєнь миш'яковистим воднем в статистиці інтоксикацій 

невелика, проте слід враховувати, що він відноситься до високотоксичних 

речовин, що дає великий відсоток смертності (27-31%) із-за гострого ураження 

системи крові, нирок, печінки, нервової та серцево-судинної систем. 

Окисли азоту утворюються при контакті зварювальної дуги з 

навколишнім повітрям. Потрапляючи в органи дихання, вони контактують з їх 

вологою поверхнею, утворюючи азотну кислоту, яка вражає легені. При 

отруєнні оксидами азоту можуть виникати кашель, головний біль, втрата 

свідомості. 

При зварюванні та різанні мідно-цинкових сплавів і оцинкованих сталей 

виділяються окисли цинку, дія яких на організм викликає втрату апетиту, 

спрагу, солодкуватий присмак у роті, підвищену стомлюваність та сухий 

кашель, що призводить до нападів лихоманки (озноб, підвищення температури, 

нудота, блювота). 



40 

 

Фізіологічний вплив окису вуглецю на людину залежить від його 

концентрації у повітрі та тривалості вдихання. Вдихання повітря, що містить 

окис вуглецю понад ГДК (20 мг/м
3
), може призвести до отруєння і навіть до 

смерті. Ознаки отруєння: головний біль і запаморочення, відмічається шум у 

вухах, задишка, серцебиття, мерехтіння перед очима, почервоніння обличчя, 

загальна слабкість, нудота, іноді блювота; у важких випадках судоми, втрата 

свідомості, кома. Концентрація в повітрі більше 0,1% призводить до смерті 

протягом однієї години. Якщо вміст окису вуглецю у повітрі становить 12,5-

75% від об'єму, утворюється вибухонебезпечна суміш. 

При зварюванні та різанні свинцю і металу, вкритого свинцевими 

фарбами, відбувається виділення сполук свинцю, вплив яких на організм 

проявляється у вигляді металевого присмаку в роті, відрижки, втрати апетиту та 

занепаду сил. Через 2,5-3,5 місяці з'являються лілово-сіра облямівка навколо 

ясен та сильні головні болі. 

У легких випадках отруєння сірчистим ангідридом викликає почуття 

стискання у грудях, подразнення в горлі, нежить, чхання, захриплість голосу. У 

більш виражених випадках, при впливі великих концентрацій, – кон'юнктивіт, 

дифузний бронхіт, ціаноз, задишку. При особливо високих концентраціях – 

рефлекторний спазм голосової щілини. При тривалому впливі малих 

концентрацій можуть спостерігатися хронічний бронхіт, кон'юнктивіт. 

Фтористий водень може виділятися з покриття електродів при зварюванні 

та дратувати верхні дихальні шляхи. Отруєння при середніх і слабких 

концентраціях характеризується сильним печінням, різзю в очах, сльозотечею, 

нежитю, носовою кровотечею, прискореним диханням, болісним кашлем, 

загальним збудженням, страхом. Фтороводень належить до першого класу 

небезпеки. Фтор та його сполуки – високотоксичні речовини, мають сильну 

подразнюючу дію. При безпосередньому контакті зі шкірою утворюється 

еритематозний дерматит, а у великих концентраціях і на чутливих ділянках 

шкіри розвивається бульозний дерматит з набряком і некрозом. На слизових 

оболонках очей – явища кон'юнктивіту, а при високих концентраціях – некроз 

рогівки; на слизових оболонках дихальних шляхів – катаральне запалення, у 

важких випадках – набряк легенів. Загальна дія характеризується збудженням 

ЦНС та периферичних холінореактивних систем (занепокоєння, збудження, 

слабкість, слинотеча), можуть бути судоми, кома, судинна недостатність, 

можлива раптова зупинка серця. 

Хром та його сполуки утворюються при зварюванні сталей, що містять 

хром. Вони потрапляють в організм через органи дихання та дратують слизову 

оболонку носа, викликаючи нежить та кровотечу. При великих концентраціях 

окислів хрому можливе пошкодження в носі аж до прориву хрящової частини 

носової перегородки. Отруєння окислами хрому супроводжується головними 

болями, слабкістю, запальними процесами в шлунково-кишковому тракті. При 

сенсибілізації хромом виникають астматичні напади, зростає частота 

виникнення раку легенів. 
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Двоокис кремнію в аерозолях зварювальної дуги з'являється за наявності 

сполук кремнію в покриттях електродів. Двоокис кремнію викликає кашель, 

утруднене дихання, нудоту, захворювання легенів – силікоз. 

В останні роки встановлено, що багато компонентів зварювального 

аерозолю, хоч і не викликають професійних специфічних хвороб, але при 

тривалому впливі збільшують ризик виникнення серцево-судинних та 

онкологічних захворювань, а також зменшують тривалість життя. 

При зварюванні відбувається інтенсивне розбризкування розплавленого 

металу та шлаку, їх бризки за відсутності засобів захисту можуть бути 

причиною опіків шкірних покривів, травмування органів зору, а також 

виникнення пожеж. Для запобігання вибухів та пожеж у місцях проведення 

зварювальних робіт не допускається скупчення мастильних матеріалів, дрантя 

та інших легкозаймистих матеріалів. 

При газовому зварюванні та різанні можливість вибухів і пожеж 

обумовлена застосуванням горючих газів та парів горючих рідин, які в суміші з 

повітрям можуть вибухати при підвищенні температури або тиску. 

Джерелами шуму при дуговому зварюванні є зварювальна дуга, джерела 

живлення, пневмоприводи та ін. Рівень шуму від зварювальної дуги 

визначається стабільністю її горіння. Тому при зварюванні покритими 

електродами та іншими зварювальними матеріалами, у складі яких присутні 

елементи – стабілізатори дуги, рівень шуму не перевищує допустимого. 

Статичні та динамічні фізичні навантаження при ручному зварюванні 

викликають перенапруження нервової та кістково-м'язової систем організму. 

Статичні навантаження залежать від маси зварювального інструменту 

(електродотримача, шлангового держателя напівавтомата), гнучкості шлангів і 

дротів, тривалості безперервної роботи та робочої пози. Динамічне 

перенапруження пов'язано з виконанням важких допоміжних робіт. 

Для запобігання негативного впливу зварювальної дуги на здоров'я 

важлива правильна організація робочого місця, використовування загальної та 

місцевої вентиляції, мінімальний обсяг зварювання здійснювати в закритих 

просторах, застосовувати найбільш гігієнічні засоби зварювання та менш 

токсичні зварювальні матеріали, дотримування гігієнічного режиму праці. 

Електрозварник повинен мати кваліфікаційну групу з електробезпеки не 

нижче другої, проходити інструктаж з техніки безпеки не рідше одного разу на 

три місяці, а також інструктаж на робочому місці, в установленому порядку 

проходити періодичні медичні огляди. При переведенні на роботу з 

використанням нового обладнання зварник повинен ознайомитися з його 

конструкцією і пройти додатковий інструктаж з техніки безпеки. Адміністрація 

підприємств і організацій зобов'язана видавати робітникам спецодяг, 

спецвзуття та захисні засоби, що відповідають стандартам або технічним 

умовам відповідно до норм видачі. 
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ІГРОВА ЗАЛЕЖНІСТЬ 

 
Землянська О.В., ст. викл. (каф. ОПЦБ НТУУ “КПІ”), 

Дяченко І.М., студ. (гр. КМ-01, ФПМ НТУУ “КПІ”) 

 

Азартні ігри як форма дозвілля або розваги – існують давно. Мабуть, 

однією з найдавніших є гра в кості. Карти прийшли до Європи в середні віки з 

Китаю, де вони виникли ще 1100 року до нашої ери. Рулетка з'явилася свого 

часу як спосіб боротьби із шулерством, а потім теж стала грою. Гральні 

автомати – досягнення США кінця XIX століття – поступово поширилися по 

всьому світу. У СРСР, який перебував за залізною завісою, азартні ігри хоча й 

існували, але настільки поширені не були. Тому, можливо, Україна й не 

виробила імунітету щодо грального бізнесу. Ми, як і раніше, не усвідомлюємо 

того, наскільки може бути небезпечним надмірне захоплення грою. У зв'язку з 

різноманітністю видів та форм азартних ігор, розрахованих на інтерес різних 

категорій населення, сьогодні в них залучаються все нові гравці, різні за віком, 

матеріальним забезпеченням, колом спілкування, етнічній приналежності і т.п. 

Напевно, немає такої людини, яка б не знала про ігрову індустрію. Кожен має 

своє уявлення про неї, але не всі розуміють, наскільки шкідливим може 

виявитися пристрасть до такого виду відпочинку. 

Будь-яка форма гри, де присутня примарна можливість величезного 

виграшу – будь то рулетка, тоталізатор або ігрові автомати – може стати 

відправною точкою для формування певної залежності від гри. 

Ігрова залежність, або ігроманія (інакше лудоманія або гемблінг) – 

патологічна пристрасть до участі в азартних іграх, що веде до зниження 

соціальних, професійних, матеріальних та сімейних цінностей. 

На сьогоднішній день ігроманія внесена до списку Всесвітньої організації 

охорони здоров'я як психічне захворювання. Філософом Джоном Беллом, 

встановлено, що якщо ігроманія охоплює більше 10% дорослих та 25% 

підлітків, то під загрозою опиняються психічне здоров'я нації та національна 

безпека країни. 

Адиктивна поведінка – одна з форм деструктивної, девіантної поведінки, 

яка виражається у прагненні до відходу від реальності засобами зміни свого 

психічного стану. 

Ряд ознак, характерних для азартних ігор як одного з видів адиктивної 

поведінки: 

- постійна залученість, збільшення часу, проведеного в ситуації гри; 

- зміна кола інтересів, витіснення колишніх мотивацій ігровою 

мотивацією, постійні думки про гру; 

- «втрата контролю», що виражається у нездатності припинити гру як 

після великого виграшу, так і після постійних програшів; 

- стани психологічного дискомфорту, роздратування, занепокоєння, що 

розвиваються через порівняно короткі проміжки часу після чергової участі у 

грі, із важко переборним бажанням знову приступити до гри; 
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- характерно поступове збільшення частоти участі в грі, прагнення до все 

більш високого ризику; 

- періодично виникаючі стани напруги, прагнення знайти можливість 

участі в азартній грі; 

- швидко наростаюче зниження здатності чинити опір спокусі. 

Серед інших найбільш поширеною є наступна класифікація залученості в 

азартні ігри: 

- соціальна ігроманія – більшість гравців є соціальними ігроманами, у 

яких немає залежності від гри; 

- регулярна ігроманія – гра стає важливою частиною життя таких людей, 

вони можуть бути сфокусовані на одному типі гри (наприклад, спортивний 

тоталізатор або лотерея); 

- проблемна ігроманія – у таких людей пристрасть до азартної гри може 

впливати на професійну діяльність, вони часто думають про азартну гру, як про 

другу роботу або джерело доходу, можуть витратити гроші, призначені для 

інших цілей; 

- патологічна (компульсивна) ігроманія або патологічна схильність до 

азартної гри може бути визначена як прогресуючий розлад, що 

характеризується безперервною або періодичною втратою контролю над 

азартною грою, заклопотаністю грою та одержанням грошей, щоб грати; 

- професійна ігроманія – ігрова активність таких людей планова і 

систематична, азартна гра – їх основне джерело доходу. 

Деякі професійні гравці мають схильність до патологічної ігроманії і з часом 

можуть перейти в категорію проблемних або патологічних гравців. 

Серед факторів, які впливають на схильність до ігрової залежності, 

виділяють наступні: 

- неправильне виховання в сім'ї; 

- участь в іграх батьків, знайомих; 

- прагнення до гри з дитинства (доміно, карти, монополія і т. п.); 

- переоцінка значення матеріальних цінностей; 

- фіксована увага на фінансових можливостях; 

- заздрість до більш багатих родичів та знайомих; 

- переконання в тому, що всі проблеми можна вирішити за допомогою 

грошей. 

Варто зазначити, що американський дослідник Р. Кастер виділив три 

стадії розвитку ігрової залежності: 

- стадію виграшів; 

- стадію програшів; 

- стадію розчарування. 

Стадія виграшів представлена наступними ознаками: випадкова гра, часті 

виграші, уява передує та супроводжує гру, частіші випадки гри, збільшення 

розміру ставок, фантазії про гру, дуже великий виграш, безпричинний 

оптимізм. 
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Для стадії програшів характерні: гра на самоті, хвастощі виграшами, 

роздуми тільки про гру, затяжні епізоди програшів, нездатність зупинити гру, 

брехня та приховування від друзів своєї проблеми, зменшення турботи про 

сім'ю, зменшення робочого часу на користь гри, зміни особистості – 

дратівливість, стомлюваність, нетовариськість, важка емоційна обстановка 

вдома, позичання грошей на гру, нездатність сплатити борги, відчайдушні 

спроби припинити грати. 

Ознаками стадії розчарування є: втрата професійної та особистої 

репутації, значне збільшення часу, проведеного за грою, і розміру ставок, 

віддалення від сім'ї та друзів, докори сумління, каяття, ненависть до інших, 

паніка, незаконні дії, безнадія, суїцидальні думки та спроби, арешт, розлучення, 

зловживання алкоголем, емоційні порушення, заглиблення у себе. 

Враховуючи різноманіття досвіду країн світу з боротьби з ігроманією, 

можна скласти певну схему загальних методів та засобів: 

- законодавчі заходи – це ліцензування, вікові обмеження, рекламні 

обмеження, податкові відрахування, але, в той же час, безумовне дотримання 

громадянських прав і свобод; 

- адміністративні заходи – це обмеження за місцем, припинення роботи 

підпільних гральних закладів; 

- обмеження за сумами і часом гри, відволікання на інші об'єкти; 

- обмеження гравця – самоізоляція, заздалегідь визначені граничні суми 

та час гри, періодична перевірка свого стану у психотерапевта або 

психоаналітика, само тестування; 

- медичні заходи – медикаментозне та психоневрологічне лікування, 

одиночна, сімейна або групова терапія, спостереження за "проблемними" 

клієнтами, лекції та тренінги; 

- громадські заходи – створення та підтримка анонімних груп, 

громадських організацій та руху, освітні програми, випуск книг для особистого 

й сімейного читання. 

З ігровою залежністю бореться усе світове суспільство, в тому числі й Україна. 

15 травня 2009 року був прийнятий Закон «Про заборону грального бізнесу в 

Україні і участь у ньому». Він збурив ігроманів та власників грального бізнесу. 

Одразу після його прийняття почали з'являтися повідомлення про масові акції 

протестів безробітних працівників казино, про їхні позови проти держави. Та 

попри агресивну інформаційну кампанію, переважна більшість українців 

схвально оцінила прийнятий закон. Так, за даними результатів соціологічних 

досліджень 81,80% українців підтримали закон про заборону грального бізнесу, 

лише 5,8% респондентів відповіли, що ігрові автомати не є великою загрозою 

для суспільства, 52,9% зауважили, що ігорний бізнес треба локалізувати в 

спеціальних зонах, 29% – що його треба повністю заборонити та 15,1% 

виступили за демонтаж гральних автоматів біля дитячих майданчиків, учбових 

закладів та у громадських місцях. Верховна Рада України оцінила таку 

одностайність українців і подолала вето президента на закон про заборону 

грального бізнесу. 
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ВПЛИВ ПОБУТОВИХ ПРИЛАДІВ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ 

 
Землянська О.В., ст. викл. (каф. ОПЦБ НТУУ “КПІ”), 

Силенко А.Є., студ. (гр. КМ-01, ФПМ НТУУ “КПІ”) 

 

Джерелом електромагнітного поля в житлових приміщеннях є 

різноманітна електротехніка – холодильники, праски, пилососи, електропечі, 

телевізори, комп’ютери, фени та інші побутові прилади, а також 

електропроводка квартир. На електромагнітну обстановку квартири також 

впливають електротехнічне обладнання будівлі, трансформатори, кабельні 

лінії. Електричне поле в житлових будинках знаходиться в межах 1-10 В/м. 

Однак можуть зустрітися точки підвищеного рівня, наприклад, незаземлений 

монітор комп’ютера. 

Заміри напруженості електромагнітних полів від побутових 

електроприладів показали, що їх короткочасний вплив може виявитися навіть 

більш сильним, ніж довгострокове перебування людини поруч з лінією 

електропередач. Якщо норми допустимих значень напруженості магнітного 

поля для населення від впливу лінії електропередачі становлять 1000 А/м, то 

побутові електроприлади істотно перевершують цю величину. 

Індукція магнітного поля від електроплит на відстані 20-30см від панелі, 

де стоїть господиня складає 1-3 мкТл. У конфорок, воно, звичайно, більше. А 

на відстані 50 см вже не відрізняється від загального поля в кухні, яке 

становить близько 0,1-0,15 мкТл. 

Невеликі й магнітні поля від холодильників та морозильних камер. Так, у 

звичайного побутового холодильника поле вище гранично допустимого рівня 

(0,2 мкТл) виникає в радіусі 10 см від компресора і тільки під час його роботи. 

Однак у холодильників, оснащених системою "no frost", перевищення гранично 

допустимого рівня можна зафіксувати на відстані метра від дверцят. 

Мікрохвильові печі, в силу принципу своєї роботи, служать 

найпотужнішим джерелом випромінювання. Але з тієї ж причини їх 

конструкція забезпечує відповідну екранізацію, та й їжа розігрівається або 

готується в них швидко. Але все ж торкатися до включеної печі не варто. На 

відстані 30 см піч створює магнітне поле 0,3-8 мкТл. У мікрохвильових печах 

мікрохвилі впливають на молекули води в їжі, змушуючи їх обертатися з 

частотою в мільйони разів в секунду, створюючи молекулярне тертя, яке і 

нагріває їжу. Це тертя завдає значної шкоди молекулам їжі, розриваючи або 

деформуючи їх. Простіше кажучи, мікрохвильова піч викликає розпад та зміни 

молекулярної структури продуктів харчування в процесі випромінювання. Вона 

створює нові сполуки, які не існують в природі, так звані радіолітичні. 

У результаті вживання приготовленої в мікрохвильовій печі їжі спочатку 

знижується пульс і тиск, а потім виникає нервозність, підвищений тиск, головні 

болі, запаморочення, біль в очах, безсоння, дратівливість, нервозність, болі в 

шлунку, нездатність концентруватися, втрата волосся, катаракта, виникають 

проблеми репродуктивної сфери, онкологічні захворювання. 
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Несподівано малими виявилися поля від потужних електричних чайників. 

Так, на відстані 20 см від чайника "Tefal" поле становить близько 0,6 мкТл, а на 

відстані 50 см не відрізняється від загального електромагнітного поля в кухні. 

У більшості прасок поле вище 0,2 мкТл виявляється на відстані 25 см від 

ручки та тільки в режимі нагріву. 

Електромагнітні поля пральних машин виявилися досить великими. 

Наприклад поле на частоті 50 Гц біля пульта управління складає більше 10 

мкТл, на висоті 1 метра – 1мкТл, збоку на відстані 50 см – 0,7мкТл. У розраду 

можна зазначити, що при роботі автоматичної або напівавтоматичної пральної 

машини господиня може відійти в сторонку або просто вийти з ванної. 

Рекорд тримають електробритви. Їх поле вимірюється сотнями мкТл. 

Негативні аспекти тривалої роботи за комп’ютером: 

- людина, що працює за комп’ютером тривалий час повинна зберігати 

відносно нерухоме положення, що негативно позначається на хребті та 

циркуляції крові у всьому організмі (застій крові); 

- читання інформації з монітора викликає перенапруження очей; 

- тривала робота на клавіатурі призводить до перенапруження суглобів 

кисті та м’язів передпліччя; 

- робота за комп’ютером передбачає переробку великого масиву 

інформації та постійну концентрацію уваги, тому при тривалій роботі за 

комп’ютером нерідко розвивається розумова втома і порушення уваги; 

- все частіше з’являються повідомлення про виникнення комп’ютерної 

залежності. 

Шведські вчені з’ясували, що у вагітних жінок, що працюють на 

комп’ютері, в 1,5 рази частіше відбуваються викидні та в 2,5 рази вище ризик 

народження дітей з вродженими порушеннями центральної нервової системи. 

Особливе занепокоєння викликає поширення бездротового зв’язку (Wi-

Fi), який генерує пульсуюче електромагнітне випромінювання. Ця технологія 

бездротового доступу в інтернет може завдати шкоди центральній нервовій 

системі дитини, яка ще формується, вважають експерти. 

Мобільні телефони випромінюють слабки мікрохвилі. Ці 

випромінювання призводять до змін у діяльності серця, головного мозку, 

пошкодженню судин та загибелі нейронів. Шкода здоров’ю від мобільного 

телефону наноситься не тільки, коли по ньому розмовляють, але і коли він 

просто лежить увімкненим. У неактивному режимі телефон раз на кілька 

секунд зв’язується з базовою станцією, передаючи їй невелику кількість 

інформації, таким чином носити мобільний телефон треба не біля тіла. 

У рідкокристалічних телевізорах знаходяться спеціальні освітлювальні 

елементи, які змінюють свою прозорість. Шкідливе випромінювання і 

мерехтіння екрану у них відсутні. Дивитися телевізори з рідкокристалічним 

екраном можна практично з будь-якої відстані. Але зловживати часом при 

перегляді телевізора не можна, це призводить до перевтоми очей та 

погіршенню зору. Щоб уникнути погіршення зору, через кожну годину 

перегляду телевізора треба дати відпочинок очам хоча б на п’ять хвилин. 
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Ступінь біологічного впливу електромагнітних полів на організм людини 

залежить від частоти коливань, напруженості та інтенсивності поля, режиму 

його генерації, тривалості впливу. Біологічний вплив полів різних діапазонів 

відрізняється. Чим коротша довжина хвилі, тим більшу енергією вона має. 

Високочастотні випромінювання можуть іонізувати атоми або молекули в 

соматичних клітинах і таким чином порушувати процеси, що в них протікають. 

А електромагнітні коливання довгохвильового спектру хоч і не вибивають 

електрони із зовнішніх оболонок атомів та молекул, проте здатні нагрівати 

органіку, приводити молекули в тепловий рух, який може призвести до змін і 

навіть до пошкоджень тканин та органів. Особливо чутливі до несприятливого 

впливу електромагнітного випромінювання ембріони та діти. Людина, 

створивши такий вид випромінювання, не встигла виробити до нього захист. 

Найбільш чутливими до дії електромагнітних полів є центральна нервова 

та нейроендокринна системи. З порушенням нейроендокринної регуляції 

пов’язують ефект з боку серцево-судинної системи, системи крові, імунітету, 

обмінних процесів, відтворювальної функції та ін. Описано зміни 

кровотворення, порушення з боку ендокринної системи, метаболічних процесів, 

захворювання органів зору. 

Було встановлено, що клінічні прояви впливу радіохвиль найбільш часто 

характеризуються астенічним, астеновегетативним та гіпоталамічним 

синдромами: 

- астенічний синдром спостерігається в початкових стадіях 

захворювання та проявляється скаргами на головний біль, підвищену 

стомлюваність, дратівливість, порушення сну, періодично виникаючі болі в 

області серця; 

- астеновегетативний або синдром нейроциркулярної дистонії 

характеризується ваготоніческою спрямованістю реакцій (гіпотонія, 

брадикардія та ін.); 

- гіпоталамічний синдром. Хворі підвищено збудливі, емоційно лабільні, 

в окремих випадках виявляються ознаки раннього атеросклерозу, ішемічної 

хвороби серця, гіпертонічної хвороби. 

Поля надвисоких частот можуть впливати на очі, що приводить до 

виникнення катаракти (помутніння кришталика), а помірних – до зміни сітківки 

ока за типом ангіопатії. У результаті тривалого перебування в зоні дії 

електромагнітних полів наступають передчасна стомлюваність, сонливість або 

порушення сну, з’являються часті головні болі, настає розлад нервової системи 

та ін. Багаторазові повторні опромінення малої інтенсивності можуть 

призводити до стійких функціональних розладів центральної нервової системи, 

стійким нервово-психічним захворюванням, зміні кров’яного тиску, 

уповільненню пульсу, трофічним явищам (випадання волосся, ламкості нігтів і 

т. п.), безпліддю, проблемам при вагітності, імунним та онкологічним 

захворюванням. 

Для запобігання негативного впливу необхідно використовувати побутові 

прилади, які задовольняють існуючим стандартам безпеки і санітарним нормам.  
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ЭНЕРГЕТИКА И ВЫБРОСЫ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ  

 
Зеркалов Д. В., доц.  (каф. ОТПГБ НТУУ «КПИ») 

 

Выполненный экспертами Министерства энергетики США прогноз темпов 

прироста энергопотребления и ВВП на период до 2020 г. показал, что мировое 

энергопотребление будет расти примерно теми же темпами (2,1% в год), что и в 

предыдущий период. В условиях сложившейся структуры производства ми-

рового ТЭБ в нынешнем столетии произойдет увеличение выбросов CO2 в 

атмосферу в 3 раза по сравнению с текущим уровнем, концентрация СО2 может 

удвоиться при увеличении народонаселения до 10 млрд. человек. Естественно, 

что в связи с ведущим и возрастающим воздействием ТЭК на окружающую 

среду среди объектов техногенного воздействия повышается актуальность 

вопросов энергосбережения. 

Энергетические предприятия оказывают значительное влияние на климат 

планеты. К тому же специфика объектов ТЭК как источника загрязнения окру-

жающей среды характеризуется пожаро- и взрывоопасностью добываемых и 

транспортируемых продуктов, значительной удаленностью производителей и 

потребителей, протяженностью магистральных трубопроводов, изменчивостью 

природного ландшафта, на котором строятся и эксплуатируются объекты комп-

лекса. В сложившихся условиях энергосбережение является альтернативой уве-

личения производства энергоресурсов и одной из первоочередных задач 

энергетической политики. Особенность нового этапа развития мировой 

энергетики основывается на принципах устойчивого развития, защиты 

окружающей среды и экологической безопасности. Основными глобальными 

задачами энергетики в перспективе являются: 

• эффективное использование невозобновляемых и возобновляемых 

энергоресурсов; 

• увеличение роли экологически чистых энергоресурсов и стимулирование 

поиска новых источников энергии; 

• развитие исследований по новым энергосберегающим технологиям. 

После подписания Киотского протокола начался процесс изменения мировой 

энергетической политики и создания форм производства и потребления 

энергии, благоприятных для окружающей среды. Перспективными 

тенденциями энергетической политики XXI в. в направлении защиты 

природной среды от загрязнения являются: развитие новых экологически 

чистых энергетических технологий, как традиционных, так и развивающихся 

видов энергии; разработка действенного контроля за эффективностью 

использования природноресурсного потенциала и качеством окружающей 

среды: воздуха, воды, земли.  

В этой связи любой анализ будущего энергоснабжения Европы, особенно 

различных альтернатив, должен учитывать два новых фактора. В первую 

очередь — это изменение климата. Сегодня это общепризнанный факт, 

явление, ставящее под угрозу гармоничное мировое развитие. Следует 
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заметить, что Киотский протокол это только первый шаг в борьбе с изменением 

климата. Действенная политика в направлении устойчивого развития, решая 

проблему изменения климата, одновременно укрепила бы энергетическую 

безопасность. 

Сегодня европейский энергетический рынок не может развиваться, не 

принимая во внимание проблему изменения климата и задачи устойчивого 

развития. Европейский союз не сможет выполнить принятые обязательства по 

Киотскому протоколу, если не будут предприняты шаги по снижению спроса 

на энергию. В Европейском союзе 50% выбросов СО2 вызвано потреблением 

нефти, 22% — доля природного газа и угля — 28%. В мире в целом генерация 

электричества и тепла приводят к выбросам СО2, составляющим 37% в общем 

балансе, транспортный сектор дает 28%, домашние хозяйства — 14%, 

промышленность — 16% и сектор услуг — 5%. Чтобы стабилизировать 

концентрацию СО2 на нынешнем уровне, эмиссии следует сократить 

немедленно на 50—70%. Например, чтобы удержать рост уровня Мирового 

океана в пределах 2 см за каждые 10 лет, а температурный рост — на уровне 1,5 

°С до 2050 г., индустриальные страны должны сократить эмиссии по крайней 

мере на 35% между 1990 и 2010 гг. 

Если невозможно остановить явление, надо попытаться его замедлить. Чем 

дольше мы ждем, тем более глубокие меры придется предпринимать в 

будущем. 

Решительная политика борьбы с изменением климата не должна повредить 

экономическому развитию. Такая политика должна служить продвижению 

новых технологий и ускорению структурных изменений и, в конечном итоге, 

привести к большей эффективности систем производства энергии и усилить 

европейскую конкурентоспособность. Через политику продвижения экологи-

чески чистых технологий Европейский союз должен поддерживать усилия 

других стран, направленные на решение проблемы климата, предпринимаемые 

на территориях этих стран. Особенно это касается стран, где идет быстрый 

экономический рост. 

Проблема изменения климата оказала влияние на готовность стран — 

членов ЕС проводить всесторонние меры по энергосбережению на уровне 

Сообщества и принять на себя закрепленные обязательства. В Плане действий 

по увеличению эффективности энергии в Европейском сообществе, который 

был принят Комиссией в апреле 2000 г., указаны цели по реализации двух 

третей рентабельного потенциала энергосбережения к 2010 г., что эквивалентно 

экономии более чем 100 млн. т у.т. и тем самым предотвращению выброса 

почти 200 Мт СО2 в год. Выполнение всем Сообществом задачи удвоения 

использования систем одновременного производства тепла и электричества 

(когенерации) до 18% к 2010 г., как ожидается, приведет дополнительно к 

предотвращению выбросов двуокиси углерода в количестве более 65 Мт СО2 в 

год. На самом деле, потенциал когенерации намного больше, и при правильном 

подходе, с учетом либерализации рынка, эта цифра, по оценкам, могла бы быть 

втрое больше. 
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В ряде европейских стран (Дания, Норвегия, Финляндия и др.) одной из 

составных частей энергетической безопасности является охрана окружающей 

среды и достижение стабилизации климата, что в значительной степени было 

обусловлено появлением парникового эффекта и глобального потепления 

климата в результате использования основных энергоносителей — угля, нефти 

и газа. В частности, как было показано ранее, использование прогрессивных и 

экологически чистых технологий должно снизить потребление энергии в 

зданиях по крайней мере на одну пятую, что соответствует 40 млн. т у.т. 

ежегодно. Одновременно это составляет приблизительно 20% необходимого 

сокращения выбросов странами ЕС по обязательствам, установленным 

Киотским протоколом. 

Значительный потенциал снижения выбросов ПГ (эффективного с точки 

зрения затрат) существует в государствах с переходной экономикой в системах 

централизованного теплоснабжения, промышленности, жилом секторе и при 

транспортировке энергоносителей. 

Россия имеет значительные территории в Арктике. Именно эти территории 

сильнее всего изменятся в результате глобального потепления. Если не 

предотвратить потепление, то экосистемы тундры постепенно исчезнут с лица 

Земли. Большая часть построенных человеком сооружений в зоне вечной 

мерзлоты будет уничтожена, особенно это касается нефте- и газопроводов. В 

Соединенных Штатах уже сейчас нефтедобывающая промышленность 

столкнулась с большими проблемами в результате глобального потепления, 

поскольку вечная мерзлота на Аляске начала таять и антропогенная 

инфраструктура стала разрушаться. Такие последствия будут очень дорого 

стоить для экономики, особенно для нефте- и газодобычи в Арктике. 

Исследованием проблем топливно-энергетического комплекса России и его 

взаимодействием с окружающей средой занимаются многие отечественные и 

зарубежные специалисты. Основной целью этих исследований является 

выработка направлений снижения отрицательного воздействия ТЭК на 

окружающую среду при прогнозировании его развития на основе анализа 

сложившихся тенденций. 

Заключение. На энергетическую сферу в России приходится основной 

объем выбросов углекислого газа. Доля сжигания ископаемого топлива в его 

выбросах по России достигает  98%.  
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МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ 

 
Зеркалов Д. В., доц.  (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»), 

Горбач О. Ю., студ. (гр. ОЕ-82, ІЕЕ НТУУ «КПІ») 

 

Виробничий травматизм зумовлений організаційними, технічними, 

психофізіологічними та санітарно-гігієнічними причинами. Аналіз 

виробничого травматизму дозволяє не лише виявити причини, а визначити 

закономірності їх виникнення. На основі такої інформації розробляються 

заходи та засоби щодо профілактики травматизму. Для аналізу виробничого 

травматизму застосовують багато різноманітних методів, основні з яких можна 

поділити на такі групи: статистичні, топографічні, монографічні, економічні, 

анкетування, ергономічні, психофізіологічні, експертних оцінок та інші. 

 Статистичні методи основані на аналізі статистичного матеріалу по 

травматизму, який накопичений на підприємстві або в галузі за кілька років. 

Відповідні дані для цього аналізу містяться в актах за формою Н-1 і в звітах за 

формою 7-нтв. Статистичний метод дозволяє всі нещасні випадки і причини 

травматизму групувати за статтю, віком, професіями, стажем роботи 

потерпілих, часом, місцем, типом нещасних випадків, характером одержаних 

травм, видом обладнання. Цей метод дозволяє встановити по окремих 

підприємствах найпоширеніші види травм, визначити причини, які 

спричиняють найбільшу кількість нещасних випадків, виявити небезпечні 

місця, розробити і провести необхідні організаційно-технічні заходи. 

Кількісний показник травматизму, або коефіцієнт частоти нещасних 

випадків Кч, розраховується на 1000 працюючих: 

 

Кч = 1000 n/Р, 

 

де n – кількість нещасних випадків за звітний період із втратою 

працездатності на 1 і більше днів; 

Р – середньоспискова чисельність працюючих за той же звітний період 

часу. 

Якісний показник травматизму, або коефіцієнт важкості нещасних 

випадків Кв, характеризує середню втрату працездатності в днях на одного 

потерпілого за звітний період: 

Кв = Д/n, 

 

де Д – загальна кількість днів непрацездатності у потерпілих для випадків 

із втратою працездатності на 1 і більше днів. 

Узагальнюючим показником, який показує кількість людино-днів 

непрацездатності на 1000 працюючих, є коефіцієнт виробничих втрат: 

 

Квв = Кч х Кт = 1000 Д/Р. 
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Але жоден з вищенаведених показників не враховує стійкої втрати 

працездатності та гибелі людей і тому не може повністю характеризувати 

рівень травматизму. Для цього необхідно використання принаймні ще одного 

показника. Таким показником є коефіцієнт нещасних випадків із смертельним 

наслідком та каліцтвом: 

Кск = n ск /n  100 %, 

 

де nск — кількість нещасних випадків, що призвели до смерті і каліцтва. 

n — загальна кількість нещасних випадків. 

 Міжнародна організація праці використовує кoeфіцiєнт частоти, який 

показує кількість нещасних випадків, що припадає на 1000000 відпрацьованих 

людино-годин. 

Кч
МОП

= 1 000 000 п/Т, 

 

де Т — загальний час роботи, людино-годин. 

Вищенаведені та інші показники, наприклад, коефіцієнт електротрав-

матизму, дозволяють вивчати динаміку травматизму на підприємстві, в галузі, 

регіоні тощо, порівнювати ці показники, робити певні висновки, застосовувати 

організаційні заходи, спрямовані на профілактику травматизму. 

Топографічні методи ґрунтуються на тому, що на плані цеху 

(підприємства) відмічають місця, де сталися нещасні випадки, або ж на схемі, 

що являє собою контури тіла людини, позначають травмовані органи чи 

ділянки тіла. Це дозволяє наочно бачити місця з підвищеною небезпекою або ж 

найбільш травмовані органи. Повторення нещасних випадків в певних місцях 

свідчить про незадовільний стан охорони праці на даних об'єктах. На ці місця 

звертають особливу увагу, вивчають причини травматизму. Шляхом 

додаткового обстеження згаданих місць виявляють причини, котрі викликали 

нещасні випадки, формують поточні та перспективні заходи щодо запобігання 

нещасним випадкам для кожного окремого об'єкта.  

Монографічний метод полягає в детальному обстеженні всього 

комплексу умов праці, технологічного процесу, обладнання робочого місця, 

прийомів праці, санітарно-гігієнічних умов, засобів колективного та 

індивідуального захисту. Іншими словами, цей метод полягає в аналізі 

небезпечних та шкідливих виробничих факторів, притаманних лише тій чи 

іншій (моно) дільниці виробництва, обладнанню, технологічному процесу. За 

цим методом поглиблено розглядають всі обставини нещасного випадку, якщо 

необхідно, то виконують відповідні дослідження та випробування. 

Дослідженню підлягають: цех, дільниця, технологічний процес, основне та 

допоміжне обладнання, трудові прийоми, засоби індивідуального захисту, 

умови виробничого середовища, метеорологічні умови в приміщенні, 

освітленість, загазованість, запиленість, шум, вібрація, випромінювання, 

причини нещасних випадків, що сталися раніше на даному робочому місці. Цей 

метод дозволяє аналізувати не лише нещасні випадки, що відбулися, але й 



53 

 

виявити потенційно небезпечні фактори, а результати використати для 

розробки заходів охорони праці, вдосконалення виробництва. 

Економічні методи полягають у визначенні економічної шкоди, 

спричиненої травмами та захворюваннями, – з одного боку та економічної 

ефективності від витрат на розробку та впровадження заходів на охорону праці 

– з другого. Ці методи дозволяють знайти оптимальне рішення, що забезпечить 

заданий рівень безпеки, однак вони не дозволяють вивчити причини 

травматизму та захворювань. 

Методи анкетування передбачають письмовий опит працюючих з метою 

отримання інформації про потенційні небезпеки трудових процесів, про умови 

праці. Для цього розробляються анкети для робітників, в яких в залежності від 

мети опиту визначаються питання та чинники. На підставі анкетних даних 

(відповідей на запитання) розробляють профілактичні заходи щодо 

попередження нещасних випадків. 

Ергономічні методи ґрунтуються на комплексному вивченні системи 

«людина – машина – виробниче середовище». Відомо, що кожному виду 

трудової діяльності відповідають певні фізіологічні, психофізіологічні і 

психологічні якості людини, а також антропометричні дані. Тому при 

комплексній відповідності вказаних властивостей людини і конкретної трудової 

діяльності можлива ефективна і безпечна робота. Порушення відповідності 

веде до нещасного випадку. Ергономічні методи дозволяють знайти 

невідповідності та усунути їх. 

Психофізіологічні методи аналізу травматизму враховують, що здоров'я і 

працездатність людини залежать від біологічних ритмів функціонування 

організму. Такі явища, як іонізація атмосфери, магнітне і гравітаційне поле 

Землі, активність Сонця, гравітація Місяця та ін., викликають відповідні зміни в 

організмі людини, що змінюють її стан і впливають на поведінку не на краще. 

Це призводить до зниження сприйняття дійсності і може спричинитися до 

нещасних випадків.  

Метод експертних оцінок базується на експертних висновках (оцінках) 

умов праці, на виявленні відповідності технологічного обладнання, пристроїв, 

інструментів, технологічних процесів вимогам стандартів та ергономічним 

вимогам, що ставляться до машин, механізмів, обладнання, інструментів, 

пультів керування. Виявлення думки експертів може бути очним і заочним (за 

допомогою анкет). 
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МІЖНАРОДЖЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ПРАЦІ 

 
Зеркалов Д. В., доц.  (каф. ОППЦБ НТУУ «КПІ»), 

Козловский В. А., студ. (гр. ОА-01, ІЕЕ НТУУ «КПІ») 

 

Важливими нормативними актами з питань охорони праці є міжнародні 

договори та угоди, до яких приєдналась Україна у встановленому порядку. 

Статтею 3 Закону “Про охорону праці” передбачається, якщо міжнародним 

договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, 

встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені законодавством України про 

охорону праці, застосовуються норми міжнародного договору.  

Переважна більшість міжнародних договорів та угод, в яких бере участь 

Україна і які більшою або меншою мірою стосуються охорони праці, можна 

об‘єднати в чотири групи:  

1. Конвенції, Рекомендації та інші документи Міжнародної Організації 

Праці; 

2. Директиви Європейського Союзу;  

3. договори та угоди, підписані в рамках Співдружності Незалежних 

Держав; 

4. двосторонні договори та угоди. 

Крім вищезазначених організацій у справу охорони праці вносять свій 

внесок також Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), Всесвітня 

організація охорони здоров‘я (ВООЗ), Міжнародна організація по 

стандартизації (ІСО), Міжнародна організація авіації (ІКАО) та ряд інших. 

Значне мicцe серед міжнародних договорів, якими регулюються трудові 

відносини, займають конвенції Міжнародної Організації Праці у галузі 

поліпшення умов праці та рекомендації щодо їх застосування. До МОП зараз 

входить 173 країни. Структурно МОП складається з Міжнародної Конференції 

праці, Адміністративної Ради та Міжнародного Бюро праці. 

Міжнародна Конференція праці – вищий орган МОП і тому вона зветься 

також Всесвітнім Парламентом праці – проводиться щороку у червні за участю 

представників всіх країн-членів. 

Міжнародне Бюро праці – це постійний секретаріат організації, який 

розробляє Кодекси практичних заходів, здійснює моніторинг фінансових справ, 

розробляє порядок денний наступних Міжнародних Конференцій праці. 

Адміністративна Рада включає 28 урядових представників, 14 

представників роботодавців та 14 представників робітників. Адміністративна 

Рада здійснює контроль за діяльністю Міжнародного Бюро праці та зв‘язок між 

ним і Міжнародною Конференцією праці. 

Всі механізми прийняття рішень в МОП пов‘язані з її унікальною 

структурою, яка базується на принципі трипартизму, тобто рівного 

представництва трьох сторін – уряду, роботодавців і робітників. Так 

приймаються рішення кожної країни-члена, так приймаються рішення по суті 
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роботи комітетів Конференції по Міжнародним Конвенціям, Рекомендаціям 

тощо. 

Технічне сприяння МОП у сфері охорони праці носить різні форми. Деякі 

проекти допомогли країнам-членам при розробці нових законодавств з охорони 

праці і при зміцненні інспекційних служб. В інших країнах здійснювалась 

підтримка при створенні інститутів з виробничої безпеки та гігієни праці для 

сприяння науковим дослідженням і розробці навчальних програм. Основними 

формами діяльності МОП є розробка стандартів, дослідження, збір та 

розповсюдження інформації, технічне сприяння. При активному 

співробітництві з країнами-членами ці заходи роблять більш успішною 

боротьбу за досягнення соціальної справедливості та миру у всьому світі. За 

свою діяльність МОП отримала у 1969 р. Нобелівську Премію Миру. 

З часу свого заснування МОП ухвалила понад 200 Конвенцій, 74 з яких 

пов‘язані з умовами праці. Вагома частина цих конвенцій стосується питань 

охорони пpaцi. Особливе місце серед Конвенцій МОП займає Конвенція № 155 

“Про безпеку і гігієну праці та виробничу санітарію”, яка закладає міжнародно-

правову основу національної політики щодо створення всебічної і послідовної 

системи профілактики нещасних випадків на виробництві і професійних 

захворювань. 

У МОП діє система контролю за застосуванням в країнах-членах 

Організації конвенцій і рекомендацій. Кожна держава зобов‘язана подавати 

доповіді про застосування на своїй території ратифікованих нею конвенцій, а 

також інформації про стан законодавства і практики з питань, що порушуються 

в окремих, не ратифікованих нею конвенціях. 

Директиви, що приймаються в рамках Європейського Союзу і є законом 

для всіх його країн, відповідають конвенціям МОП. З іншого боку, при 

розробці нових конвенцій, рекомендацій та інших документів МОП 

враховується передовий досвід країн-членів ЄС. Все зростаюча важливість 

директив ЄС обумовлена багатьма причинами, серед яких найсуттєвішими є 

наступні чотири: 

 спільні стандарти здоров‘я і безпеки сприяють економічній інтеграції, 

оскільки продукти не можуть вільно циркулювати всередині Союзу, якщо ціни 

на аналогічні вироби різняться в різних країнах-членах через різні витрати, які 

накладає безпека та гігієна праці на бізнес; 

 скорочення людських, соціальних та економічних витрат, пов‘язаних з 

нещасними випадками та професійними захворюваннями, приведе до великої 

фінансової економії і викличе суттєве зростання якості життя у всьому 

Співтоваристві; 

 запровадження найбільш ефективних методів роботи повинно принести з 

собою ріст продуктивності, зменшення експлуатаційних (поточних) витрат і 

покращення трудових стосунків; 

 регулювання певних ризиків (таких, як ризики, що виникають при 

великих вибухах) повинно узгоджуватися на наднаціональному рівні в зв‘язку з 

масштабом ресурсних затрат і з тим, що будь-яка невідповідність в суті і 
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використанні таких положень приводить до “викривлень” у конкуренції і 

впливає на ціни товарів. 

Україна не являється членом ЄС, але неодноразово на найвищих рівнях 

заявляла про своє прагнення до вступу до цієї організації. Однією з умов 

прийняття нових країн до ЄС є відповідність їхнього законодавства 

законодавству ЄС, тому в нашій країні ведеться активна робота по узгодженню 

вимог законів та нормативно-правових актів директивам ЄС. 

В останні роки успішно розвивається співробітництво і взаємодію сил 

цивільної оборони (ЦО) країн-членів НАТО і особливо країн-членів 

Європейського економічного співтовариства. 

Комісією європейських співтовариств прийнята спільна програма країн-

учасниць щодо взаємодії у сфері цивільного захисту.  

 Відповідно до досягнутої низкою європейських країн «Відкритим 

частковим угодою щодо запобігання стихійним і технологічних лих, захисту від 

них і надання допомоги постраждалим» в Греції створено Європейський центр 

запобігання лих і прогнозування землетрусів (ЕЦПП).  

 Міжнародною організацією ГО (МОГО) постійно повсюдно проводиться 

всебічна і цілеспрямована підготовка керівного складу організацій, сил ЦО та 

населення до ведення рятувальних робіт 

Активна робота щодо розвитку та удосконалення правової бази охорони 

праці проводиться в країнах-членах СНД. Важливу роль в цій роботі відіграють 

модельні закони, прийняті на міждержавному рівні. Мета цих законів сприяти 

зближенню національного законодавства в галузі охорони праці на 

міждержавному рівні, створення єдиної правової бази, спрямованої на 

максимальне забезпечення соціальної захищеності працівників. 
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Колективний договір підприємства, установи, організації (далі 

підприємство) є найважливішим локальним нормативно-правовим актом у 

системі нормативного регулювання взаємовідносин між роботодавцем і 

найманими працівниками з першочергових соціальних питань, у тому числі з 

питань охорони праці. 

Це ствердження обумовлене вимогами законів України «Про охорону 

праці» та «Про колективні договори і угоди», які передбачають, що здійснення 

комплексних заходів щодо організації здорових і безпечних умов праці, 

визначення обов'язків сторін, а також реалізація працівниками своїх 

конституційних прав і соціальних гарантій на охорону праці забезпечуються, 

насамперед, через положення колективного договору. 

За реальних умов колективний договір лише тоді набуває особливого 

значення у вирішенні нагальних проблем охорони праці, коли відповідні 

двосторонні зобов'язання розроблені якісно, на високому професійному рівні, з 

урахуванням усіх вимог чинного законодавства. Виходячи з цього, головною 

метою даних рекомендацій є надання підприємствам практичної допомоги у 

належному формуванні розділу «Охорона праці» колективного договору. 

Під час формування зобов'язань щодо забезпечення працівників засобами 

індивідуального захисту (далі — ЗІЗ) особливу увагу слід звернути на вимоги 

чинного законодавства про необхідність видачі ЗІЗ додатково до існуючих 

норм у випадках, коли цього вимагають фактичні умови праці конкретного 

працівника незалежно від назви його професії чи посади (див. частину четверту 

статті 8 Закону України «Про охорону праці»). Такі випадки суттєво 

відрізняються від надання права певному працівникові на одержання окремих 

ЗІЗ за колективним договором, коли це обумовлено не фактичними умовами 

праці, а наявністю у роботодавця вільних коштів та його доброю волею. За 

останніх обставин витрати на придбання і видачу таких ЗІЗ не можуть 

покладатися на валові витрати виробництва та обігу, а здійснюються за рахунок 

прибутку, що залишається у розпорядженні суб'єкта підприємництва. З іншого 

боку, вартість ЗІЗ, виданих працівникові додатково до існуючих норм, в 

останньому випадку вважатиметься його прибутком і буде включена до 

загальної суми його доходу, що підлягає оподаткуванню (з чим працівник може 

й не погодитися). Отже, щоб не виникло конфліктних ситуацій з такими 

працівниками, необхідно узгодити з ними ці питання, перш ніж включати 

зобов'язання до колективного договору. 

Колективний договір обов'язково повинен містити заходи захисту прав і 

соціальних інтересів осіб, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві 

та професійних захворювань, а також утриманців та членів сімей загиблих. 
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Однак практика формування зобов'язань з цих питань потребує кардинальних 

змін, оскільки з введенням загальнообов'язкового державного соціального 

страхування від нещасних випадків здійснено перехід від схеми прямого 

відшкодування шкоди «роботодавець — потерпілий працівник» до 

опосередкованої схеми відшкодування «роботодавець — Фонд соціального 

страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань України (далі – Фонд) — потерпілий працівник». Тому зміст 

відповідних положень колективного договору слід переорієнтувати на: 

• встановлення взаємодії з Фондом та його робочими органами, страховими 

експертами й іншими спеціалістами, які діють на місцях; 

• забезпечення повного, якісного і об'єктивного розслідування нещасних 

випадків на виробництві та профзахворювань, установлення істинних 

технічних та організаційних причин цих випадків, недопущення безпідставного 

звинувачення потерпілих, що призводить до незаконного позбавлення їх 

частини одноразової допомоги та порушення інших прав на соціальний захист, 

передбачених законодавством; 

• забезпечення безвідкладної передачі до Фонду необхідних матеріалів про 

нещасні випадки і профзахворювання та надання допомоги потерпілим 

працівникам в одержанні від Фонду усіх страхових виплат і видів соціальної 

допомоги згідно із законодавством; 

• організацію своєчасної і повної сплати підприємством внесків на цей вид 

соціального страхування тощо. 

Відповідно до статті 20 Закону України «Про охорону праці» однією з 

найважливіших частин колективного договору повинні бути комплексні заходи 

щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та 

виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, 

запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, 

аваріям і пожежам (далі — Комплексні заходи). 

Комплексні заходи доцільно формувати у вигляді спеціального додатку 

(що є невід'ємною складовою колективного договору), а обсяги та джерела їх 

фінансування належить обумовити у текстовій частині розділу «Охорона 

праці». 

Частини третя і четверта статті 19 Закону України «Про охорону праці» 

встановлюють мінімальні розміри цільових асигнувань на охорону праці: не 

менше 0,5 відсотка від суми реалізованої продукції — для підприємств 

незалежно від форм власності або фізичних осіб, які використовують найману 

працю, і не менше 0,2 відсотка від фонду оплати праці – для підприємств, що 

утримуються за рахунок бюджету. 

До основних Комплексних заходів, що можуть здійснюватися за рахунок 

виділених на охорону праці цільових коштів, зокрема, належать: 

• модернізація технологічного, вантажопідйомного, транспортного та 

іншого виробничого устаткування згідно з вимогами нормативно-правових 

актів з охорони праці; впровадження в умовах діючого виробництва систем 

автоматичного та дистанційного керування технологічними процесами і 
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виробничим устаткуванням, систем автоматичного контролю і сигналізації про 

наявність (виникнення) небезпечних або шкідливих виробничих факторів та 

пристроїв аварійного вимкнення устаткування чи комунікацій у разі 

виникнення небезпеки для працівників; 

• розроблення, виготовлення і монтаж нових, більш ефективних інженерно-

технічних засобів охорони праці; 

• реконструкція систем природного та штучного освітлення з метою 

досягнення нормативних вимог щодо освітленості виробничих, 

адміністративних, санітарно-побутових приміщень, робочих місць, проходів, 

аварійних виходів в умовах діючого виробництва; 

• розроблення, виготовлення (придбання) і монтаж нових, реконструкція 

наявних вентиляційних систем, аспіраційних, пилога-зовловлюючих пристроїв, 

установок для кондиціонування повітря у приміщеннях діючого виробництва і 

на робочих місцях, зокрема у замкнутих ємностях, кабінах управління 

металургійним устаткуванням, мостовими кранами ливарних цехів тощо; 

• здійснення конструктивних рішень та заходів, що забезпечують на 

діючому устаткуванні виключення або зниження до регламентованих рівнів 

шуму, вібрації, запиленості, загазованості, ультразвуку, шкідливих 

випромінювань та інших шкідливих факторів; 

• впровадження устаткування та пристроїв, що забезпечують контроль 

стану ізоляції в електроустановках, їх відключення у випадках пошкодження 

ізоляції, використання безпечної напруги під час виконання робіт у 

небезпечних або особливо небезпечних приміщеннях (умовах), реалізацію 

інших заходів, спрямованих на захист працівників від ураження електричним 

струмом; 

• виконання робіт щодо застосування спеціальних кольорів та знаків 

безпеки відповідно до правил і стандартів безпеки праці; 

• обладнання спеціальних механізмів та пристроїв, що забезпечують зручне 

і безпечне виконання робіт на висоті, наприклад, з ремонту, скління вікон і 

ліхтарів, очищення скла, обслуговування освітлювальної арматури тощо; 

• заходи щодо усунення безпосереднього контакту працівників з 

небезпечними та шкідливими для здоров'я речовинами і матеріалами або 

тваринами, виводу персоналу з небезпечних зон (наприклад, шляхом 

запровадження засобів механізації, дистанційного управління, більш надійної 

герметизації устаткування тощо); 

• реконструкція наявних систем опалення, теплових, водяних або 

повітряних завіс, інших установок для обігрівання (охолодження) з метою 

доведення температурного режиму у виробничих, адміністративних, санітарно-

побутових приміщеннях і на робочих місцях до встановлених нормативів; 

• впровадження більш безпечних і нешкідливих для здоров'я засобів 

транспортування різних вантажів, сировини і матеріалів на заміну ручних 

трудомістких операцій (наприклад, пневмотранспорту для сипучих, пилових 

матеріалів, трубопровідних систем для перекачування кислот, лугів до місць їх 

застосування тощо); 



60 

 

• розроблення проектів положень, інструкцій, інших локальних актів з 

охорони праці, що діють у межах підприємства, їх тиражування після 

затвердження роботодавцем; придбання необхідних загальнодержавних 

нормативно-правових актів з охорони праці і забезпечення ними та актами 

підприємства відповідних посадових осіб і працівників. 

Перелік цих заходів можна було б продовжити. 

Залежно від складу трудового колективу, характеру і специфіки 

виробництва колективні договори повинні передбачати також зобов'язання 

щодо створення належних, безпечних умов праці для інвалідів, пенсіонерів, 

неповнолітніх, надання їм відповідних додаткових пільг і компенсацій. 

Особливу увагу слід приділити зобов'язанням щодо поліпшення умов праці 

жінок, їх санітарно-побутового та медичного обслуговування, вивільнення від 

нічних змін, важких та шкідливих робіт тощо. 

На підприємстві, де діє профспілка, уповноваженою найманими 

працівниками особою з питань охорони праці є відповідний представник цієї 

профспілки, обраний членом профкому чи комісії з охорони праці 

профспілкового комітету або громадським (старшим  громадським)  

інспектором з охорони праці. Отже, зазначені положення колективного 

договору повинні передбачатися й для кожного з цих представників 

профспілкового активу. 

 

Література 

 

1. Зеркалов Д.В. Охорона праці в галузі: Загальні вимоги. [Електронний 

ресурс]  Навчальний посібник. – К.: «Основа». 2011. – 551 с. – Режим доступу 

вiльний:  http://www.zerkalov.kiev.ua/node/18. – Загл. з екрана. 

 

 

 

http://www.zerkalov.kiev.ua/node/18


61 

 

НОРМУВАННЯ РОБОЧОГО ДНЯ ТА ВІДПОЧИНКУ 
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Антоненко І.В., студ. (гр. ТВ-92, ТЕФ НТУУ «КПІ») 

 

Нормування робочого дня – це досить загартований роками процес. 

Проте, 21 століття – це століття технологій, коли частина речей автоматизовані, 

а на долю людини припадає більш творча робота. Тому, на мою думку, слід 

наближувати цей процес до реалій сьогодення. 

Відповідно до Конституції України та КЗПП для робітників і службовців 

нормальна тривалість робочого часу встановлена не більше як 40 годин на 

тиждень. 

Нормування робочого часу здійснює держава за участю профспілок. Ці 

норми не можуть змінюватись за згодою адміністрації і профспілок, якщо це не 

передбачено законом. Як правило, для працівників встановлюється 

п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними. 

На тих підприємствах, де за характером виробничого процесу та умовами 

праці введення п’ятиденного робочого тижня є недоцільним, встановлюється 

шестиденний тиждень. При шестиденному робочому тижні з одним вихідним 

днем тривалість робочої зміни становить 7 годин, а у передвихідний день — 6 

годин.  

Скорочена тривалість робочого часу встановлена для неповнолітніх 

працівників, з 15 до 16 років - 24 години на тиждень, з 16 до 18 років — 36 

годин на тиждень. 

Для осіб, що працюють в шкідливих умовах - не більше 36 годин. 

Скорочений робочий день встановлюється лише тоді, коли працюючий виконує 

роботу з шкідливими умовами протягом не менш як половини робочого часу. 

Право працюючого на скорочений робочий час встановлюється згідно 

списку виробництв, цехів, професій і посад зі шкідливими умовами праці, 

робота в яких дає право на додаткову відпустку та скорочений робочий час. 

Скорочений робочий день (36 годин на тиждень) встановлений також для 

інвалідів І та II групи, що працюють на спеціально для них призначених 

робочих місцях, для викладачів, медичних працівників, а також осіб, що 

поєднують роботу з навчанням. 

Чинне законодавство регламентує також тривалість робочого часу в нічну 

зміну. Нічним визнається час з 22 годин до 6 годин ранку. Тривалість роботи в 

цей період скорочується на одну годину. В умовах безперервного виробництва 

тривалість нічної зміни зрівнюється з денною, а також на змінних роботах при 

шестиденному робочому тижні з одним вихідним днем. 

Проте, зі зміною часу та технологій змінилась і сама людина. Творча 

робота вимагає більш вільного графіку. З однієї сторони, людина менше 

працює. Але з іншої сторони, людина позбавляється стресів, втоми та інших 

факторів, які сильно впливають на її творчість. 
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За останні роки психоемоційний стрес став глобальною проблемою 

виживання людства. Це підтверджується тією увагою, яка приділяється стресу 

на міжнародному рівні. 

Особливо небезпечним, як показали дослідження, є стрес у трудовій 

діяльності. Робота економістів, фінансистів, банківських службовців, 

менеджерів, працівників державних контрольно-ревізійних та податкових 

служб пов'язана з впливом на них негативно діючих стресорів, таких, як: 

інтенсивність праці; зростання потоку інформації, яку необхідно опрацювати і 

використовувати у повсякденній практиці; дефіцит часу; відповідальність за 

прийняття рішень; гіподинамія; різні зовнішні впливи (шум, забруднення, 

випромінювання тощо); монотонність праці; порушення стереотипної системи 

праці (поломки техніки) тощо. 

Стрес може і позитивно впливати на результати праці (мобілізує організм 

і сприяє подоланню перешкод, які виникають у процесі праці), але лише доти, 

доки не перевищить певного критичного рівня. При перевищенні цього рівня в 

організмі людини розвивається так званий процес гіпермобілізації, який 

викликає порушення механізмів саморегуляції та погіршення результатів 

діяльності аж до її зриву. 

Помірна розумова праця може виконуватися досить довго. Вона не має 

чітких меж між напруженням організму під час роботи і переходом у фазу 

відновлення сил. Втома при розумовій праці виявляється в нервовому 

напруженні, зниженні концентрації уваги й зменшенні свідомого її 

регулювання, погіршенні оперативної пам'яті та логічного мислення, 

сповільненні реакцій на подразники, що є важливим для творчої людини. 

Відновлювальні процеси після розумової праці відбуваються повільніше, 

ніж після фізичної праці. Несприятливі порушення в організмі працівника часто 

не ліквідуються повністю, а акумулюються, переходячи в хронічну втому, або 

перевтому та різні захворювання. 

Саме тому спочатку проводяться такі процедури як: визначення 

працездатності людини, оцінка рівня стресового навантаження, визначення 

біометричного рівня працездатності та критичних днів людини. 

Дослідження працездатності починається з характеристики всього 

комплексу факторів, специфічних для тієї чи іншої професії, їх якісної оцінки, 

що дає змогу визначити фізіологічні зміни та прогнозувати можливий вплив 

праці на організм людини. Фізіологія праці сьогодні не має універсальної 

методики професіографії, за допомогою якої можна було б характеризувати 

будь-який різновид праці. У більшості досліджень є описова характеристика 

деяких різновидів праці, яка дає уявлення про якісні особливості специфіки 

режиму, гігієнічні умови, навантаження на центральну нервову систему, 

фізичний компонент тощо. Однак і така далеко не повна професіографічна 

оцінка дає змогу помітити різницю в ступені впливу на організм людини 

комплексу факторів, які характеризують умови праці, тобто ступінь важкості і 

напруженості праці, параметри виробничого середовища. Крім зазначених 



63 

 

вище факторів великий вплив на продуктивність праці не залежно від виду 

професії чинить трудове середовище. 

Емоційні переживання завжди супроводжуються певними фізіологічними 

змінами. Досить часто їх можна помітити за зміною виразу обличчя - 

перелякана людина блідне, від сорому - червоніє. Ознаками сильного 

напруження є маскоподібний вираз обличчя, застигла поза, наявність холодного 

поту. Зміни вегетативних функцій при подібних емоціях однакові в усіх людей і 

в народі їх вдало позначують такими виразами: "від страху в піт кинуло", 

"волосся дибки стало", "мурашки забігали", "щемить серце", "від радості дух 

перехопило" тощо. Емоції досить часто супроводжуються активізацією міміки. 

За тим, як змінюються хода, поза, швидкість мови, жести, міміка, інтонація 

можна уявити емоційний стан людини. Метою виражальних рухів є розрядка 

напруги. Крім того, виражальні рухи є мовою емоцій. Спостерігаючи за їх 

виявом, ми не тільки розуміємо, що відчуває інша людина, але й переймаємось 

її станом (співпереживаємо з нею). 

В багатьох країнах існує таке поняття як сієста – післяобідній сон. Як 

випливає з результатів наукових досліджень, він покращує увагу, пам'ять, 

настрій і розумові здібності. 

З іншого боку, доцент кафедри психології Портлендского університету 

Шарлотта Фріц розповіла, що невеликі перерви під час роботи (наприклад, на 

телефонну розмову з другом або на чашку кави) не піднімають продуктивність, 

а зовсім навпаки. До цього висновку вона прийшла в результаті своїх 

психологічних досліджень. Також вона каже, що такі перерви краще витрачати 

на дуже легкі питання, що стосуються роботи. 

Тим не менше, на тематику вільного графіку вже проводять семінари, 

конференції, пишуться книжки для менеджерів. Великі компанії вже 

використовують цей підхід. Прикладом такої компанії є Google, яка створює 

найкращі умови для своїх працівників. В більшості випадків для неї є важливим 

результат, а сам шлях до нього вони прокладають найприємнішим чином. 

Може саме тому вона займає лідируючі позиції у своєму сегменті? 
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Розширення і поглиблення процесів інформатизації управлінської та 

наглядової діяльності в сфері охорони праці дозволяє не тільки накопичувати 

необхідні інформаційні ресурси, але й здійснювати всебічний аналіз, 

установлювати невідомі причинно-наслідкові зв’язки між різними чинниками, 

проводити апріорну оцінку можливих наслідків прийнятих рішень тощо. Отже, 

перехід від інформаційних до інформаційно-аналітичних систем вирішує задачу 

підтримки прийняття управлінських рішень. Основною метою створення таких 

систем є підвищення ефективності управління шляхом науково-обґрунтованої 

підтримки процесів вироблення і прийняття рішень.  

Впровадження засобів автоматизації для вирішення завдань управління в 

сфері охорони праці можна розглядати як складову частину програми 

працеохоронних заходів. Питання оцінки результатів впровадження засобів 

автоматизації неодноразово висвітлювались в наукових публікаціях. При цьому 

привертає увагу той факт, що різні аспекти, які характеризують результати 

впровадження, розглядаються відокремлено, що не дозволяє отримати 

узагальнену відповідь на питання – виправдано або невиправдано витрачені 

фінансові кошти та зусилля розробників. Враховуючи, що розроблення 

сучасних інформаційно-аналітичних систем державного або галузевого рівню 

вимагає значних обсягів фінансування, залучення авторитетних постановників 

завдань та розробників математичного та програмного забезпечення, а також 

придбання та встановлення сучасних засобів комп’ютерної техніки та 

комунікації, обґрунтування таких робіт набуває особливої актуальності.  

Слід зазначити, що створення інформаційно-аналітичного забезпечення в 

сфері охорони праці та соціального страхування на сьогоднішній день є 

нагальною необхідністю, враховуючи зростаючі обсяги інформації, які 

зобов’язані опрацьовувати керівники та фахівці в процесі планування та 

реалізації завдань управління. Відсутність необхідних баз даних та аналітичних 

засобів їх обробки істотно знижує ефективність управлінської діяльності та 

може найближчим часом призвести до таких негативних наслідків, як 

дублювання окремих заходів різними виконавцями (наприклад, при виконанні 

різних програм з охорони праці), включення до зазначених програм та 

фінансування недостатньо актуальних заходів та ігнорування заходів, які 

найбільш необхідні, а також зниження дієвості контролю виконання заходів та 

їх етапів.  

Створення ефективної системи профілактики, спрямованої на усунення 

шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним 
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випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам 

загрози здоров’ю працюючих, викликаними умовами праці, позитивно 

відобразиться на загальному рівні охорони праці в Україні, зниженні 

виробничого травматизму та професійної захворюваності, запровадженні на 

підприємствах дієвої системи менеджменту з охорони праці, зменшенні витрат 

Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань України в зв’язку з нещасними випадками. 

Дані про травматизм та інші показники безпеки праці  до останнього часу 

використовувались переважно для формування різноманітних звітних та 

довідкових документів. Використання цих даних для підтримки управлінської 

діяльності було спрощеним, в переважній більшості випадків виконувалось 

співставлення окремих показників за звітний та минулий періоди, що дозволяло 

керівництву робити висновки про погіршення або покращення стану справ на 

об’єктах управління та приймати відповідні управлінські рішення. Таке 

становище до останнього часу компенсувалась компетентністю та інтуїцією 

керівників та фахівців, а спроби науковців запропонувати для використання 

спеціалізовані засоби підтримки управлінської діяльності сприймались, 

здебільшого, негативно.  

Однією з причин такого становища була відносно невисока точність 

отриманих моделей, зумовлена недостатньою кількістю, а в окремих випадках – 

відсутністю, необхідних даних, недостатніми обчислювальними потужностями 

комп’ютерної техніки та недосконалістю відповідного програмного 

забезпечення. Саме цими обставинами можна пояснити застосування до 

останнього часу в сфери охорони праці спрощених математичних моделей, які в 

переважній більшості випадків не дозволяють врахувати значну кількість 

чинників. Тому при прийнятті управлінських рішень донедавна переважали 

суб’єктивні оцінки, засновані на досвіді вирішення аналогічних завдань та 

інтуїції керівників та фахівців.  

Аналітичні методи математичного моделювання дозволяють виявити 

залежності між показниками травматизму та чинниками, що на них впливають, 

а також отримати математичний вираз цієї залежності. До найбільш відомих 

аналітичних методів, що використовуються в сфері охорони праці, належать 

регресійно-кореляційний аналіз та метод групового урахування аргументів     

[1; 2].  

При реалізації аналітичних методів необхідно визначити множину 

чинників, що впливають на досліджуваний показник, сформувати масив 

статистичних даних ретроспективного характеру для визначених чинників та 

показника. Враховуючи особливості сфери охорони праці, можна 

стверджувати, що математичні залежності показників від множини чинників, 

що впливають, мають вигляд поліному першого або другого порядку [3; 4]. 

Для показника та чинників слід визначити шкали їх оцінювання. Оскільки 

початкові дані можуть мати як кількісний, так і якісний характер, 

запропонована для використання спеціальна процедура, яка дозволяє 

сформувати масив кількісних даних для подальших математичних розрахунків. 
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Слід зауважити, що для сфери охорони праці доцільно використовувати шкалу 

оцінювання чинників, при якій значення змінної, що апроксимує чинник, 

пропорційно рівню небезпеки (шкідливості) цього чинника.  

Проведений аналіз результатів застосування інформаційних систем в 

сфері охорони праці дозволяє зробити такі висновки: 

 існуючі інформаційні системи виявились недостатньо ефективними в 

сучасних умовах, вони не задовольняють в повній мірі інформаційних потреб 

керівників та фахівців; 

 відсутній єдиний методичний підхід до формування інформаційних 

баз даних про виробничий травматизм та наглядову діяльність на різних рівнях 

управління охороною праці;  

 в інформаційних системах практично відсутні засоби наукового 

обґрунтування управлінських рішень зі зниження рівню виробничого 

травматизму, що базуються на використанні  методів математичного 

моделювання, прогнозування та експертних оцінок. 

Відновлення функціонування цілісної дієздатної багаторівневої системи 

управління охороною праці зумовлює нагальну потребу у створенні наукових 

засад оперативного управління охороною праці, розроблення сучасної 

інформаційно-аналітичної системи обліку, аналізу, передачі та узагальнення 

даних про виробничий травматизм та наглядову діяльність. 
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ НАУКОВОЇ ПІДТРИМКИ УПРАВЛІННЯ 

ОХОРОНОЮ ПРАЦІ 

 
Кружилко О.Є. докт. техн. наук., Майстренко В.В., (ННДІПБОП); 

Ткачук К.Н., докт. техн. наук., Полукаров О.І., канд. техн. наук (каф. ОПЦБ 

НТУУ “КПІ”) 

 

Більшість наукових досліджень, присвячених проблемі вдосконалення 

управління охороною праці базується переважно на результатах статистичного 

аналізу ретроспективних даних. Практика планування та реалізації заходів з 

охорони праці, як реакції на фактично існуючу ситуацію, виявилась 

недостатньо ефективною в сучасних умовах, що зумовило необхідність 

вдосконалення методів наукової підтримки управління охороною праці як на 

державному, так і на виробничому рівнях. 

Ефективне управління охороною праці в сучасних умовах, що 

характеризуються активним впровадженням інформаційних технологій в сфері 

охорони праці, потребує принципово застосування новим підходів до 

вироблення управлінських рішень. комплексним використанням методів 

математичного моделювання, прогнозування, експертних оцінок та баз даних 

про стан охорони праці. Реалізація вказаних методів має забезпечити наукову 

підтримку управління охороною праці, насамперед при виробленні  рішень, 

спрямованих на зниження рівня виробничого травматизму. 

Методи наукової підтримки управління охороною праці можна 

систематизувати за двома основними аспектами: ступінь суб’єктивізму та 

ступінь формалізації структури аналізу, у зв’язку з цим розглядаються дві 

групи методів - суб’єктивні та об’єктивні, а також комбіновані методи.  

Простіші методи наукової підтримки засновані на суб’єктивному підході, 

коли прогноз виконується однією особою (керівником або аналітиком). 

Суб’єктивні методи припускають використання прогнозних процедур, які не 

мають в своєму складі визначених форм й алгоритмів. До цієї групи слід 

віднести інтуїтивні методи. 

Об’єктивні методи наукової підтримки припускають використання 

математичних методів, які дозволяють встановити функціональні 

закономірності вихідних параметрів (показників) від множини вхідних 

параметрів (чинників). З використанням отриманої моделі здійснюється 

прогнозування результатів реалізації прийнятого рішення. До цієї групи слід 

віднести експертні,  евристичні, аналітичні методи та методи сценаріїв. 

Інтуїтивні методи характеризуються двома основними аспектами: 

висока швидкість прогнозу й абсолютна залежність результату від особистості 

прогнозиста. Відповідно, застосовуються такі методи за умов, коли немає часу 

на застосування інших методів, в разі відсутності необхідної інформації, а 

також в інших випадках, зумовлених ситуацією прийняття рішень. Очевидно, 

що ризики таких прогнозів досить високі й оцінити ймовірність помилки 

найчастіше просто неможливо. 
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Експертні методи. На відміну від інтуїтивних, експертні методи 

припускають вивчення та оцінку думок експертів, що мають досвід і знання про 

об’єкт управління. У математичному змісті вірогідності в експертних методів 

нема, але, Також імовірність правильних оцінок побічно визначається, 

виходячи зі стабільності думок експертів.  

Основна суть методів експертної оцінки полягає в тому, що сформованій 

групі експертів дається на розгляд набір альтернатив управлінських рішень і 

вирішальні правила для оцінки цих альтернатив, відповідно до яких 

виробляється вибір кращого варіанту. 

Евристичні методи. Якщо аналітична структура прогнозного об’єкту 

(явища) слабка, але прогноз опирається на об’єктивну інформацію, то 

застосовують евристичні методи. Це перенесення, екстраполяція даних 

минулих періодів на майбутнє. 

Дана група методів досить популярна при проведенні прогнозу, тому що 

вона дозволяє сполучати швидкість інтуїтивних методів з об’єктивністю 

кількісних оцінок. При цьому враховуються дві основні проблеми: врахування 

багатьох чинників середовища й невизначеність середовища. 

Аналітичні методи (методи статистичного аналізу). Підтримка 

вироблення управлінських рішень при використанні аналітичних методів 

здійснюється на основі аналізу причинної структури об’єкту управління, 

визначенні чинників, що впливають на поведінку цього об’єкту. Відмінність 

аналітичних методів полягає в тім, що причинна структура встановлюється й 

перевіряється експериментально, в умовах, які піддаються об’єктивному 

спостереженню з використанням статистичних даних. 

Аналітичні методи дозволяють побудувати математичну модель, на 

основі якої проводиться дослідження об’єкту управління. 

У групу аналітичних методів входять наступні методи. 

Дисперсійний аналіз. Основною метою дисперсійного аналізу є 

дослідження значимості розходження між середніми величинами. При 

проведенні дослідження часто встає питання про порівнянність результатів. 

Наприклад, провівши опитування з приводу споживання якого-небудь товару в 

різних регіонах країни, необхідно зробити висновки,  на скільки дані опитувань 

відрізняються або не відрізняються одне від одного. Зіставляти окремі 

показники не має змісту й тому процедура порівняння й  наступної оцінки 

провадиться по деяких усереднених значеннях і відхиленням від цієї 

усередненої оцінки. Вивчається варіація ознаки. За міру варіації може бути 

прийнята дисперсія. 

Кореляційний аналіз. Метод статистичного аналізу, що дозволяє виявити 

залежність між деякими змінними й визначити тісноту зв’язку між ними. 

Вивчення дійсності показує, що варіація кожного досліджуваної ознаки 

перебуває в тісному взаємозв’язку з варіацією інших ознак, що характеризують 

досліджувану сукупність одиниць. Існує певна послідовність проведення  

кореляційного аналізу: 



69 

 

виявлення сукупності чинників, що впливають на досліджуване явище 

(шляхом логічного аналізу), 

установлення форми зв’язку між чинниками і явищем (може бути 

використано графічний метод - установлюється вигляд прямої або кривої, що 

описує зв’язок), 

визначення щільності зв’язку - знаходження коефіцієнта кореляції. 

Побудова графіка за емпіричним значенням спостережуваних параметрів 

дозволяє встановити форму зв’язку. По розкиду точок навколо усередненої лінії 

можна судити про щільність зв’язку. 

Регресійний аналіз. Метод статистичного аналізу, що дозволяє 

побудувати рівняння, яка відображає залежність деякої змінної від іншої, 

відомих аналітикові, знаходження рівняння, що описує форму зв’язку (рівняння 

регресії). Основний зміст регресійного аналізу - визначити рівняння, по якому 

можна обчислювати прогнозні значення досліджуваного об’єкта. 

 Факторний аналіз. Метод статистичного аналізу, що дозволяє виявити 

сукупність змінних (факторів або чинників), що впливають на деяку 

досліджувану змінну. При всій різноманітності ринкових явищ й умов роботи 

на ринку їх, в остаточному підсумку, можна звести до деякого переліку типових 

завдань. Постановка аналітичного завдання означає пошук адекватної моделі, 

що описує взаємозв’язок між показниками, які характеризують досліджувану 

ситуацію. Іншими словами, необхідно зробити відбір чинників, які впливають 

на умову роботи фірми в ринкових умовах, і оцінити їхній взаємовплив і 

значимість.  

Кластерний аналіз. Метод статистичного аналізу, що дозволяє розділити 

безліч об’єктів на взаємно непересічні підмножини щодо однорідних об’єктів. 

Найбільш актуальне завдання в цьому зв’язку - класифікація виявлених ознак. 

Традиційно це завдання вирішується в такий спосіб. З безлічі ознак, що 

описують об’єкт, виділяють одну, найбільш інформативну з погляду 

дослідника. Якщо потрібно провести класифікацію за декількома ознаками, то 

провадять ранжирування по ступені важливості й проводять класифікацію за 

першою ознакою, потім отримані класи розбивають на підкласи за другою 

ознакою. Подібним чином будується більшість комбінаційних статистичних 

угруповань.  

Дискримінантний аналіз. Метод статистичного аналізу для визначення 

ознак розходження двох або більше категорій об’єктів. Дискримінантний аналіз 

містить у собі статистичні методи класифікації спостережень у ситуації, коли 

дослідник уже має так звані „навчальні” вибірки. Правило дискримінації 

вибирається відповідно до певного принципу оптимізації на основі апріорної 

інформації про вибірку, витягнутої з генеральної сукупності. 

Перевагами даної групи методів є те, що модель стає інструментом 

виявлення й дослідження численних ситуацій і змінних, які людський розум 

проаналізувати не в змозі. 

Необхідно, однак, ураховувати, що даний підхід може були застосовано 

лише доти, поки виявлена причинна структура залишається стабільною. В 
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умовах глибоких і швидких змін середовища математична модель не в змозі 

прогнозувати вплив зміни, що не було в ній враховано заздалегідь. На відміну 

від експерта математична модель не здатна до імпровізації й не може 

пристосуватися до глибоких змін середовища. 

Метод сценаріїв - це потужний метод організації взаємодії розглянутих 

методів наукової підтримки управління охороною праці. Метод сценаріїв 

дозволяє передбачати альтернативні варіанти поведінки об’єкту управління при 

зміні чинників, що на нього впливають. При застосуванні методу сценаріїв 

можуть використовуватись різні з розглянутих методи, наприклад експертні та 

аналітичні. 

Ясно, що в складних умовах інтуїція й уява здатні стати важливими 

інструментами сприйняття реальності, доповнюючи кількісні підходи, які, за 

визначенням, опираються тільки на фактичні дані.  

Сценарій може бути визначено таким чином: подання ключових 

причинних чинників, які повинні братися до уваги, і розкриття способів, якими 

ці чинники можуть вплинути на стан об’єкта управління. Практично сценарний 

метод призначений для виявлення альтернативних шляхів розвитку подій і 

визначення ймовірності реалізації кожного результату.  

Вибір методів наукової підтримки управління охороною праці 

визначається такими критеріями: 

специфіка об’єкта управління: предметна область, характер вихідної 

інформації (кількісна, якісна), характер результуючої інформації; 

строк планування та реалізації  управлінських рішень; 

цінність минулого досвіду (залежить від поведінки середовища); 

новизна управлінського рішення (можливість використання аналогій). 

Інтуїтивні та експертні методи наукової підтримки управління 

рекомендовано використовувати за наявності таких умов: 

вирішується тривіальне завдання управління; 

керівник має у своєму розпорядженні всю необхідну інформацію 

кількісного характеру; 

середовище стабільне, або його зміни незначні, або динаміку зміни 

прогнозованої змінної можна описати з використанням функціональної 

залежності. 

Евристичні та аналітичні методи рекомендовано використовувати за 

наявності таких умов: 

наявні статистичні дані про стан об’єкта управління; 

можуть бути виявлені взаємозв’язки між чинниками та вихідними 

змінними, що характеризують функціонування об’єкта управління. 

Методи сценаріїв рекомендовано використовувати якщо розвиток явища 

в минулому не дає можливості передбачити майбутні події (різко змінюється 

середовище) або об’єкт управління характеризується інформацією якісного та 

кількісного характеру. 
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УДК 621.791:641.8 

 

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ РІВНІВ МАГНІТНОГО ПОЛЯ ПРИ 

КОНТАКТНОМУ ЗВАРЮВАННІ  

 
Левченко О.Г., д.т.н. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ») 

 

До недавнього часу в гігієнічній практиці інтенсивність магнітного поля 

(МП) нормувалась згідно діючим нормам тільки на частоті 50 Гц. Останнім 

часом у зв'язку з введенням в Україні в дію нового нормативного документу − 

ДСН 3.3.6.096-2002, що регламентує умови безпеки праці при роботі з 

постійними МП, постійними МП, що створюються випрямленим трифазним 

струмом, змінними МП частотою 50 Гц, ЕМП у діапазоні 1 кГц - 300 МГц та 

імпульсними електромагнітними полями в спектральному діапазоні частот від 0 

до 1000 МГц виникає необхідність у вимірюванні й оцінці сигналів МП з 

урахуванням їхнього спектрального складу. Останнє тільки ускладнює 

методику визначення рівнів цих МП та оцінку їх дії на організм людини. 

В Інституті електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України спільно з 

фахівцями НТУУ «КПІ» розроблено нову методику визначення рівнів МП, яка 

враховує вимоги ДСН 3.3.6.096-2002 та необхідність використання цифрових 

засобів вимірювань МП. 

В умовах експлуатації машин контактного електрозварювання 

обслуговуючий персонал може наражатись на небезпечну дію магнітного поля 

(МП), тому вимірювання напруженості МП повинно виконуватись в різних 

положеннях навколо електричного обладнання з метою визначення його 

максимально значення. 

При виконанні виробничих досліджень вимірювання напруженості МП 

усіх видів стаціонарних машин контактного зварювання необхідно проводити 

на відстані не менше 0,3 м від феромагнітних мас. Поблизу масивних 

феромагнітних мас електромагнітні поля можуть бути значно викривлені, тому 

отримані на близькій відстані результати вимірювань не можуть давати 

достовірну інформацію про величину поля. 

Найбільш часто зварник знаходиться в площині зварювального контура 

(при роботі на стаціонарних машинах), переміщуючись по радіусу до 40-45 

градусів по відношенню до площини контуру, під час роботи на точкових 

машинах і до 90 градусів на шовних. Зазначимо, що напруженість МП в 

площині зварювального контуру має найменше значення. При експлуатації 

підвісних зварювальних машин вимірювання напруженості МП необхідно 

виконувати на відстані не менше 0,1 м від струмопідводних кабелів та 

зварювальних кліщів (між рукоятками). 

Оцінка параметрів МП на робочому місці зварника повинна проводитись 

в такій послідовності: 
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- визначення зони можливого знаходження працівника під час 

проходження зварювального струму, виділення в цій зоні максимально 

наближених до джерела МП точок; 

- вимірювання часових характеристик дії МП. 

Місце розміщення працівника, для якого проводиться вимірювання 

напруженості МП, визначається координатами знаходження зварника 

безпосередньо в момент проходження зварювального струму. 

Вимірювання величини напруженості МП необхідно проводити на 

поверхні тіла зварника в точках, розташованих на рівні його очей, грудей та 

пояса. 

Апаратура для вимірювання МП на робочому місці зварника повинна 

включати в свій склад виносний датчик (перетворювач) МП, низькочастотний 

RC-фільтр та цифровий запам’ятовуючий осцилограф з математичною 

функцією ШПФ (швидке перетворення Фур’є). При вимірюванні напруженості 

МП датчик вноситься у досліджуване поле, орієнтується в просторі за 

максимальним показанням приладу та закріплюється в цьому штативі для 

виконання необхідних спостережень та вимірювань. Для дослідження імпульсів 

МП з великим періодом дослідження використовується перетворювач з 

однокоординатним датчиком. При цьому датчик послідовно розміщується в 3-х 

взаємно перпендикулярних площинах і його показання реєструються в кожній 

площині (див. рис. 1). Амплітудне значення вектора напруженості МП Нm 

визначається за формулою 

 

Нm = ,222

zyx HНH                                               (1) 

 

де Hx, Hy, Hz – значення напруженості МП у кожній площині. 

Кількість вимірювань в кожній з точок в залежності від форми сигналу 

МП, що реєструється осцилографом, та вимог ДСН 3.3.6.096-2002, визначається 

необхідною статистичною точністю (10-20 %).  

У протоколі вимірювань зазначається середнє значення амплітуд або 

середній квадрат спектральних складових напруженості МП за діапазонами 

частот (див. ДСН 3.3.6.096-2002). 

Тривалість експозиції зварника на протязі робочої зміни визначається за 

формулою 

                                                 Тзаг= tзв∙n,                                                       (2) 

  

де Тзаг – загальний час експозиції протягом робочої зміни; tзв – час зварювання 

однієї деталі (визначиться шляхом проведення хронометричних спостережень); 

n – кількість деталей виготовлених за зміну (або кількість зварних точок). 

Розробникам та виробникам нового зварювального обладнання необхідно 

враховувати умови їх застосування і діючі санітарні норми, оскільки 

використання цього обладнання в промисловості буде обмежуватись 

граничними рівнями електромагнітного випромінювання в робочій зоні при 
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дослідженнях на максимальній потужності зварювального трансформатора з 

різними комбінаціями установок регулятора циклу зварювання (тривалість 

імпульсів зварювального струму, кількості та модуляції їх фронтів, шпариності, 

кута фазового регулювання силових тиристорів тощо).  

Визначення величини напруженості МП проводяться при максимальному 

вторинному струмі. Вимірювання напруженості МП, що створюється 

стаціонарним обладнанням, необхідно проводити в площині витка, який 

утворюється електродами та струмопровідними елементами на відстані 0,5 м 

від точки торкання електродів. Для підвісних машин вимірювання МП 

проводиться між рукоятками (кліщі, пістолети). 

В інструкції з експлуатації зварювальної машини повинна зазначатись 

мінімальна відстань від зварювального контура. Часові характеристики МП 

визначаються тривалістю включення (ТВ) зварювальної машини, що наведено в 

технічній документації. Величина напруженості МП на зазначених вище 

відстанях не повинна перевищувати гранично допустимого рівня (ГДР) МП, 

встановленого для 5-ти годинної експозиції. При експлуатації стаціонарних 

машин, враховуючи можливість знаходження оператора під час зварювання в 

будь-яких точках робочого простору, необхідно позначити небезпечну зону (в 

якій перевищуються ГДР експозиції) розміткою (фарбою по підлозі), 

огородженням (або іншим способом) або забезпечити зварника персональним 

індикатором оперативного контролю магнітної обстановки на робочому місці. 

 

 

Рис. 1. Схема вимірювання напруженості МП (ДМП-1, ГДІ-1 – датчики 

магнітного поля) 

 

На основі розроблених в Інституті електрозварювання ім. Є.О.Патона 

методик з дослідження МП, що створюються при різних способах зварювання, 
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та з урахуванням вимог ДСН 3.3.6.096-2002 для вимірювань напруженості МП 

при контактному зварюванні використовуються такі прилади: 

- індукційний датчик магнітного поля ДПМ-1; 

- вимірювач індукції магнітного поля ГФИ-1 (датчик Холла); 

- осцилограф цифровий запам’ятовуючий ТДС-1002 з функцією 

безперервного перетворення Фурʼє (БПФ). 

Сертифіковані датчики і осцилографи повинні забезпечувати 

вимірювання змінних імпульсних магнітних полів з напруженістю від 8 до 

160 000 А/м. Нелінійність амплітудно-частотної характеристики ДПМ-1 в 

діапазоні частот 40-500 Гц не перевищує ±10%, а датчика Холла в діапазоні 0,2-

2000 Гц − ±5%. 

Середньоквадратична похибка вимірювань при найбільш несприятливих 

поєднаннях частотних похибок за методом детермінованих оцінок становить 

 

                                    r датч осц r mnН (f ) 17 %        ,                                      (3) 

 

де датч  – основна похибка датчиків ±10 %; осц – похибка осцилографа ± 

3-4 %; 

  

                         r mn

e

1 1
H (f ) 0.04

T B 0.4 1250
   

 
 (4 %),                          (4) 

 

де Т = 0,4 с – загальна тривалість реалізації процесу зварювання (час 

спостереження); Ве=1250 Гц – смуга пропускання фільтру (цифрового). 

Результати вимірювань та розрахунки параметрів МП виконуються згідно 

вимогам ДСН 3.3.6.096-2002, тобто для кожного досліду та умов експерименту, 

параметрів режиму зварювання та частотного діапазону визначається 

співвідношення 
n

2

n

2

mn

ГДР

H
, що свідчить про відповідність або перевищення ГДР 

МП (Hmn – напруженість n-ї гармонічної складової МП в А/м при 

mn n nH 2H (f ) 1,41H (f )  , де Нn(f) – показники осцилографа; HГДР  гранично 

допустимий рівень МП в n-му діапазоні часто, А/м). 

Оскільки напруженість МП однієї з гармонік може бути більшою від ГДР, а 

іншої меншою, об’єктивно оцінити загальне енергетичне навантаження МП на 

організм людини, враховуючи одночасно всі гармонічні складові МП, 

неможливо. Тому для діапазону частот ≤ 300 МГц, в яких працюють джерела 

МП, для яких встановлено різні ГДР, необхідно дотримуватися наступної 

вимоги: 
 

                                                     .1
ГДР

H

n
2

n

2

mn                                                    (5) 
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Отже, якщо дане співвідношення перевищує одиницю, то воно показує у 

скільки разів рівень МП перевищує нормативне значення енергетичного 

навантаження МП на організм людини і є не що інше як узагальнений показник 

перевищення рівня магнітного поля (ППР МП)  

 

 
.

ГДР

H
МП  ППР

n
2

n

2

mn                                                  (6) 

 

Таким чином, якщо ППР МП > 1, на робочих місцях повинні застосовуватися 

відповідні заходи захисту зварників, які забезпечують безпечні умови праці.  
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УДК 614.8:614.83 

 

АНАЛІЗ ПРИЧИН ВИНИКНЕННЯ ВИБУХІВ НА ПРОМИСЛОВИХ 

ПІДПРИЄМСТВАХ  

 
Левченко О.Г., д.т.н. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»), Володченкова Н.В., Хіврич О.В. (каф. 

безпеки життєдіяльності Національного університету харчових технологій, м. Київ) 

 

Аналіз сучасного економічного стану України дозволяє зробити висновок 

про те, що незважаючи на поступове технічне переоснащення підприємств 

спостерігається ряд протиріч, які обумовлюють погіршення показників 

небезпеки у виробничому середовищі. Слабка трудова дисципліна і недостатній 

рівень інженерної підготовки фахівців обумовлює зростання ймовірностей 

виникнення аварій та аварійних ситуацій на підприємствах промислового 

комплексу, у тому числі і на об’єктах  харчової промисловості. 

Основними причинами зростання рівня небезпек на виробництві є: 

 ускладнення технологічного обладнання і процесів; 

 зневажання людиною своєї безпеки і низька кваліфікація 

працюючих, зниження надійності приладів; 

 помилки при проектуванні та експлуатації; 

 звикання до порушень вимог промислової безпеки. 

Джерелами, тобто носіями різноманітних небезпек є природні процеси і 

явища, техногенне середовище, а також діяльність людини (людський фактор). 

У процесі ідентифікації небезпек, тобто при знаходженні типу небезпеки та 

встановленні її характеристик, звичайно виходять з принципу “все впливає на 

все”, тобто джерелом небезпеки може бути все живе й неживе, а підлягати 

небезпеці також може все живе й неживе. При цьому процес ідентифікації 

необхідний для розробки заходів щодо запобігання небезпекам, а у разі їх 

виникнення для організації і здійснення ефективної ліквідації відповідних 

наслідків. Він не можливий без використання методів моделювання, 

розроблених на основі сучасної наукової бази. 

Причиною виникнення аварії (аварійної ситуації) на виробництві 

харчової промисловості є можливі вибухи і пожежі, а їх наслідки – це 

руйнування і пошкодження будівель і споруд, техніки й обладнання, вихід із 

ладу ліній зв’язку, енергетичних та комунікаційних споруд, нещасні та 

смертельні випадки серед обслуговуючого персоналу та населення. 

За даними  інформаційних джерел із 1120 вибухів пилоповітряних 

сумішей на виробництвах, 540 відбулися при роботі із зерном, борошном, 

цукром та іншими харчовими продуктами, 80 − з металами, 63 − з пилом 

вугілля на устаткуванні подрібнення, 33 – з сіркою, 61 – в хімічній і 

нафтопереробній промисловості.  

Аналіз статистичних даних про причини виникнення аварійних ситуацій 

та аварій на борошномельних заводах за останній час  дозволяє зробити 

висновок, що 17% від їх загальної кількості представляли собою вибухи під час 
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технологічного процесу. Основними причинами виникнення 

вибухонебезпечних ситуацій на борошномельних заводах слід вважати 

порушення технологічного процесу підприємства, а також порушення норм та 

правил експлуатації технологічного обладнання. 

Статистичний аналіз даних щодо причин виникнення аварійних ситуацій 

та аварій на борошномельних заводах наведено в таблиці 1. 

 

Таблиця 1 

Статистичний аналіз даних щодо причин виникнення аварійних ситуацій 

та аварій на борошномельних заводах 
№  

Причина вибухів 

Кількість 

вибухів 

Відсоток 

до 

загальної 

кількості 

1  Порушення правил експлуатації або недосконалість 

вальцевих станків, попадання в них металу 

6 18,2 

2  Порушення правил експлуатації або несправність норій 5 15,1 

3  Порушення правил експлуатації або несправність 

вентиляторів, попадання в них металу 

6 18,2 

4  Порушення правил проведення вогневих робіт 4 12,1 

5  Порушення правил експлуатації або несправності іншого 

транспортного обладнання 

3 9,1 

6  Порушення протипожежного режиму 3 9,1 

7  Порушення правил експлуатації або несправного іншого 

обладнання 

2 6,1 

8  Невстановлені причини 4 12,1 

 

Статистичні дані щодо розподілу пилових вибухів за місцем виникнення 

первинного вибуху на підприємствах по зберіганню і переробки зерна в країнах 

СНД співпадають з даними закордонних джерел. Найбільш вибухонебезпечні 

дільниці – силоси (бункери), норії, ударно-подрібнююче та аспіраційне 

обладнання. В таблиці 2 наведено дані розподілу первинних вибухів в  

обладнанні борошномельної промисловості за останній період. 

Руйнівна дія вибуху залежить від енергії і направлення вибухової хвилі, 

відстані від об’єкта руйнування, його форми, розмірів та деяких інших 

факторів. Дослідити механізм взаємодії вибухової хвилі з об’єктом руйнування 

складно, для цього необхідно використовувати одноразові експериментальні 

стенди, які є економічно дорогими і конструктивно складними. Тому доцільним 

буде використання методів аналогового моделювання на основі визначення 

питомої енергії удару повітряної хвилі. В результаті чого, спираючись на 

розрахунковий характер руйнування визначають стійкість об'єкта – величину і 

характер можливих руйнувань та проектують захисні пристрої. 

Дослідження проводилося стосовно до умов, що можуть виникати на 

промислових підприємствах, а саме на таких, що спеціалізуються на роботі з 

речовинами та сировиною, здатними утворювати пилоповітряні суміші. 
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Таблиця 2 

Статистичний аналіз даних щодо причин виникнення первинних вибухів 

в обладнанні на борошномельних заводах 
№ Місце виникнення первинних вибухів Кількість вибухів Відсоток до 

загальної кількості 

1  Силоси, бункери 11 33,40 

2  Норії і конвеєри 8 24,12 

3  Аспіраційне обладнання та 

пневмотранспорт 

8 24,20 

4  Вальцеві верстати 3 9,10 

5  Виробничі приміщення 1 3,00 

6  Не встановлено 2 6,10 

 

На даних підприємствах вибухи та пожежі виникають, як правило, в 

результаті утворення горючого і вибухонебезпечного середовища, як у 

виробничих приміщеннях, так і при проведенні технологічних процесів зовні та 

в середині апаратів, обладнання комунікаций тощо. 

У процесі проведення досліджень розглядалася дія вибухової повітряної 

хвилі на ділянку різкого стискання середовища, яка в у вигляді сферичного 

шару розповсюджується в усі сторони від місця вибуху. 

Для досягнення поставленої мети дослідження необхідно вирішити 

наступні завдання: 

1. Розробити установку для проведення експериментальних 

досліджень щодо дії вибухової хвилі на елементи  матеріалів та конструкцій. 

2. Розробити методику проведення експерименту щодо дії 

надлишкового тиску  на дослідні зразки. 

3. Визначити параметри роботи установки. 

4. Провести експериментальні дослідження параметрів стійкості 

елементів технологічного обладнання щодо здатності до деформування при 

виникненні впливу надлишкового тиску вибухової хвилі та обґрунтування 

отриманих результатів.  

5. Провести моделювання процесу руху зразку в повітрі під дією 

вибухової хвилі. 

6. Провести вибір критеріїв та показників для оцінки стійкості 

елементів промислових підприємств до впливу вибухової хвилі. 

7. Удосконалити  методику оцінки  стійкості елементів об’єктів 

промислових підприємств до впливу вражаючих факторів вибухової хвилі. 

8. Оцінити можливі масштаби і наслідки аварій та аварійних ситуацій 

на промислових підприємствах, пов’язаних з вибухами різноманітної природи. 

9. Розробити рекомендації з підвищення стійкості елементів об’єктів 

промислових підприємств до впливу вражаючих факторів вибухової хвилі. 
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УДК 621.791:641.8 

 

СТАН ПОВІТРЯ ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА 

ЗВАРЮВАЛЬНИХ ЦЕХІВ  

 
Левченко О.Г., д.т.н.; Лук’яненко А.О., к.т.н. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ») 

 

Під час проведення зварювальних робіт повітря виробничих приміщень 

забруднюється шкідливими речовинами у вигляді зварювального аерозолю 

(ЗА) та газів [1], концентрації яких, як правило, значно перевищують гранично 

допустимі концентрації (ГДК). Найбільшу небезпеку для організму зварників 

становить дрібнодисперсний ЗА, діапазон розмірів твердих частинок якого 

становить від тисячних до 10 мкм. На відміну від крупнодисперсного 

промислового пилу з розмірами твердих частинок більше 50 мкм, ЗА практично 

не осідає в повітрі виробничих приміщень, перебуває у зваженому стані й легко 

проникає в легені працюючих. Внаслідок високої дисперсності ЗА 

характеризується підвищеною хімічною активністю через загальну 

високорозвинену поверхню твердих часток ЗА.  

Частинки аерозолів більші 10 мкм повністю осідають в порожнині носа, а 

при диханні через рот не проникають далі верхніх бронхів. В носі та в 

бронхіолах внаслідок седиментації також затримується більшість частинок з 

розмірами більшими 5 мкм та незначна кількість частинок дрібніших 5 мкм і 

тільки дуже невелика їх частка проникає в альвеоли легень. Максимальну 

проникаючу здатність мають частинки діаметром 0,8...1,6 мкм, які осідають в 

тонких бронхіолах та альвеолах легень. Зі зменшенням розмірів частинок 

відсоток їх осадження в альвеолах знижується. Так, близько 80 % частинок 

діаметром 0,2...0,3 мкм видихаються з легенів назад в повітря. Частинки 

аерозолю менші 0,2 мкм  також осідають в бронхах та легенях, причому їх 

осідання збільшується при зменшенні розмірів частинок внаслідок 

броунівського руху. Для організму людини найбільш небезпечний аерозоль, що 

складається з частинок розміром 0,015 мкм, тому що погано затримується 

слизовими оболонками верхніх дихальних шляхів і потрапляє далеко в легеневу 

тканину. В залежності від розміру частинок аерозолю вони можуть осідати в 

трахеї, бронхах та бронхіолах, а потім видалятися з цих органів за допомогою 

волосків. Якщо осілий пил погано розчиняється в слизистій оболонці та 

тканинах органів дихання, то він не викликає пневмоконіозу. Якщо ж осілі 

частинки пилу розчинні, то їх загальна токсична дія на організм може 

виявлятися в залежності від хімічного складу цього пилу [1]. 

У складі ЗА, що утворюються під час дугового зварювання металів, 

можуть бути такі речовини: сполуки заліза, марганцю, кремнію, фториди та 

інші речовини (табл. 1), які входять до складу зварювальних матеріалів і 

основного металу. Багато речовин, які вважають нетоксичними, за певних умов 

здатні створювати токсичну дію на організм людини. Дія шкідливих речовин в 

умовах високих температур, шуму й вібрацій значно збільшується. Так, при 
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високій температурі повітря розширюються судини шкіри, підсилюється 

потовиділення, частішає дихання, що прискорює проникнення шкідливих 

речовин в організм. Пил, що утворюється під час зварювання, може бути 

причиною захворювання пневмоконіозом та хронічним бронхітом. При 

зварюванні оцинкованих виробів можливе отруєння оксидом цинку. 

 

Таблиця 1. Гранично допустимі концентрації в повітрі робочої зони основних 

шкідливих речовин (у формі аерозолів та газів) при зварюванні  

Речовина 

ГДК у 

повітрі 

робочої  

зони, мг/м
3
 К

л
ас

 

н
еб

ез
п

ек
и

 

А
гр

ег
ат

н
и

й
 

ст
ан

 у
 п

о
в
іт

р
і 

Зварювальний аерозоль 

Залізо 10,0 4 а 

Заліза оксиди (у перерахунку на залізо) 6,0 4 а 

Кремнію оксид аморфний у суміші з оксидами 

марганцю у вигляді аерозолю конденсації з 

вмістом кожного з них понад 10% 

 

 

1,0 

 

 

3 

 

 

а 

Магнію оксид 4,0 4 а 

Марганець:    

   До 20% 0,2 2 а 

   Від 20 до 30% 0,1 2 а 

Мідь 1/0,5* 2 а 

Нікель, нікелю оксиди (за нікелем) 0,05 1 а 

Титан, титану діоксид 10,0 4 а 

Фтороводневої кислоти солі (за фтором):    

   а) фториди натрію, калію, амонію, цинку, 

срібла, літію та барію, кріоліт, гідрофторид 

амонію 

 

1/0,2* 

 

2 

 

а 

   б) фториди алюмінію, магнію, кальцію, 

стронцію, міді, хрому 

 

2,5/0,5* 

 

3 

 

а 

Хромати, біхромати (в перерахунку на CrO3) 0,01 1 а 

Хрому оксид (за Cr
3+

) 1,0 3 а 

Цинку оксид 0,5 2 а 

Гази 

Азоту діоксин 2 3 п 

Азоту оксиди (у перерахунку на NO2) 5 3 п 

Озон 0,1 1 п 

Вуглецю оксид  20 4 п 

Фтористий водень (у перерахунку на F) 0,5/0,1* 1 п 

 

Умовні позначення: а – аерозоль; п – пара і/або газ.  

* Середньозмінна концентрація, ** ГДК олова за даними літератури – 2 

мг/м
3
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Ступінь запилення робочих приміщень, у яких виконується зварювання, 

залежить від марки електрода, кількості одночасно працюючих зварників, 

обсягу приміщень, способу вентиляції й інших факторів. Так, під час 

зварювання площинних секцій кількість ЗА у зоні дихання зварника, що 

працює без місцевої вентиляції, складає в середньому 25 мг/м
3
, а в закритих 

приміщеннях невеликого обсягу (відсіки, цистерни, баки) може досягати 300 

мг/м
3
, що в 75 разів перевищувало на той час ГДК компонентів ЗА. Разом з тим 

відомо, що з загальної кількості ЗА 98-99% мають розміри твердих частинок 

менше одного мікрометра, а чим менші вони за розміром, тим легше можуть 

проникати в легені людини. Дослідження показали, що до 60-70% від усієї 

кількості ЗА затримується органами дихання [2]. Внаслідок високої 

дисперсності зварювального аерозолю, наявності в цехах інтенсивного руху 

повітря і конвекційних струмів від зварювальних дуг ЗА поширюється по 

всьому робочому приміщенню. Більш ніж 90% ЗА (за масою) має швидкість 

руху в повітрі менш ніж 0,1 м/с. Тому частини ЗА легко слідують за 

повітряними потоками аналогічно газам [3].  

Джерело виділення шкідливих речовин при електрозварюванні – 

зварювальна дуга, що має невеликі розміри. Безпосередньо поблизу її 

концентрація шкідливих речовин дуже висока. Далі конвективний потік над 

зварювальною ванною та нагрітим металом (виробом) виносить ЗА в повітря 

приміщення; при цьому відбувається інтенсивне підмішування навколишнього 

повітря. З віддаленням від джерела як по горизонталі, так і по вертикалі 

концентрація шкідливих речовин різко зменшується і на відстані відповідно 2 

та 4 м наближається до загального фону забруднення повітря приміщення. До 

того ж складально-зварювальні цехи можуть бути розташовані як в окремих 

одноповерхових будівлях, так і в частинах блоків корпусів, де одночасно 

виконуються й інші операції. Тому не тільки електрозварники, але і працівники 

інших професій, що знаходяться в одному приміщенні зі зварниками, 

піддаються шкідливому впливові ЗА і газів, що розподіляються майже 

рівномірно як по висоті приміщення, так і в горизонтальному напрямку [3]. 

Крім аерозолю, при ручному електродуговому зварюванні виділяються 

також оксиди азоту, оксид вуглецю, а при зварюванні електродами, що містять 

фтористий кальцій,  і фтористі сполуки. Оксиди азоту утворюються внаслідок 

впливу зварювальної дуги на азот повітря [3].  

Відомо, що концентрації ЗА, а також його компонентів в залежності від 

виду зварювання зростають в наступному порядку: автоматичне, ручне,  

напівавтоматичне. За рівнем забруднення повітря робочої зони 

напівавтоматичне зварювання є найбільш шкідливим. З 45 відібраних проб 

повітря 60,4% перевищували ГДК за марганцем, з них половина перевищувала 

концентрації в 3 рази і більш, 45,7% перевищували ГДК за оксидом хрому (VІ), 

9,3% – за оксидом заліза (ІІІ). Менш шкідливим видом зварювання є ручне. З 

120 відібраних проб повітря 27% перевищували ГДК за марганцем з них 1/3 

перевищувала концентрації в 3 рази і більш, 20,1% – за оксидом хрому (VІ), 
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4,1% – за оксидом заліза (ІІІ). Для автоматичного зварювання характерні 

найменші концентрації ЗА. З 44 відібраних проб повітря тільки 9,4% 

перевищували ГДК за марганцем; 3,3% – за оксидом хрому (VІ), 1,3% – за 

оксидом заліза (ІІІ). Концентрація ЗА в повітрі робочої зони  становила 30-115 

мг/м
3
 і більше. вміст в ньому оксидів азоту досягало 3-26 ГДК, хрому – 3-10 

ГДК, нікелю – 1-6 ГДК [4].  

При зварювальних роботах на заводах металоконструкцій у зоні дихання 

зварника (під маскою) концентрація ЗА в 6-12 разів перевищувала ГДК, а 

оксидів марганцю – в 10-30 разів [5]. Інтенсифікація процесів зварювання,  яка 

досягається, переважно, за рахунок збільшення потужності дуги й 

використання високопродуктивних електродних матеріалів, без належного 

гігієнічного й санітарно-технічного забезпечення в більшості  випадків 

спричиняє погіршення стану повітряного середовища в складально-

зварювальних цехах, зростанню важкості й напруженості праці. 

З метою поліпшення умов праці і збереження здоров'я й працездатності 

робочих зварювальних професій в НДІ медицини праці та Інституті 

електрозварювання ім. Є.О.Патона проводяться роботи з оцінки  нових 

зварювальних процесів, устаткування й матеріалів, засобів індивідуального 

захисту, комплексного рішення місцевої й загальнообмінної вентиляції 

зварювальних цехів [6]. Забезпечення необхідної чистоти повітря в робочій зоні 

виробничого приміщення при правильній організації технологічного процесу 

досягається шляхом раціонального сполучення місцевої витяжної, 

загальнообмінної, припливно-витяжної вентиляції, ефективного очищення  

повітря, що видаляється. 

Аналіз стану повітряного середовища зварювальних цехів і ділянок 

показав, що дотепер проблеми локалізації шкідливих речовин на ділянках 

автоматичного, механізованого й ручного зварювання ще не вирішені. 

Кількість повітря, що видаляється, при витраті електродів 1 кг/год становить не 

менш 5-7 тис. м
3
/год, але у зв'язку з відсутністю ефективних місцевих 

відсмоктувачів це не забезпечує належних санітарних норм у робочій зоні. 

Використання засобів місцевої вентиляції не дають бажаних результатів, 

оскільки ефективність їх зменшується при зварюванні повздовжніх швів і  

забруднюється  повітря в зварювальному цеху. 
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ШТУЧНЕ ОПТИЧНЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА 

ПРАЦІВНИКІВ В СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНІЙ СФЕРІ 
 

Левченко О.Г., д.т.н., Полукаров Ю.О.,  к.т.н., доц., Арламов О.Ю., ст. викл.   (каф. 

ОПЦБ НТУУ «КПІ») 

 

 Штучне оптичне випромінювання охоплює дуже широке коло джерел, під 

вплив якого співробітники можуть піддаватися як на робочому місці, так і в 

інших місцях. До цих джерел належать система освітлення окремих ділянок та 

робоче освітлення, вказівні пристрої, багато дисплеїв і інші подібні джерела, які 

необхідні для добробуту працівників. Таким чином, не обґрунтованим є 

застосування  однакового підходу для багатьох інших небезпек за допомогою 

обов'язкового зменшення штучної оптичної радіаційної небезпеки.  Для цього 

можна збільшити ризик від інших небезпек або діяльності на робочому місці. 

Простим прикладом є вимкнення освітлення в офісі, що може призвести до 

того, що всі опиняться у темряві.  

 Цілий ряд штучних джерел оптичного випромінювання 

використовуються в якості ввідного ресурсу у процесах виробництва, для 

дослідження і комунікації. Оптичне випромінювання також може бути 

випадковим, наприклад, коли матеріал є гарячим і випромінює енергію 

оптичного випромінювання. 

 Існують певна кількість сфер застосування штучного оптичного 

випромінювання, під дією яких відбувається пряме опромінювання працівників 

на таких рівнях, які можуть перевищувати чинні нормативи. До них відносяться 

сфери розваг і медичного застосування. Такі сфери застосування 

потребуватимуть критичної оцінки для того, щоб забезпечити дотримання 

установлених лімітів.  

 Штучне оптичне випромінювання в Директиві 2006/25/EC поділяється на 

лазерне і некогерентне випромінювання. Цей поділ має очевидні переваги. 

Традиційна точка зору полягає  в тому, що лазерне випромінювання існує у 

вигляді променя однієї довжини хвилі. Працівник може бути дуже близько до 

траєкторії променя, але не матиме жодних несприятливих наслідків для 

здоров'я. Однак, при прямому потраплянні під дію променя, можливе 

перевищення допустимого рівня опромінювання. Для некогерентного 

випромінювання є малоймовірним, що оптичне випромінювання буде добре 

колімованим променем, а рівень ризику зростає в міру наближення джерела. 

Можна стверджувати, що ймовірність піддатися впливу випромінювання 

лазерного променя є досить малою, але наслідки можуть бути серйознішим; для 

некогерентного джерела, ймовірність впливу може бути високою, але наслідки 

будуть менш серйозними. Ця традиційна відмінність стає все менш очевидною 

з розвитком оптичних технологій випромінювання. 
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Рис.1 Джерела некогерентного випромінювання 

 

 Важко уявити  професію, яка не була б пов’язаною певним чином із 

впливом штучно створеного оптичного випромінювання. Кожен, хто працює в 

приміщенні, зазвичай піддається впливу оптичного  випромінювання від 

освітлення і екранів комп’ютерів. Працівники, які працюють на відкритому 

повітрі,  можуть потребувати додаткового робочого освітлення в тому випадку, 

коли природне освітлення  є недостатнім. Особи, які більшість робочого дня 

проводять у поїздках, цілком ймовірно теж можуть піддаватися впливу 

штучного освітлення, навіть якщо це незначний вплив світла транспортних 

засобів інших осіб. Вище наведені приклади є штучно створеними формами 

оптичного випромінювання і тому можуть розглядатися в даній Директиві.  

 Крім розповсюджених джерел, таких як освітлення та екрани комп'ютерів, 

штучне оптичне випромінювання може створюватися або навмисно, як 

невід’ємна частина деяких процесів, або випадково, тобто як небажаний 

побічний продукт. Наприклад, для того, щоб викликати флуоресценцію в 

пенетранті барвника, необхідно створити ультрафіолетове 

випромінювання для того, щоб піддати барвник його впливу. З іншого боку, 

створення ультрафіолету у великому об’ємі при дуговому зварюванні  не є 

важливим для процесу. Проте, воно є неминучим. 

 Не дивлячись на те, чи оптичне випромінювання проводиться навмисно, чи 

є  ненавмисним побічним продуктом процесу, необхідно контролювати рівень 
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його впливу. Штучно створене оптичне випромінювання існує  на більшості 

робочих місць, особливим чином в наступних галузях промисловості:  

- промислові галузі з високою температурою, такі як обробка скла і 

металів, у яких печі виділяють інфрачервоне випромінювання; 

- друкарська галузь, де чорнило і фарби часто встановлюються в результаті 

процесу  фото індукованої полімеризації; 

- мистецтво і розваги, де виконавці та моделі можуть бути під впливом 

освітлення від прожекторів, світлових ефектів, освітлення моделювання та 

імпульсних ламп; 

- розваги, де робітники можуть бути під впливом від загального та 

результативного освітлення та освітлення  в приміщенні; 

- неруйнівний контроль, який може бути пов'язаним з використанням 

ультрафіолетового випромінювання для виявлення флуоресцентних барвників 

- лікування, де лікарі і пацієнти перебувають під впливом місцевого 

освітлення в операційній  та терапевтичного використання оптичного 

випромінювання; 

- косметична процедура, під час якої використовують лазери та імпульсні 

лампи, а також ультрафіолетові та інфрачервоні джерела 

- виробниче приміщення і складські галузі, де великі відкриті будівлі 

освітлюються потужним світловим прорізом; 

- фармацевтична галузь  і наукові дослідження, де використовується 

ультрафіолетова стерилізація; 

- очищення стічних вод, де використовується ультрафіолетова стерилізація; 

- дослідження, де використовуються лазери і ультрафіолетова індукована 

флуоресценція може бути корисним засобом; 

- обробка металу методом зварювання; 

- виробництво пластмаси за допомогою метода лазерного зварювання; 

 Наведений вище перелік не є вичерпним. 

 У наведеній нижче таблиці показані можливі способи використання, що 

мають спектральні області. Дана таблиця також вказує, які спектральні області 

може бути присутніми, незважаючи на відсутність їхньої необхідності для 

конкретного процесу.  

Таблиця 1. Сфери діяльності для яких притаманне утворення підвищених рівнів 

впливу штучного оптичного випромінювання 

Діапазон 

довжини 

хвилі 

Сфера застосування Джерело виникнення 

1 2 3 

UVC Бактерицидна стерилізація 

Флуоресценція (лабораторії) 

Фотолітографія 

Закріплення фарб 

Освітлення окремих ділянок 

та робоче освітлення 

Деякі проекційні лампи  

Дугове зварювання 



87 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деякі із спектральних ділянок, які зазначені як такі, що  виникають випадково, 

можуть випромінюватися лише  в аварійних умовах. Наприклад, деякі види 

1 2 3 

UVB Солярій 

Світлолікування 

Флуоресценція (лабораторії) 

Фотолітографія 

Бактерицидні лампи 

Закріплення фарб 

Освітлення окремих ділянок 

та робоче освітлення 

Проекційні лампи 

Дугове зварювання 

UVA Флуоресценція (лабораторії, 

неруйнівне випробування, 

розважальні ефекти, виявлення 

підробок, маркування майна) 

Світлолікування 

Солярій 

Затвердіння фарб 

Пастки для комах 

Фотолітографія 

Бактерицидні лампи 

Освітлення окремих ділянок 

та робоче освітлення 

Проекційні лампи 

Дугове зварювання 

Видиме Освітлення окремих ділянок та 

робоче освітлення 

Індикаторні лампи 

Дорожні знаки 

Видалення волосся та ниток 

кровоносних судин 

Пастки для комах 

Фотолітографія 

Ксерокопіювання 

Проекції 

Телевізійні та комп’ютерні екрани 

Солярій 

Деякі сфери застосування 

для нагрівання та сушіння 

Зварювання 

 

IRA Спостереження за освітленням 

Нагрівання 

Сушіння 

Видалення волосся та ниток 

кровоносних судин 

Системи зв’язку 

Освітлення окремих ділянок 

та робоче освітлення 

Зварювання 

 

IRB Нагрівання 

Сушіння 

Системи зв’язку 

Освітлення окремих ділянок 

та робоче освітлення 

Зварювання 

 

IRC Нагрівання 

Сушіння 

Освітлення окремих ділянок 

та робоче освітлення 

Зварювання 
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прожекторів базуються на основі ртутних газорозрядних ламп з високим 

тиском. Це призводить до випромінювання у всіх спектральних ділянках. Хоча, 

як правило, лампа оточена зовнішньою оболонкою, яка запобігає значним 

викидам ультрафіолетових променів спектрів В та С. Якщо оболонка є 

пошкодженою, а лампа продовжує функціонувати, то вона буде джерелом 

ультрафіолетового випромінювання на небезпечному рівні. 

 Таким чином, можна зробити висновок, що всі працівники піддаються 

впливу штучного оптичного випромінювання і соціально-культурна сфера не є 

виключенням. Одна з проблем полягає в забезпеченні того, щоб джерела, які 

можуть становити небезпеку впливу на працівників у розмірах, що 

перевищують гранично допустиму концентрацію, були адекватно оцінені не 

обтяжуючись при цьому оцінкою більшості джерел, які не становлять 

небезпеку при помірковано передбачуваних умовах − так званих «незначних» 

джерел. 
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВИХ АСПЕКТІВ 

ТРУДОВИХ ПРАВ ЖІНОК  В УКРАЇНІ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ 

 
Луц Т.Є., ст. викл. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»), 

Голубець Т. Г., студ. (гр. ТВ-92, ТЕФ НТУУ «КПІ») 

 

Оскільки українська економіка потребує широкого використання праці 

жінок, правовому регулюванню праці жінок завжди надавалось велике 

значення. Саме по причині того, що працюючі, жінки є найбільш уразливим 

прошарком населення у сфері трудової діяльності через необхідність поєднання 

сімейних та професійних функцій, одним з найважливіших принципів 

трудового права є принцип підвищеної охорони праці жінок. 

Українські жінки адаптуються до ринкових змін дуже важко. Зниження 

попиту на робочу силу загострило проблему участі жінок у суспільному 

виробництві. Жінка стала найбільш уразливим прошарком населення у сфері 

діяльності через необхідність поєднання сімейних та професійних функцій. Не 

можна сказати, що держава не реагує на ці обставини. Законодавство 

передбачає суттєві гарантії працевлаштування жінок, які мають малолітніх 

дітей, гарантії при звільненні з роботи за ініціативою власника, але на сьогодні 

таких заходів недостатньо. 

Правове регулювання праці жінок здійснюється главою XІІ «Праця 

жінок» КЗпП, Законом України «Про охорону праці», Законом України “Про 

державну допомогу сім'ям з дітьми, а також іншими нормативно-правовими 

актами. Охорона праці жінок є частиною системи охорони материнства та 

дитинства, сім’ї. 

Конвенції МОП визначають необхідність створення особливої системи 

норм щодо охорони праці жінок. Ця встановлена спеціальними нормами 

система правових заходів, забезпечує з урахуванням фізіологічних 

особливостей жіночого організму безпечні умови праці для організму жінки та 

її нащадків. Зміст охорони праці жінок включає такі заходи: 

1. Заборона (обмеження) застосування праці жінок (наприклад, заборона 

роботи на важких роботах та роботах із шкідливими і небезпечними умовами 

праці, а також на підземних роботах; визначення граничних норм підіймання і 

переміщення важких речей жінками; заборона звільнення з ініціативи 

роботодавця у передбачених законом випадках; надання інших гарантій при 

прийнятті, переведенні та звільненні з роботи); особам, які виховують 

малолітніх дітей без матері, теж надаються гарантії (ст. 186-1 КЗпП). 

2. Обмеження трудового навантаження з метою охорони материнства 

(наприклад, переведення на легшу роботу вагітних жінок і жінок, які мають 

дітей віком до трьох років; надання перерви для годування дитини; надання 

гарантій жінкам при направленні в службові відрядження, залученні до 

надурочної роботи, роботі в нічний час, у вихідні, святкові й неробочі дні; 

зниження норм виробітку; надання додаткових та соціальних відпусток та 

інші). 
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Забороняється відмовляти жінкам у прийнятті на роботу і знижувати їм 

заробітну плату з мотивів, пов’язаних з вагітністю або наявністю дітей віком до 

трьох років, а одиноким матерям — за наявністю дитини віком до 

чотирнадцяти років або дитини-інваліда. При відмові у прийнятті на роботу 

зазначеним категоріям жінок роботодавець зобов’язаний повідомляти їм 

причини відмови у письмовій формі. 

На прохання вагітної жінки, жінки, яка має дитину віком до чотирнадцяти 

років або дитину-інваліда, в тому числі таку, що знаходиться під її опікою, або 

здійснює догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку, 

роботодавець зобов’язаний встановлювати їй неповний робочий день або 

неповний робочий тиждень. Оплата праці в цих випадках провадиться 

пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку. 

Звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років 

(до шести років – ч. 6 ст. 179 КЗпП) та одиноких матерів за наявності дитини 

віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда з ініціативи власника або 

уповноваженого ним органу не допускається, крім випадків повної ліквідації 

підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з 

обов’язковим працевлаштуванням. 

Обов’язкове працевлаштування зазначених жінок здійснюється також у 

випадках їх звільнення після закінчення строкового трудового договору. На 

період працевлаштування за ними зберігається середня заробітна плата, але не 

більше трьох місяців з дня закінчення строкового трудового договору. 

Для працюючих жінок передбачені: гарантії щодо неповного робочого 

часу, заборона залучення вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох 

років, до нічних, надурочних робіт, робіт у вихідні дні і направлення їх у 

відрядження, 176 (КЗпП), обмеження залучення жінок, що мають дітей віком 

від трьох до чотирнадцяти років або дітей-інвалідів, до надурочних робіт і 

направлення їх у відрядження, 177 (КЗпП), відпустки у зв’язку з вагітністю, 

пологами і для догляду за дитиною, частини третя – восьма ст. 179 (КЗпП), 

Порядок надання відпустки для догляду за дитиною і зарахування її до стажу 

роботи, 181 (КЗпП), відпустки жінкам, які усиновили дітей, 182 (КЗпП), 

додаткова відпустка працівникам, які мають дітей 182-1 (КЗпП), гарантії при 

прийнятті на роботу і заборона звільнення вагітних жінок і жінок, які мають 

дітей, 184 (КЗпП), надання вагітним жінкам і жінкам, які мають дітей віком до 

чотирнадцяти років, путівок до санаторіїв та будинків відпочинку і подання їм 

матеріальної допомоги, 185 (КЗпП), обслуговування матері на підприємствах, в 

організаціях, 186 (КЗпП), поширюються також на батьків, які виховують дітей 

без матері (в тому числі в разі тривалого перебування матері в лікувальному 

закладі), а також на опікунів (піклувальників). 

Забороняється відмовляти жінкам у прийнятті на роботу і знижувати їм 

заробітну плату з мотивів, пов’язаних з вагітністю або наявністю дітей віком до 

трьох років, одиноким матерям – за наявністю дитини віком до чотирнадцяти 

років або дитини-інваліда. При відмові у прийнятті на роботу зазначеним 

категоріям жінок власник або уповноважений ним орган зобов’язані 
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повідомляти їм причини відмови у письмовій формі. Відмову у прийнятті на 

роботу може бути оскаржено у судовому порядку. 

Надаючи правову допомогу з цих питань, адвокат має роз’яснити, що у 

судовому порядку розглядаються трудові спори щодо укладання трудового 

договору вагітних жінок, жінок, які мають дітей віком до трьох років або 

дитину-інваліда, а одиноких матерів – за наявності дитини віком до 

чотирнадцяти років, а також молодих спеціалістів, які закінчили вищий 

навчальний заклад і в установленому порядку направлені на роботу на 

підприємство, в установу, організацію. 

Предметом доказування по цих трудових спорах є: необґрунтована 

відмова в укладанні трудового договору, а також факт закінчення вищого 

навчального закладу і в установленому порядку направлення на роботу на 

підприємство як молодого спеціаліста чи факт вагітності жінки чи наявність у 

жінки дітей віком до трьох років або дитини-інваліда (одиноких матерів – за 

наявності дитини віком до чотирнадцяти років) та інші юридичні факти по 

конкретній трудовій справі. 

Надаючи правову допомогу по трудовому спору щодо переведення на 

легшу роботу вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, 

необхідно роз’яснити: 

1. Вагітним жінкам відповідно до медичного висновку знижуються 

норми виробітку, норми обслуговування, або вони переводяться на іншу 

роботу, яка є легшою і виключає вплив несприятливих виробничих факторів, із 

збереженням середнього заробітку за попередньою роботою. 

2. До вирішення питання про надання вагітній жінці відповідно до 

медичного висновку іншої роботи, яка є легшою і виключає вплив 

несприятливих виробничих факторів, вона підлягає звільненню від роботи із 

збереженням середнього заробітку за всі пропущені внаслідок цього робочі дні 

за рахунок підприємства, установи, організації. 

3. Жінки, які мають дітей віком до трьох років, у разі неможливості 

виконання попередньої роботи, переводяться на іншу роботу із збереженням 

середнього заробітку за попередньою роботою до досягнення дитиною віку 

трьох років. 

Якщо заробіток вказаних осіб на легшій роботі є вищим, за той, який 

вони одержували до переведення, їм виплачується фактичний заробіток. 

Відразу зауважимо що об'єм передбачених українським законодавством 

про працю заходів з охорони праці жінок перевищує прийняті міжнародні 

норми. Однак у зазначених нормах Кодексу не визначається, наскільки широко 

має застосовуватися праця жінок для того, щоб роботодавці були зобов'язані 

надавати такі послуги. Крім того, положення цих статей є настільки 

розпливчастими та відірваними від реального життя, що на практиці майже не 

виконуються. 

Таким чином, разом із стереотипною уявою роботодавців про нездатність 

жінок поєднувати родинні та робочі обов'язки положення багатьох норм 

законодавства України про працю жінок, хоча і ненавмисно, однак зменшують 
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конкурентоспроможність жінок в очах потенційних роботодавців. За умов 

перевищення пропозиції робочої сили над попитом створилася ситуація, коли 

роботодавцю, безумовно, зручніше запросити працювати чоловіка, ніж жінку з 

її численними пільгами. 

В світлі цієї проблеми доцільною видається спроба змінити старий підхід, 

заснований на принципі надання пільг і переваг, головним чином жінкам. В 

проекті Трудового Кодексу України, розробленому робочою групою при 

Кабінеті Міністрів України багато норм, які раніше стосувалися лише праці 

жінок, тепер мають відношення до осіб із сімейними обов’язками.  

Крім зазначених соціальних, фондів, в праві соціального забезпечення 

діють й інші суб'єкти, які носять назву "фонд". В першу чергу, це Фонд 

соціального захисту інвалідів. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 

України від 26 вересня 2002 року № 1434 "Про затвердження Положення про 

Фонд соціального захисту інвалідів" цей фонд є урядовим органом державного 

управління, який діє у складі Мінпраці та підпорядковується йому. Відповідно 

цей фонд наділений всіма ознаками державного органу.  

Основою правової захищеності жінок у Європейському Союзі є 

проголошення обов'язковості дотримання принципу рівноправності чоловіків і 

жінок. У першу чергу це стосується області трудових відносин. Безпосереднє 

відношення до правового регулювання трудового положення жінок у 

Європейському Союзі має Римський догов року, що містить спеціальну статтю 

(ст.119), яка визначає правовий статус працюючої жінки. Ця стаття ставить за 

обов'язок державам-членам Європейського Союзу дотримуватися принципу, 

відповідно до якого чоловіки і жінки повинні отримувати рівну платню за 

однакову працю. 

Прийняття Радою Європейського Союзу директив, пов'язаних з рівними 

можливостями чоловіків і жінок ще раз підкреслює те, що право ЄС у 

зазначеній сфері — не застигле явище, а інститут, що знаходиться в постійному 

розвитку. Так, у другій програмі в якості пріоритетних зазначені наступні 

напрямки: 

- впровадження нових методів керування; 

- поліпшення умов професійної підготовки жінок, визначення й 

облік перспектив їхньої зайнятості і вплив на неї нових технологій; 

-  розширення соціальної допомоги держав  і  корпорацій  у 

напрямку пристосування системи соціального забезпечення до змін, 

що відбуваються, у трудових і сімейних відносинах. 

У рамках Комісії Європейського Союзу діє також Жіноче 

бюро інформації, на базі якого випускається щоквартальний журнал "Жінки 

Європи", а також Консультативній комітет з питань "Рівні можливості для 

чоловіків і жінок" - у його задачі входять розробка пропозицій до 

законодавства, ведення аналітичної і консультативної діяльності. 

Роблячи  підсумки можна сказати, що для України було б корисним 

запозичувати європейській досвід у правозахисній діяльності у таких сферах: 

 виділення прав жінок в окремий інститут права;  
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 вироблення та прийняття законодавчих актів, рішень 

державних органів, спрямованих на реалізацію прав і свобод жінок; 

 створення спеціалізованих органів, які вирішують проблеми зайнятості 

жіноцтва; 

 виділення у бюджетах цільових коштів на фінансування «жіночих» 

програм; 

 зміна світогляду суспільства шляхом тендерного виховання. 

Такі запозичення сприяли б забезпеченню рівноправ'я жінок та чоловіків 

у сферах трудової, професійної діяльності; підтримці жінок і дівчат у реалізації 

їх громадянських прав, втому числі, трудових; зменшенню тендерної 

нерівності, можливості жінок повною мірою користуватися суспільними 

ресурсами для самореалізації. 
 

Література 
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ШЛЯХИ УНИКНЕННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ КАРПАЛЬНОГО 

ТУНЕЛЬНОГО СИНДРОМУ 

 
Луц Т.Е., ст. викл. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ») 

Калашник В.О., студ. (ТВ-92, ТЕФ НТУУ «КПІ») 

 

Ми живемо у XXI сторіччі – у віці зростання попиту на розумову працю. 

Для покращення якості праці,  зростання продуктивності робітникам та 

полегшення навантаження робітникам надаються комп’ютери. 

Про шкідливий вплив комп’ютера на стан здоров’я людини відомо 

чимало, проте, як показує досвід, сучасна наука ще не знає про всі негативні 

фактори впливу комп’ютера на стан здоров’я людини. Більше того, офісний 

персонал не інформується на достатньому щодо негативних наслідків роботи з 

комп’ютером. 

Одним із таких наслідків є біль у руках, особливо в правій кисті, 

викликана довгою роботою за комп'ютером, набула назви тунельного 

синдрому, або синдрому зап'ястного каналу, а також придбала статус 

професійного захворювання комп'ютерників (програмістів, секретарів-друкарок 

та інших людей, робота яких пов'язана з комп'ютером). Основні симптоми: 

набряки, болі, мурашки по шкірі, спазми і слабкість в м'язах. У запущених 

випадках можлива втрата чутливості долоні і пальців, зниження рухливості 

суглобів.  

У XX столітті цю хворобу називали «рука друкарки» - від постійної 

вібрації при друку на машинці найбільше страждали суглоби рук, приводячи у 

важких випадках до інвалідизації і необхідності змінити професію. У XXI 

столітті захворювання перемістилося в офіси та ігрові клуби - ризик дістати 

тунельний синдром особливо високий у всіх, хто проводить за комп'ютером 

більше 3-4 годин на день, інтенсивно друкуючи або рухаючи мишку. Крім 

«білих комірців», тунельному синдрому схильні водії, перукарі, касири, деякі 

музиканти (скрипалі, піаністи) і фотографи. Середній вік початку захворювання 

- 40-60 років, однак хвороба, на жаль, молодіє, і при належному неуважності до 

свого здоров'я, можна почати скаржитися на болі в руках і в 25 років. 

Недуга виникає як наслідок постійного монотонної праці, без відпочинку 

і виробничої гімнастики. Сприяють формуванню патологічних змін незручна 

поза, відсутність опори для ліктів або зап'ясть, тривалість робочого дня більше 

6-8 годин, стаж роботи більше 5 років. При менопаузі, вагітності, постійних 

дрібних травмах (від гри в баскетбол і т.д.) або погано загоєному переломі 

променевої кістки, діабеті, подагрі, артритах, ревматизмі шанс захворіти 

збільшується. 

Причиною виникнення болю є защемлення нерва в зап'ястному каналі 

(повна назва хвороби - карпальний тунельний синдром, Carpal Tunnel Syndrome 

– CTS). Защемлення може бути викликане розпухання сухожиль, що проходять 

в безпосередній близькості до нерва, а також розпухання самого нерва. Це 

відбувається внаслідок постійного статичного навантаження на одні й ті ж 
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м'язи, яка виникає при великій кількості одноманітних рухів (наприклад, при 

роботі з мишкою), при незручному положенні рук, коли зап'ястя знаходяться в 

постійній напрузі. 

Тривожні сигнали, на які слід звернути увагу в першу чергу - ослаблення 

м'язової сили до кінця робочого дня, відчуття оніміння в одній або обох руках, 

від пальців до ліктя і плеча, скутість рухів. Після відпочинку симптоми не 

проходять, трапляється, неприємні відчуття не дають заснути і будять вночі. 

Якщо не зайнятися лікуванням або хоча б не взяти тривалу відпустку, проблеми 

посилюються: з'являються болі, спершу легкі, потім болісні, що сковують. Аж 

до того, що пацієнт не може утримати ложку або олівець, триматися за 

поручень, більше 10-15 хвилин виконувати ручну роботу. 

Ліквідацією тунельного синдрому у вираженій стадії повинні займатися 

лікарі-фахівці. Лікування полягає у зменшенні набряків і больового синдрому, 

що допомагає нерву відновити чутливість і зайняти своє «законне місце» в 

зап'ястному каналі. Як правило, використовуються протизапальні препарати, 

гормони і знеболюючі. У важких випадках необхідна операція - хірург 

розкриває уражену канал, очищає його від розрослася фіброзної тканини й 

відновлює нормальне положення нерва. Операція все частіше проводиться 

через ендоскопічний розріз і не завдає особливого поушкодження пацієнтові. 

Але, природно, краще не доводити справу до операційного столу і лікувати 

тунельний синдром на ранніх стадіях. 

Домашнє лікування, звичайно ж, не може замінити медикаментозну 

терапію. Однак на ранніх стадіях захворювання цілком достатньо домашніх 

засобів, щоб відновити здоров'я і працездатність. Найпростіший засіб, яким 

користувалися наші прапрабабусі - мітенки, тобто рукавички з обрізаними 

пальцями, пов'язані з натуральної вовни, найкраще собачої. Тепло від 

рукавичок зніме біль, колючий шерсть забезпечить постійний масаж, а пружна 

манжетка на зап'ясті спрацює фіксуючою пов'язкою і зніме з суглоба 

навантаження. Непоганий ефект дадуть компреси і розтирання з зігріваючими 

або охолоджувальними оліями - камфорним, евкаліптовим, м'ятним. Гарячі 

ручні ванночки з морською сіллю допоможуть зняти набряк, розслабити м'язи і 

стримати запалення.  

Масаж і самомасаж передпліч та кистей рук - необхідна складова 

лікування тунельного синдрому. Необхідно щодня розтирати пальці, долоні і 

зап'ястя з масажним кремом або дитячим маслом, а два-три рази на рік 

проходити курси загального профілактичного масажу спини - болі в руках 

можуть бути наслідком остеохондрозу чи защемлення м'язів плечового пояса. 

Для профілактики захворювання дуже важлива гігієна праці і продуманий 

режим роботи. Щогодини слід робити перерву, хоча б на 3-5 хвилин, піднімати 

кисті рук вгору і робити невелику зарядку - махати і крутити долонями в різні 

сторони, стискати і розтискати пальці, складати їх у замок або віялом, 

переплітаючи, як у дитячій грі. 

Прекрасною профілактикою тунельного синдрому служать м'які і пружні 

іграшки «антистреси», які можна пом'яти прямо на робочому місці. Ту ж роль 
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грають металеві кульки і звичайні чіткі - перебирати пальцями великі 

намистини незвичайно корисно. Кистьові еспандери корисні для профілактики 

хвороби, однак при розвиненому тунельному синдромі краще уникати зайвих 

навантажень. 

Треба уважно стежити за своїм робочим місцем - чи зручно вам сидіти, чи 

є поручні біля робочого крісла, анатомічний бугор під долоню на килимку для 

мишки (це дозволяє розслабити зап'ястя). Дуже важливо стежити, щоб у 

приміщенні було не надто холодно або вогко, ви б не сиділи на протязі - 

застуди та захололий повітря не кращим чином позначаються на подібних 

захворюваннях. 

Зі спортивних занять при тунельному синдромі корисні плавання на 

невеликі дистанції, настільний теніс і всілякі дитячі ігри з мотузочкою, так 

звані «путанки». Цікавий спосіб профілактики - танці, в яких активно задіяні 

жести рук - індійські, циганські. Краще утриматися від видів спорту, пов'язаних 

з сильним навантаженням на руки і зап'ястя, особливо ручних ігор з м'ячем, 

атлетичної гімнастики, стрільби, силових видів спорту. Носити важкі предмети, 

сумки, пакети в руках теж не рекомендується. 

Але найголовніше при лікуванні тунельного синдрому - не запускати 

його. Уникати переробок і цейтнотів, 12-годинного робочого дня, надто 

розпущених або тугих клавіатур, незручних столів та комп'ютерних мишок. 

Вчасно йти у відпустку, давати рукам відпочинок у вихідні дні. І звертатися до 

лікаря, як тільки у вас з'являються неприємні симптоми. Чим раніше почати 

боротися з хворобою, тим швидше і простіше від неї позбутися. 

Також пропонується профілактичний комплекс вправ: 

 Підняти руки вгору і з зусиллям стискати в кулак і розтискати пальці. 

 Потрясти розслабленими руками в повітрі, поступово піднімаючи їх 

вгору та повертаючи із сторони в сторону. 

 З'єднати долоні разом перед грудьми, з напругою натискаючи на кінці 

пальців, нахиляти кисті рук то вправо, то вліво. 

 З'єднати долоні разом, потім поперемінно відводити назад до відмови 

пальці на рахунок 1-4, починаючи з мізинців. 

 З'єднати кисті рук і, спираючись на кінці пальців, відводити основи 

кистей в сторони, не зміщуючи кінців пальців. 

 Витягнути руки вперед і проводити обертальні рухи кистями в боки і 

всередину. 

 При напівзігнутих руках з силою стискати і розтискати пальці рук. 

 Лікті притиснути до боків, долоні спрямовані вперед. Поступово 

стискати і розтискати пальці у фалангах. 

 Переплести пальці і робити стискаючі рухи. 

 Поступово розминати розслаблені пальці по черзі: спочатку правою 

рукою - на лівій, потім навпаки. Розминання слід починати з кінця пальців і 

дощенту. Закінчити круговими обертальними рухами. 
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 Притиснути лікті до боків, пальці стиснути в кулак і покрутити 

кистями в ту і іншу сторону. 

Всі рухи повторюються 5-6 разів. 

Якщо запропоновані відомості будуть доносити до відома працюючих, та 

працюючі будуть оснащенні нешкідливим спорядженням, то це значно 

зменшить ризик захворювання та покращить фізичний стан здоров’я 

працюючих. 
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ДІЯ ШУМУ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ 

 
Луц Т.Є., ст. викл. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»), 

Конахевич Д. В., студ. (гр. ТВ-92, ТЕФ НТУУ «КПІ») 

 
Численні дослідження підтвердили той факт, що шум належить до 

загальнофізіологічних подразників, які за певних обставин можуть впливати на 

більшість органів та систем організму людини. Так, за даними медиків дія 

шуму може спричинити нервові, серцево-судинні захворювання, виразкову 

хворобу, порушення обмінних процесів та функціонування органів слуху тощо. 

Ступінь шкідливого та небезпечного вплив шуму на організм людини 

переважно залежить від рівня та характеру шуму, форми та тривалості впливу, 

а також індивідуальних особливостей людини. 

Доведено, що несприятливе акустичне середовище може призвести до 

розвитку слухової патології – професійної глухоти. Шум може впливати на 

слух людини; викликаючи миттєву глухоту або пошкоджуючи орган слуху 

призводячи до акустичної травми. Тривала дія шуму може різко знижувати 

чутливість слуху до звуків на окремих частотах, після чого слух може 

відновлюватися майже повністю внаслідок прояву адаптаційної захисної 

пристосувальної реакції слухового апарату. 

Шумове забруднення навколишнього середовища увесь час зростає. 

Особливо це стосується великих міст. Опитування жителів міст довело, що шум 

турбує більше 50% опитаних. Причому, в останні десятиліття рівень шуму зріс 

у 10-15 разів. 

В наш час вчені в багатьох країнах світу ведуть різноманітні дослідження 

з метою вияснення впливу шуму на здоров'я людини. Їх дослідження показали, 

що шум наносить відчутну шкідливість для здоров'я людини, але і абсолютна 

тиша лякає і пригнічує його. Таким чином, співробітники одного 

конструкторського бюро, що мав прекрасну звукоізоляцію, вже через тиждень 

почали скаржитися на неможливість працювати в умовах абсолютної тиші. 

Вони нервували, втрачали працездатність. І, навпаки, вчені встановили, що 

звуки певної сили стимулюють процес мислення, в особливості процес лічби. 

 Постійна дія сильного шуму може не тільки негативно вплинути на слух, 

але і викликати інші шкідливі наслідки - дзвін у вухах, запаморочення, 

головний біль, збільшення втоми. Дуже голосна сучасна музика притуплює 

слух, викликає нервові захворювання. 

Зменшення рівня шуму поліпшує самопочуття людини і підвищує 

продуктивність праці. З шумом необхідно боротися як на виробництві так і в 

побуті. Уміння дотримуватися тиші – показник культури людини і її 

доброзичливого ставлення до навколишніх. Тиша потрібна людям так само, як 

сонце і свіже повітря. 

2% всіх смертей викликано захворюваннями, пов'язаними з надмірним 

шумом. До такого висновку прийшли експерти Всесвітньої організації охорони 
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здоров'я. Підвищений рівень шуму створює у людей стан тривоги, а звідси — 

інфаркти і інсульти. 

Порушуючи динаміку коркових процесів і психічних функцій, шум 

призводить до погіршення координації рухів, зниження працездатності і 

продуктивності праці. Дослідження фізіологів показують, що при шумі у 

виробничих приміщеннях 80—90 дБА працівник змушений витрачати в 

середньому на 20 % більше енергії для збереження виробітку, досягнутого ним 

в умовах шуму нижче 75 дБА. 

Негативний вплив шуму на продуктивність праці та здоров'я людини 

загальновідомий. Під час роботи в шумних умовах продуктивність ручної праці 

може знизитись до 60%, а кількість помилок, що трапляються при розрахунках, 

зростає більше, ніж на 50%. При тривалій роботі в шумних умовах перш за все 

уражаються нервова та серцево-судинна системи та органи травлення. 

Зменшується виділення шлункового соку та його кислотність, що сприяє 

захворюванню гастритом. Необхідність кричати при спілкуванні у виробничих 

умовах негативно впливає на психіку людини. 

У працюючих в несприятливому акустичному середовищі виникають такі 

симптоми, як: роздратування, послаблення пам’яті, зміна чутливості шкіри, 

уповільнення швидкості психічних реакцій, розлад сну, зменшення гостроти 

зору, поява головного болю, запаморочення, зміна ритму дихання, пригнічений 

стан. 

Органи чуття людини сприймають звуки навколо, навіть коли людина 

спить. Потім баланс гормонів в організмі порушується, що у свою чергу 

примушує працювати з напругою багато органів. 

Шум володіє акумулятивним ефектом, тобто акустичні подразники, 

накопичуючись в організмі, все сильніше пригнічують нервову систему. Тому 

перед втратою слуху від впливу шумів виникає функціональне порушення 

центральної нервової системи. Особливо шкідливий вплив шуму 

відображається на нервово-психічну роботу організму. Процес нервово-

психічних захворювань вище серед осіб, працюючих в шумних умовах, ніж у 

осіб, працюючих в нормальних звукових умовах. Шуми викликають 

функціональні розлади серцево-судинній системі; відображають шкідливий 

вплив на зоровий та вестибулярний аналізатори, знижує рефлекторну 

діяльність, що часто стає причиною нещасних випадків і травм. 

На фоні шуму настає передчасна втома, уповільнюється темп праці її 

продуктивність та якість, знижується увага та психічні реакції, що може 

призвести до виробничого травматизму. 

Вплив шуму на організм людини індивідуальний. У деяких людей 

погіршення слуху настає через декілька місяців, а у інших воно не настає через 

декілька років роботи в шумі. Встановлено, що для 30% людей шум є 

причиною передчасного старіння. 

Патогенна дія шумів багатоманітна та до кінця не вивчена. Шум 

беспосередньо гени не пошкоджує - він діє на них опосередковано, через обмін 

речовин. Шуми турбують, дратують людину і можуть спричинити шкоду 
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здоров'ю. Захисна реакція людини на шум зумовлена виникненням надмірних 

процесів збудження або гальмування в центральній нервовій системі (ЦНС). 

 Велика кількість звукових сигналів, що поступають до кори головного 

мозку, викликають переживання, страх, передчасну втому. Дія шуму на людину 

виражається в широкому діапазоні - від суб'єктивного роздратування до 

об'єктивних змін в ЦНС, органах слуху, серцево-судинних та ендокринній 

системах, травному акті та інших органів і систем. Першим показником 

шкідливої дії шуму є скарги на роздратованість, переживання, порушення сну. 

 Характер дії шуму на ретикулярну формацію головного мозку залежить 

від рівня та тривалості його дії. Довготривала дія шуму активізує ретикулярну 

формацію, що впливає на психологічний статус, а також на функціональний 

стан фізіологічних систем організму. Будучи стимулом стресів, шум викликає 

зміни в роботі надниркових залоз, гіпофіза, відображається на розвитку 

пристосувальних та регуляторних реакціях організму. 

Особливо тяжко переносяться раптові різкі звуки високої частоти. Шум 

вище 90 дБА викликає поступове послаблення слуху, хвороби нервово-

психічного стресу, біль, гіпертонію, підвищує агресивність. Дуже сильний шум 

(вище 110 дБА) призводить до так званого "шумового сп'яніння" - збудження, 

що виникає в результаті резонансу клітинних структур у відповідь на гучні 

ритмічні звуки. Звукове сп'яніння по суб'єктивним почуттям аналогічне до 

алкогольного сп'яніння. Це одна з причин успіху сучасної гучної музики, що 

подібна до музики аборигенів. Рівень шуму, що створюється сучасною 

електронною музикою, що перевищує поріг больової чутливості та досягає 130 

дБА. 

Під дією шуму може настати загальне захворювання, яке отримало назву 

“шумова хвороба”. Однак це професійним захворюванням не визнається, хоч є 

всі підстави вважати його професійним для працівників шумових професій. 

На сьогоднішній день підвищеному рівню шуму під час сну піддаються 

2% жителів Європи. У країнах ЄС діє закон, що регламентує рівень шуму в 

межах 85 дБА, протягом 8 годин щодня, але не більше. При цьому громадських 

установах, медичних установах, школах, дитячих садах, офісах максимальний 

шумовий рівень не повинен перевищувати 30-35 дБА, рівень шуму в житлових 

приміщеннях вдень — 40 дБА, а вночі — 30 дБА. 

Проте, в багатьох житлових приміщеннях в Європі рівень шуму 

становить 50-60 дБА — це приблизно рівно звуку працюючої посудомийної 

машини. 

Особливою шумопоглинаючою здатністю наділені рослини. Насадження 

клена, тополі, липи поглинають від 10 до 20 дБА звукових сигналів. Густа жива 

загорожа здатна зменшити шум автотраси у 10 разів. 

Заходи та засоби захисту від шуму поділяються на колективні та 

індивідуальні. 

Засоби колективного захисту від шуму поділяються за такими 

напрямками: 

1) Знижуючі шум у джерелі: 
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 застосування малошумного обладнання, заміна металевих частин на 

пластмасу, установка глушителів і т. д;  

 установка обладнання на демпфіруючих прокладках;  

 розміщення джерел шуму в шкірі, приміщеннях і т. д. зі звукоізоляцією 

або звукопоглинанням;  

 установка “антизвуку”, тобто джерела, рівного за величиною і проти-

лежного за фазою звуку 

2) Понижуючі шум у самому джерелі: 

 архітектурно-планувальні методи (розміщення будівель, обладнання, 

захисні зелені смуги, екрани і т. д.);  

 звукоізолюючі кабіни, акустичні екрани місць роботи;  

 оснащення шумних машин і технологій засобами дистанційного 

телеавтоматичного управління 

Засоби колективного захисту від шуму поділяються за такими 

напрямками: 

 зменшення шуму в самому джерелі; 

 зменшення шуму на шляху його поширення; 

 організаційно-технічні заходи; 

 лікувально-профілактичні заходи. 

До засобів індивідуального захисту від шуму належать навушники, 

протишумові вкладки, шумо-заглушувальні шоломи. 
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ВПЛИВ ПЕРСОНАЛЬНИХ КОМП’ЮТЕРІВ НА СТАН ЗДОРОВ’Я 

ЛЮДИНИ ТА ВИМОГИ ДО РЕЖИМІВ ПРАЦІ ТА ВІДПОЧИНКУ ПРИ 

РОБОТІ З ПК 

 
Луц Т.Є., ст. викл. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»), 

Топорівський Б. П., студ. (гр. ТВ-92, ТЕФ НТУУ «КПІ») 

 

Комп'ютерна техніка у наш час знайшла широке використання у діло-

водстві, промисловості, науці, навчальному процесі, але при недотриманні 

вимог безпеки, вона може завдавати значної шкоди працюючим. 

Особливістю негативного впливу комп’ютерних технологій на праце-

здатність і здоров'я людини є комплексна одночасна дія декількох шкідливих 

факторів, при значній інтенсивності яких відбувається накопичення і 

акумулювання їх впливу, що викликає суттєві зміни в організмі людини, розлад 

функцій окремих органів і систем. 

По-перше, як показали результати численних наукових робіт з 

використанням новітньої вимірювальної техніки зарубіжного і вітчизняного 

виробництва, комп'ютер (особливо його дисплей, або монітор, сконструйований 

на основі ЕПТ (електронно-променевої трубки)) є джерелом: 

електростатичного поля; 

електромагнітних випромінювань в низькочастотному, 

наднизькочастотних та високочастотному діапазонах (2 Гц - 400 кГц); 

випромінювання оптичного діапазону (ультрафіолетового, 

інфрачервоного і видимого світла), рентгенівського випромінювання. 

Електромагнітні поля біля комп'ютера (особливо низькочастотні) надають 

певний вплив на людину. 

Вчені встановили, що випромінювання низької частоти в першу чергу 

негативно впливає на центральну нервову систему, викликаючи головний біль, 

запаморочення, нудоту, депресію, безсоння, відсутність апетиту, стрес. 

Причому нервова система реагує навіть на короткі за тривалістю впливу щодо 

слабких полів: змінюється гормональний стан організму, порушуються 

біоструми мозку. Особливо страждають від цього процеси навчання і 

запам'ятовування. 

Низькочастотне електромагнітне поле може з'явитися причиною шкірних 

захворювань (вугрі, екзема, рожевий лишай та ін.), хвороб серцево-судинної 

системи та шлунково-кишкового тракту; воно впливає на білі кров'яні тільця, 

що призводить до виникнення пухлин, у тому числі і злоякісних . 

Особливу увагу дослідники приділяють впливу електромагнітних полів 

на жінок у період вагітності. Статистика свідчить, що робота за комп'ютером 

порушує нормальний перебіг вагітності, підвищує ймовірність викидня і часто 

є причиною появи на світ дітей з вродженими вадами, з них найбільш 

суттєвими бувають дефекти розвитку головного мозку. Тому необхідно, щоб 

вагітні або мають намір завагітніти жінки просили керівництво про 

переведення їх на роботу, не пов'язану з використанням комп'ютерів. 

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%92%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
http://ua-referat.com/%D0%95%D0%BA%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%96%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B8
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Електростатичне поле великої напруженості здатне змінювати і 

переривати клітинне розвиток, а також в окремих випадках викликати 

катаракту. 

Дисплеї з ЕПТ завдяки електростатичного поля інтенсивно притягають і 

збирають пил, а значить, можуть бути причиною появидерматитів на шкірі 

обличчя, загострення бронхіальної астми, подразнення слизових оболонок 

Рівні електромагнітних випромінювань моніторів, які вважаються 

безпечними для здоров'я, регламентуються нормами МРК II 1990:10 

Шведського національного комітету з вимірювань та випробувань, які 

вважаються базовими, і жорсткіші норми ТСО 92,95,99,100 Шведської 

конфедерації профспілок.  

По-друге, нерухома і напружена поза оператора. 

Характерною особливістю професії оператора ПК є статичний режим 

роботи: великий обсяг роботи доводиться виконувати в сидячому 

положенні. При цьому більшість груп м'язів перебувають у постійному 

напруженні, що призводить до швидкої стомлюваності, сприяє 

розвитку патологічних вигинів хребта: грудного кіфозу, сплощення шийного 

лордозу і формуванню сколіозів. Неправильне розташування моніторів по 

висоті: занадто низька, під неправильним кутом - є основною причиною появи 

сутулості; занадто високе положення дисплея призводить до тривалої напруги 

шийного відділу хребта, яка, врешті-решт, може призвести до розвитку 

остеохондрозу. У той же самий час хребет грає ключову роль в здоров'ї 

людини. Ненормальний стан хребта (неправильна постава, різного роду 

викривлення, зміщення або деформація міжхребцевих дисків) може стати 

причиною захворювання. 

По-третє, інтенсивна робота з клавіатурою викликає больові відчуття в 

ліктьових суглобах, передпліччях, зап'ястях, в кистях та пальцях рук. 

Інтенсивне і тривале використання клавіатури під час роботи на 

комп'ютері може стати джерелом важких професійних захворювань 

рук. Комплекс цих захворювань, які отримали загальну назву «травми 

повторюваних навантажень» (ТВП), включає такі хвороби, як тендиніт, 

травматичний епікондиліт, хвороба Де Кервена, тендосиновіт, синдром каналу 

зап'ястка. Робота з клавіатурою є причиною 12% професійних захворювань, 

викликаних повторюваними рухами. 

Захворювання, пов'язані з ТПН, охоплюють також хвороби нервів, м'язів і 

сухожиль рук. Найбільш часто страждають кисть, зап'ястя і передпліччя, хоча 

буває, що хвороба зачіпає плечову і шийну області. В операторів комп'ютерів 

захворювання зазвичай настає в результаті безперервної роботи на незручно 

або неправильно розташованої клавіатурі. 

На відміну від серцевих нападів і нападів головного болю ТПН 

представляє собою травму в результаті накопичення нездужань. Легкий біль у 

руці, якщо її вчасно не вилікувати, може в кінцевому підсумку призвести до 

повної інвалідності. Дні, тижні, місяці, роки роботи на клавіатурі - і вам стає 

важко самому закинути невеликий вантаж на полицю, рівень якої не набагато 

http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8B
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%87%D1%83%D1%82%D1%82%D1%8F
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перевищує ваш зріст. Зазвичай починає хворіти права рука, оскільки на неї 

лягає велике навантаження, врешті-решт захворює і ліва. 

По-четверте, робота з дисплеєм передбачає насамперед візуальне 

сприйняття відображеної на екрані монітора інформації, тому значного 

навантаження піддається зоровий апарат працюють з ПК. 

У процесі роботи з персональним комп'ютером доводиться мати справу з 

зображеннями на екрані монітора. Зчитування тексту, таблиць, графіків з 

екрану відрізняється від читання тієї ж інформації з листа папір з кількох 

причин: 

по-перше, при роботі з дисплеєм користувач цілком залежить від 

положення дисплея, тоді як при читанні друкованої продукції легко можна 

знайти положення листа для найбільш комфортного сприйняття інформації; 

по-друге, екран, будучи джерелом світла, вважається приладом 

активного контрасту, у той час як при читанні з аркуша паперу ми маємо 

справу з відбитим текстом, тобто з пасивним контрастом, який в малому 

ступені залежить від інтенсивності освітлення і кута падіння світлового потоку 

на папір; 

по-третє, текст на папері є незмінним, а текст на екрані періодично 

оновлюється в процесі сканування електронного променя по поверхні 

екрана. Досить низька частота оновлення викликає мерехтіння зображень; 

по-четверте, монітор надовго приковує до себе увагу оператора, що є 

причиною тривалої нерухомості очних і внутрішньоочних м'язів, у той час як 

вони мають потребу в динамічному режимі роботи. Це призводить до їх 

ослаблення; 

по-п'яте, тривала робота з персональним комп'ютером вимагає 

підвищеної зосередженості, що призводить до великих навантажень на зорову 

систему користувача. Розвивається зорове стомлення (астенопія), яке сприяє 

виникненню короткозорості, головного болю, дратівливості, нервової напруги і 

стресу. 

Наведені вище особливості зображень на екрані дисплея, а 

також характеру роботи оператора в значній мірі впливають на ступінь 

стомлюваності зорового апарату. Тому провідні виробники моніторів постійно 

ведуть роботу з удосконалення характеристик своїх виробів не тільки з 

ланцюгом досягнення нових технічних можливостей відображення інформації, 

але і для створення максимально комфортних і безпечних умов праці 

користувачів ПК. 

По-п'яте, робота комп'ютера супроводжується акустичними шумами, 

включаючи ультразвук. 

Російський науково-дослідний інститут охорони праці провів медико-

біологічні дослідження впливу ПК на операторів. У табл. 1 наведені результати 

цих досліджень. 
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http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Таблиця 1 

 

Симптоми впливу 

комп'ютера 
Відсоток операторів, які повідомили про симптоми 

 

Неповна 

зміна.Робота 

за дисплеями 

до 12 місяців 

Повна 

зміна.Робота 

за дисплеями 

до 12 місяців 

Робота за 

дисплеям

и більше 

12 

місяців 

Робота за 

дисплеям

и більше 

2 років 

Головний біль і біль в 

очах 
8 35 51 76 

Втома і запаморочення 5 32 41 69 

Порушення нічного сну - 8 15 50 

Сонливість протягом дня 11 22 48 76 

Зміни настрою 8 24 27 50 

Підвищена дратівливість 3 11 22 51 

Депресія 3 16 22 50 

Зниження 

інтелектуальнихздібност

ей, погіршення пам'яті 

- 3 12 40 

Натяг шкіри лоба і 

голови 
3 51 13 19 

Випадання волосся - - 3 5 

Біль у м'язах 11 14 21 32 

Біль в області серця, 

задишка, прискорене 

серцебиття 

- 5 7 32 

Зниження статевої 

активності 
- 18 34 64 

 

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив на організм людини, 

необхідно дотримуватися певних вимог до режимів праці та відпочинку при 

роботі з ПК. 

http://ua-referat.com/%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ua-referat.com/%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
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При організації праці, пов'язаної з використанням ПК, для збереження 

здоров'я працюючих, запобігання професійним захворюванням і підтримки 

працездатності повинні передбачатися внутрішньозмінні регламентовані 

перерви для відпочинку. 

Внутрішньозмінні режими праці й відпочинку мають містити додаткові 

нетривалі перерви в періоди, що передують появі об'єктивних і суб'єктивних 

ознак стомлення й зниження працездатності. 

При виконанні робіт, що належать до різних видів трудової діяльності, за 

основну роботу з ПК слід вважати таку, що займає не менше 50% робочого 

часу. Впродовж робочої зміни мають передбачатися: 

- перерви для відпочинку і вживання їжі (обідні перерви); 

- перерви для відпочинку й особистих потреб (згідно із трудовими 

нормами); 

- додаткові перерви, що вводяться для окремих професій з урахуванням 

особливостей трудової діяльності. 

Правилами встановлюються такі внутрішньозмінні режими праці та 

відпочинку при роботі з ПК при 8-годинній денній робочій зміні в залежності 

від характеру праці: 

- для розробників програм із застосуванням ПК слід призначати 

регламентовану перерву для відпочинку тривалістю 15 хвилин через кожну 

годину роботи за ПК; 

- для операторів із застосуванням ПК слід призначати регламентовані 

перерви для відпочинку тривалістю 15 хвилин через кожні дві години; 

- для операторів комп'ютерного набору слід призначати регламентовані 

перерви для відпочинку тривалістю 10 хвилин після кожної години роботи за 

ПК. 

У всіх випадках, коли виробничі обставини не дозволяють застосувати 

регламентовані перерви, тривалість безперервної роботи з ПК не повинна 

перевищувати 4 години. 

Виконання вимог, наведених в правилах, в комплексі з практичним 

здійсненням первинних та спеціальних заходів повинно стати нормою 

діяльності всіх фахівців, безпосередньо пов'язаних з навчальними та 

виробничими колективами. 
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЧЕЛОВЕКА 

 
Михеев Ю. В., канд. воен. наук, доц., Орленко А. Т., канд. тех. наук, доц.,  (каф. ОТГБ 

НТУУ «КПИ»), Луц А. О., студ. (гр. ОА-01, ИЭЭ НТУУ «КПИ») 

 

К настоящему времени, по данным экологов и врачей-гигиенистов 

известно, что все диапазоны ЭМИ оказывают влияние на здоровье и 

работоспособность людей, причем последствия этого влияния могут быть 

весьма отдаленными. Обычно, если речь идет  о неблагоприятном воздействие 

искусственных электромагнитных полей (ИЭМП), имеют ввиду излучение 

бытовой техники, наводок сети, транспорта и линий электропередач. Все это 

справедливо, но это лишь малая часть от проблем, возникающих у 

человеческого организма при адаптации к новым электромагнитным условиям. 

К счастью, естественные и искусственные ЭМП имеют разную структуру, 

амплитуду и обладают различным действием на живые организмы. Это – 

единственное, что позволяет человечеству до сих пор выживать в условиях 

промышленного электромагнитного загрязнения. 

Техногенные электромагнитные поля (ТЭМП) отличаются простой 

частотной организацией, импульсной структурой, обладают на порядки 

большей интенсивностью и неравномерностью локализации по пространству. 

Их длительное воздействие приводит к необратимому слому организма. 

Однако, поскольку основным действующим фактором в случае ТЭМП является 

мощность излучения, а распределение весьма локально, то их негативного 

влияния можно избежать, изменив место нахождения человека, время 

пребывания его в неблагоприятной зоне или экранировав рабочее место. 

Действующим агентом естественных магнитных полей (ЕМП) являются 

вариации магнитного поля Земли (ВМПЗ). Наиболее изучены воздействия, 

вызванные реакцией магнитосферы на нестационарные солнечные процессы, 

так называемые магнитные бури (МБ). Особенностью МБ является их 

одновременность и всеобщность для всей поверхности земного шара, а так же 

сложная внутренняя структура. МБ вызывают целый комплекс изменений в 

параметрах окружающей среды, вплоть до изменения атмосферной 

циркуляции. Авторы предполагают, что именно изменение спектральных 

характеристик ВМПЗ в полосе частот 0,1 - 40 Гц оказывают активное 

биологическое воздействие на живые организмы. В процессе эволюции 

биологические объекты приспособились к наличию постоянных вариаций МПЗ, 

более того для здоровых организмов МБ служат своеобразными “сигналами 

точного времени”, синхронизируя работу внутренних органов и позволяя 

подстраивать внутреннюю ритмику организма под ритмику окружающей 

среды. Поэтому воздействие МБ является информационным, а длительное 

экранирование ЕМП (с коэффициентом ослабления более 2) также приводит к 

ухудшению самочувствия (ярким примером неблагоприятной экранировки 

являются метро, подземные бункеры и подводные лодки). 
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Бытовое окружение. Проведенные в ИЗМИРАН измерения показали, что 

характерная напряженность на поверхности тела человека изменяется от 20 

до200 В/м, достигая на макушке 1000 В/м. Ношение натуральной одежды 

практически не влияет на эти показания. А вот одежда из синтетических 

материалов при снятии или естественном движении создает значения 

напряженности до 14000 В/м. По нашим данным, ношение синтетической 

одежды способствует проявлению сердечной аритмии. То же самое относится и 

к обуви из современных материалов. Синтетические подошвы при 

соприкосновении с асфальтом при каждом шаге создают напряженности 

порядка 10-20 кВ. При малых габаритах наших стандартных квартир и засилье 

в них мебели из ненатуральных материалов, опутанности стен 

электропроводкой, каждое жилье превращается в клубок электромагнитных 

полей, а каждый выступ мебели – в накопитель киловольтных статических 

зарядов, трение об асфальт шин движущегося автомобиля превращает его в 

хороший конденсатор.  

Заключение. Повсеместное распространение новых материалов и 

технологий кардинально изменило среду обитания человечества, причем с 

точки зрения электромагнитной безопасности проживания – далеко не в 

лучшую сторону. 
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ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ ЧЕЛОВЕКА  

К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 

 
Михеев Ю. В., канд. воен. наук, доц.  (каф. ОТГБ НТУУ «КПИ»), 

Приходько С. А., студ. (гр. ОА-01, ИЭЭ НТУУ «КПИ») 

 

В истории нашей планеты непрерывно происходили и происходят 

грандиозные процессы планетарного масштаба, преобразующие лик Земли. С 

появлением могущественного фактора – человеческого разума – начался 

качественно новый этап в эволюции органического мира. Благодаря 

глобальному характеру взаимодействия человека с окружающей средой он 

становится крупнейшей геологической силой. Производственная деятельность 

человека оказывает влияние не только на направление эволюции биосферы, но 

определяет и собственную биологическую эволюцию.  

Специфика среды обитания человека заключается в сложнейшем 

переплетении социальных и природных факторов. На заре человеческой 

истории природные факторы играли решающую роль в эволюции человека. На 

современного человека воздействие природных факторов в значительной 

степени нейтрализуется социальными факторами. В новых природных и 

производственных условиях человек в настоящее время нередко испытывает 

влияние весьма необычных, а иногда чрезмерных и жестких факторов среды, к 

которым эволюционно он еще не готов.  

Человек, как и другие виды живых организмов, способен адаптироваться, 

то есть приспосабливаться к условиям окружающей среды. Адаптацию 

человека к новым природным и производственным условиям можно 

охарактеризовать как совокупность социально-биологических свойств и 

особенностей, необходимых для устойчивого существования организма в 

конкретной экологической среде.  

Жизнь каждого человека можно рассматривать как постоянную адаптацию, 

но наши способности к этому имеют определенные границы. Также и 

способность восстанавливать свои физические и душевные силы для человека 

не бесконечна. В настоящее время значительная часть болезней человека 

связаны с ухудшением экологической обстановки в нашей среде обитания: 

загрязнениями атмосферы, воды и почвы, недоброкачественными продуктами 

питания, возрастанием шума.  

Приспосабливаясь к неблагоприятным экологическим условиям, организм 

человека испытывает состояние напряжение, утомления. Напряжение – 

мобилизация всех механизмов, обеспечивающих определенную деятельность 

организма человека. В зависимости от величины нагрузки, степени подготовки 

организма, его функционально-структурных и энергетических ресурсов 

снижается возможность функционирования организма на заданном уровне, то 

есть наступает утомление.  

При утомлении здорового человека может происходить перераспределение 

возможных резервных функций организма, и после отдыха вновь появятся 
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силы. Люди способны переносить самые суровые природные условия в течение 

относительного продолжительного времени. Однако человек, не привыкший к 

этим условиям, попадающий в них впервые, оказывается в значительно 

меньшей степени приспособленным к жизни в незнакомой среде, чем ее 

постоянные обитатели.  

Способность адаптироваться к новым условиям у разных людей не 

одинакова. Так, у многих людей при дальних авиаперелетах с быстрым 

пересечением нескольких часовых поясов, а также при сменной работе 

возникают такие неблагоприятные симптомы, как нарушение сна, падает 

работоспособность. Другие же адаптируются быстро.  

Среди людей можно выделить два крайних адаптивных типа человека. 

Первый из них – спринтер, характеризующийся высокой устойчивостью к 

воздействию кратковременных экстремальных факторов и плохой 

переносимостью длительных нагрузок. Обратный тип – стайер.  

Интересно, что в северных регионах страны среди населения преобладают 

люди типа «стайер», что явилось, по-видимому, результатом длительных 

процессов формирования популяции, адаптированной к местным условиям.  

Изучение адаптивных возможностей человека и разработка 

соответствующих рекомендаций имеет в настоящее время важное практической 

значение, поскольку проблема экологии волнует все человечество, и  хочется 

верить, что наше потомство не будет так подвержено негативным факторам 

окружающей среды, как в настоящее время. Однако, мы до сих пор не осознаем 

важности и глобальности той проблемы, которая стоит перед человечеством 

относительно экологической безопасности.  

Во всем мире люди стремятся к максимальному уменьшению загрязнения 

окружающей среды, также и в Украине  принят, к примеру, уголовный кодекс, 

одна из глав которого посвящена установлению наказания за экологические 

преступления.  

Заключение. Многие проблемы экологической безопасности продолжают 

оставаться нерешенными и каждому индивидуму необходимо также  

заботиться об окружающей среде, чтобы способствовать  поддержанию  

природного баланса, в котором человек способен нормально существовать.  
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ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА 

ВИРОБНИЦТВІ ЗА 2012 РІК 

 
Мітюк Л.О., к.т.н., доц., Ільчук О.С., асистент (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»), 

Сліпачук О.А., ст. наук. співр. (ННДІПБОП), Зіневич К.О., студент (гр. ПО-92, 

ПБФ НТУУ«КПІ»), Новіков О.В. студент (гр. МТ-91, ММІ НТУУ«КПІ») 

 

Основні чотири події, що призвели до виникнення нещасних випадків на 

виробництві це – дорожньо-транспортна пригода, падіння потерпілого, падіння, 

обрушення, обвалення предметів, матеріалів, породи, ґрунту та дія предметів і 

деталей, що рухаються, розлітаються, обертаються. Їх питома вага в загальному 

переліку подій, що призвели до виникнення нещасних випадків на виробництві 

в 2012 році, сумарно становить 77,6 %. Динаміка змін питомої ваги основних 

подій виникнення нещасних випадків в 2006-2012 роках представлено на рис. 1. 
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Рисунок 1 - Динаміка змін питомої ваги  основних подій, що призвели до 

нещасних випадків зі смертельним наслідком, в 2006-2012 роках 

 

З рис. 1, видно, що у 2012 році продовжується тенденція зростання 

питомої ваги події, що призводить до нещасного випадку зі смертельним 

наслідком, за кодом 02 (падіння потерпілого). Питома вага цієї події у 2012 році 

зросла в порівнянні з минулим роком  на 13 %. 

Питома вага події за кодом 04 (дія предметів і деталей, що рухаються, 

розлітаються, обертаються), протягом останніх трьох років залишається майже 
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на одному рівні, в межах 16...17 %. Питома вага подій за кодом 01 (дорожньо-

транспортна пригода) в 2012 році в порівнянні з 2011 р. збільшилась на 20,3 %.  

Питома вага подій за кодом 02 (падіння потерпілого) та 04 (дія предметів 

та деталей, що рухаються, розлітаються, обертаються)  збільшились і досягли 

найвищого рівня з 2006 року.  

Структуру причин нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, зі 

смертельним наслідком за 2012 рік представлено в таблиці 1.  

 

Таблиця 1 - Структура причин нещасних випадків, пов’язаних з 

виробництвом, зі смертельним та тяжким наслідками у 2012 році 

 

К

код* 
Причини нещасного випадку 

Питома 

вага, % 

1 2 3 

 Технічні  (всього)    23,8 

01 
Конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність 

засобів виробництва  
1,9 

02 
Конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність 

транспортних засобів  
0,2 

03 

Неякісна розробка або відсутність проектної документації на 

будівництво, реконструкцію виробничих об'єктів, будівель, споруд, 

обладнання тощо  

2,4 

04 Неякісне виконання будівельних робіт  0,3 

05 
Недосконалість, невідповідність вимогам безпеки технологічного 

процесу  
3,1 

06 Незадовільний технічний стан:  0,2 

06.1 виробничих об'єктів, будинків, споруд, території  5,9 

06.2 засобів виробництва  4,2 

06.3 транспортних засобів  1,6 

07 Незадовільний стан виробничого середовища  1,4 

08 Інші  технічні причини 2,7 

 Організаційні (всього) 63,3 

09 
Незадовільне функціонування, недосконалість або відсутність 

системи управління охороною праці  
1,0 

10 
Недоліки під час навчання безпечним прийомам праці, у тому 

числі: 
0,3 

10.1 Відсутність або неякісне проведення інструктажу 1,1 

10.2 Допуск до роботи без навчання та перевірки знань з охорони праці  1,4 

11 
Неякісна розробка, недосконалість інструкцій з охорони праці або 

їх відсутність  
0,3 

1 2 3 

12 
Відсутність у посадових інструкціях визначення функціональних 

обов’язків з питань охорони праці 
0,2 

13 
Порушення режиму праці та відпочинку 

 
0,2 
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1 2 3 

14 
Відсутність або неякісне проведення медичного обстеження 

(профвідбору)  0,5 

15 
Невикористання засобів індивідуального захисту через 

незабезпеченість ними  0,6 

16 

Виконання робіт з відключеними, несправними засобами 

колективного захисту, системами сигналізації, вентиляції, 

освітлення тощо  0,5 

17 Залучення до роботи працівників не за спеціальністю (професією)  0,6 

18 Порушення технологічного процесу  8,1 

19 
Порушення вимог безпеки під час експлуатації устаткування, 

машин, механізмів тощо  4,2 

20 
Порушення вимог безпеки під час експлуатації транспортних 

засобів  2,2 

21 Порушення правил дорожнього руху  7,8 

22 Незастосування засобів індивідуального захисту (за їх наявності)  1,1 

24 Порушення трудової і виробничої дисципліни, у тому числі  0,5 

24.1 Невиконання посадових обов'язків  9,6 

24.2 Невиконання вимог інструкцій з охорони праці  20,6 

25 Інші організаційні причини  2,4 

 Психофізіологічні(всього) 8,8 

27 Алкогольне, наркотичне, токсикологічне сп’яніння 1,0 

28 Низька нервово-психічна стійкість  0,3 

29 Незадовільні фізичні данні або стан здоров’я  1,4 

31 Травмування внаслідок протиправних дій інших осіб  1,3 

32 Особиста  необережність потерпілого  4,8 
 

Аналіз наведених у таблиці 1 основних причин нещасних випадків зі 

смертельним та тяжким наслідками на виробництві в 2012 році показав, що 

найбільшу питому вагу серед основних технічних причин нещасних випадків 

мають наступні сім причин: незадовільний технічний стан виробничих об'єктів, 

будинків, споруд, території  (5,9 %) та незадовільний технічний стан засобів 

виробництва (4,2 %), серед організаційних - невиконання працівниками вимог 

інструкцій з охорони праці (20,6%), невиконання посадових обов'язків (9,6%),  

порушення технологічного процесу (8,1%), порушення правил дорожнього руху 

(7,8%) та  порушення вимог безпеки під час експлуатації устаткування, машин, 

механізмів (4,2%). Вони разом складають 60,4%  від загальної кількості причин. 

Підсумовуючи вище викладене, необхідно відмітити, що найбільший 

вклад у  причини виникнення нещасного випадку на виробництві зі 

смертельним та тяжким наслідками щонайменше у 21,1% випадках є 

порушення працівниками трудової і виробничої дисципліни, вимог 

нормативних актів про охорону праці. (ст.139 Кодексу Законів про працю). 

Одночасно це свідчить про те, що окремі власники підприємств або 

уповноважені ними органи не в змозі правильно організувати працю 

працівників, створювати умови для зростання продуктивності праці, 
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забезпечити трудову і виробничу дисципліну та неухильно додержуватись 

законодавства про працю і правил охорони праці як цього вимагає  стаття 141 

Кодексу Законів про працю.  

За результатами аналізу матеріалів спеціального розслідування нещасних 

випадків встановлено, що 63,3% з них виникають через організаційні причини, 

23,8% - через технічні, 8,8% - через психофізіологічні (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2 - Розподіл смертельних нещасних випадків за причинами виникнення 

в 2012 році 

 

Динаміку змін питомої ваги технічних, організаційних та 

психофізіологічних причин  нещасних випадків на виробництві зі смертельним 

наслідком за шестирічний період наведено на рис. 3. 

З рис. 3 видно, що питома вага технічних, організаційних та 

психофізіологічних причин нещасних випадків на виробництві зі смертельним 

наслідком не має стійко вираженої тенденції до зменшення в будь-якому 

напрямку.  

При цьому питома вага кожної з причин коливається роками, періодично 

то зменшується, то збільшується. Але порядок рівня цих причин залишається 

однаковим. Для кожної групи причин можна встановити межі, в яких 

відбувається коливання їх питомої ваги. Так, для технічних причин ці межі 

становлять 21...25 %, для організаційних – 65...71 % і для психофізіологічних – 

8...11 %. В 2012 році відбувається зниження питомої ваги технічних та 

організаційних причин в порівнянні з 2011 роком. 
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Рисунок 3 - Динаміка змін питомої ваги причин нещасних випадків зі 

смертельним наслідком в 2006 - 2012 роках 

Тенденцію змін питомої ваги основних домінуючих організаційних 

причин, що призвели до нещасних випадків зі смертельним та тяжким 

наслідками у звітний період, представлено на  рис. 4. 
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Рисунок 4 - Динаміка змін питомої ваги основних організаційних причин 

нещасних випадків на виробництві в 2006 - 2012 роках 

Як видно з рис. 4, протягом останніх трьох років намітилась стійка 

тенденція щодо збільшення питомої ваги у виникненні нещасного випадку зі 
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смертельним та важким наслідками причини, пов’язаною з невиконання вимог 

інструкцій з охорони праці. Так, за період з 2008 по 2012  рік значення питомої 

ваги цієї причин зросло з 13,2 % до 20,6 %. Проте, в той саме час питома вага 

порушень правил дорожнього руху у виникненні нещасних випадків протягом 

цього періоду зменшилась з 12% до 7,8%. Питома вага таких причин, як 

невиконання посадових обов'язків і порушення технологічного процесу у 2012 

році зросла в порівнянні з минулим. 

Однією з організаційних причин нещасного випадку на виробництві зі 

смертельним наслідком в 2012 році є недоліки під час навчання безпечним 

прийомам праці (0,3%), в тому числі допуск до роботи без навчання та 

перевірки знань з охорони праці  (1,4%). 

 

Висновки 

 

1. Основними подіями, що призвели до виникнення нещасних випадків зі 

смертельним наслідком  на виробництві в 2012 році є чотири події, питома вага 

яких  сумарно становить 77,6 %. це – дорожньо-транспортна пригода, падіння 

потерпілого, падіння, обрушення, обвалення предметів, матеріалів, породи, 

ґрунту та дія предметів та деталей, що рухаються, розлітаються, обертаються. 

Найбільша питома вага нещасних випадків зі смертельним і тяжким наслідками 

на виробництві (25,4%) припадає на падіння потерпілого. 

2. Питома вага дорожньо-транспортних пригод в 2012 році в порівнянні з 

2011 зменшилась на 8,1% і встановилась на найнижчому рівні з 2005 року .  

3. В 2012 році через організаційні причини виникло 63,3 % нещасних 

випадків зі смертельним і важким наслідками, через технічні 23,8 %, 8,8 % - 

через психофізіологічні. 

4. Намітилась стійка тенденція щодо збільшення питомої ваги причини 

виникнення нещасних випадків, пов’язаної з невиконанням вимог інструкцій з 

охорони праці. Так, за період з 2008 по 2012 рік значення питомої ваги цієї 

причини зросло з 13,2 % до 20,6 %, тобто на 56,1%.  
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СТАН ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ В УКРАЇНІ ЗА 2012 РІК 

 
Мітюк Л.О., к.т.н., доц., Ільчук О.С., асистент (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»), 

Таірова Т.М., к.х.н., зав. сектора (ННДІПБОП), Масник Т.В., студент (гр. ОА-92, 

ІЕЕ НТУУ«КПІ»), Новіков О.В. студент (гр. МТ-91, ММІ НТУУ«КПІ») 

 

Узагальнення та аналіз оперативних даних за звітами органів 

Держгірпромнагляду (форма 4-ЗТ) про стан безпеки праці на виробництві 

України свідчить про те, що в 2012 році, порівняно з минулим роком, рівень 

загального травматизму знизився майже на 8% (9816   потерпілих проти 10657), 

а смертельного травматизму на 9% (623 загиблих проти 685) . 

На зменшення рівня виробничого травматизму у 2012 році вплинуло 

значне зменшення травматизму у вугільній промисловості. Так загальний 

травматизм у галузі в 2012 році в порівнянні з 2011 роком зменшився на 14,2 %, 

а смертельний –майже на 25 %. Крім того зменшилась і питома вага 

травматизму вугільної промисловості. Якщо у 2011 році загальний травматизм 

у вугільній промисловості становив майже 40 % від загального травматизму у 

країні, то у 2012 – 37,2 %. Для смертельного травматизму частка вугільної 

промисловості у 2011 році була 23,5 %, а у 2012 – 19,4 %, тобто зменшилась на 

4,1 %. 

В 2012 році в 13 видів нагляду адаптованих до КВЕД відбулося зростання 

рівня виробничого травму зі смертельним наслідком в порівняні з минулим 

роком: у металургійній промисловості на 10 працівників, в автодорожньому 

транспорті на 7, ЖКГ-2 і харчовій промисловості на 6, сільському господарстві 

на 5, у газовій промисловості на 4, у виробництві шкіри та виробів зі шкіри і 

виробництві деревини та виробів з деревини на 3, в енергетиці та ЖКГ-3 – на 2, 

у нафтогазовидобувній промисловості та ЖКГ-1 – на 1. 

Результати аналізу показують, що біля 52% всіх смертельно травмованих 

на виробництві припадає на наступні чотири види нагляду: вугільна 

промисловість (19,4 %), соціально-культурна сфера та торгівля (12,2 %), 

сільське господарство  (10,9 %) і  будівництво  та промисловість будматеріалів 

(9,3 %). Але у 2011 році на ці чотири види нагляду приходилось біля 60 % 

загиблих. Отже спостерігається зменшення питомої ваги найбільш 

травмонебезпечних видів нагляду у смертельному травматизмі. 

Загальна кількість травмованих у 2012 році зменшилась на 841 особу. 

Понад 80 % із цієї кількості припадає на три галузі нагляду: вугільна 

промисловість (зменшення на 605 працівника), машинобудування (на 88) і 

сільське господарство (на 53). В той саме час у 9 галузях нагляду відбулося 

зростання рівня загального травматизму: у соціально-культурній сфері та 

торгівлі на 43 особи, гірничорудній і нерудній промисловості на 27 осіб, легкій, 

текстильній промисловості – на 20 осіб, у ЖКГ-1 – на 11 осіб, целюлозно-

паперовій промисловості – на 7 осіб, на об'єктах виробництва вибухових 

речовин – 4 особи, на залізничному транспорті – на 2 особи, у хімічній, 

нафтохімічній, нафтопереробній промисловості на одну особу. 
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 Результати аналізу показують, що понад 61% потерпілих припадає на три 

види нагляду адаптовані до КВЕД: вугільну промисловість (37,2%), СКС та 

торгівлю (15%), машинобудування (9%). В 2011 році на ці три види нагляду 

припадало біля 62% потерпілих. Отже питома вага найбільш 

травмонебезпечних видів нагляду у 2012 році залишилась майже на рівні 

попереднього року. 

Що стосується регіонів України, то аналіз показує, що переважній 

більшості  територіальним управління Держгірпромнагляду України (далі ТУ) 

спостерігається позитивна тенденція до зменшення випадків загального 

травматизму. Лише в 7 ТУ в 2012 році відбулося збільшення рівня загального 

травматизму в порівнянні з 2011 роком: по м. Кривий Ріг. - на 43 особи, по 

Івано-Франківській та Одеській областях – на 19 осіб, по Харківській обл. – на 

8 осіб, по АР Крим. – на 4 особи, по Чернівецькій обл. – на 2 особи, та по 

Хмельницькій обл. на одну особу. 

Можна виділити ТУ у яких загальний травматизм у 2012 році в 

порівнянні з 2011 роком зменшився більш ніж на 20 %, а саме: по 

Миколаївській обл. (26,4 %), по Луганській обл. (24,1 %) і по Вінницькій обл. 

(20,5 %). 

Рівень смертельного травматизму в 2012 році зріс лише в 6 ТУ. 

Найбільше збільшення кількості смертельно травматизму за 2012 року в 

порівнянні з аналогічним періодом 2011 року відбулося в ТУ по Сумській обл. 

на 8 осіб. Рівень смертельного травматизму в цьому ТУ зріс більш ніж удвічі (7 

загиблих у 2011 році проти 15 у 2012). Також в 2012 році рівень смертельного 

травматизму збільшився в ТУ по м. Кривий Ріг на 5 осіб, по Кіровоградській і 

Донецькій областях – на 3 особи, по Рівненській обл. – на 2 особи і по 

Житомирській обл. – на одну особу. 

Позитивна динаміка зменшення смертельного травматизму 

спостерігається в 18 ТУ. Серед них можна виділити ТУ по Чернівецькій, 

Тернопільській, Закарпатській Івано-Франківській і Луганській областях та по 

АР Крим, в яких кількість смертельно травмованих працівників на виробництві 

зменшилась на 30 і більше відсотків.  

Аналіз показав, що рівень територіального розподілу смертельного 

травматизму в  Україні не змінився, якщо у 2011 році на ТУ: по Донецькій, 

Луганській областях і Київській обл. та м. Києву припадало 42,3 % усіх 

загиблих на виробництві, то у 2012 – 42,7 %. 

Систематизацію та аналіз подій і причин нещасних випадків на 

виробництві, що призвели до смертельних і тяжких наслідків, проведено за 

матеріалами спеціального розслідування за 2012 рік на підставі складених за 

формою Н-1 актів, з урахуванням класифікацій  Порядку розслідування та 

ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на 

виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 

листопада 2011 р. № 1232 (далі – Порядок розслідування). Аналіз травматизму 

виконано з використанням статистичного методу, в основу якого покладено 
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групування актів нещасних випадків за однорідними признаками: причина, 

подія тощо. 

Результати аналізу подій, що призвели до нещасних випадків зі 

смертельним та тяжким наслідками в 2012 році, наведено в таблиці 1. Коди 

подій приведені відповідно до класифікації, наведеної в Порядку розслідування. 
 

Таблиця 1– Основні види подій, що призвели до  нещасних випадків зі смертельним 

та тяжким наслідками у 2012 році 

 

Код* Види подій 

Причини, % 

технічні 

організа- 

ційні 

психофі- 

зіологічні Інші 

Всього, 

% 

01 ДТП 1,3 14,1 0,5 2,4 18,2 

02 Падіння потерпілого 5,0 15,5 4,6 0,3 25,4 

03 

Падіння, обрушення, 

обвалення предметів, 

матеріалів, породи, ґрунту 

6,7 9,3 0,0 

0,2 

16,1 

04 

Дія предметів та деталей, 

що рухаються, 

розлітаються, обертаються 

5,4 12,3 0,0 

0,2 

17,9 

05 Ураження електрострумом 0,8 4,0 0,2 0,0 5,0 

06 
Дія підвищених 

температур (крім пожеж) 
0,8 0,8 0,2 

0,0 
1,8 

07 
Дія шкідливих та 

токсичних речовин 
0,6 1,4 0,2 

0,0 
2,2 

10 Показники важкості праці  0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 

11 

Ушкодження внаслідок 

контакту з тваринами, 

комахами, іншими 

представниками фауни, а 

також флори 

0,0 0,3 0,0 

0,2 

0,5 

12 Утоплення 0,3 0,0 0,0 0,2 0,5 

13 Асфіксія 0,3 0,0 0,2 0,0 0,5 

14 

Навмисне вбивство або 

травма, заподіяна іншою 

особою 

0,0 0,2 1,0 

0,0 

1,1 

16 Стихійне лихо  0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 

17 Пожежа 0,5 1,9 0,2 0,0 2,6 

18 Вибух 1,1 0,6 0,0 0,0 1,8 

22 Погіршення стану здоров’я 0,2 0,3 1,3 0,2 1,9 

 Інші 0,8 2,4 0,5 0,6 4,3 

 Всього 23,8 63,3 8,8 4,2 100 

 

На підставі аналізу можна стверджувати про високу частоту травмування 

у працівників, загальний стаж роботи яких 15-40 років (близько 70% усіх 

травмованих ). Аналіз травматизму по стажу роботи за професією вказує на 
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значний рівень травматизму у працівників зі стажем понад п’ять років (більше 

60% усіх випадків). Вікова група потерпілих від 35 до 59 років сягає 87% 

травмованих на виробництві. 

За наведеними даними можна робити припущення про нехтування 

правилами безпечних прийомів праці або зниження пильності у робітників зі 

значним професійним стажем, а також про відсутність з боку посадових осіб 

належного контролю за підлеглими. 

Розподіл питомої ваги смертельного травмування працівників за 

професіями представлено на рис. 1. 

  

 
 

Рисунок 1 - Розподіл потерпілих працівників за професіями в 2012 році 

 

З рис. 1 видно, що в 2012 році найбільша питома вага смертельно 

травмованих припадає на працівників таких професій як: гірничі робітники 

очисних вибоїв (ГРОВ) (18,2%), низькокваліфіковані робітники (10,6%),  водії 

(9,5%), слюсарі (8,6%), керівники (6,3%), оператори (18,4%). 

Показники  травмування працівників за професіями за період 2006 - 2012 

років представлені в таблиці 2. 

 

Динаміка змін питомої ваги смертельного і тяжкого травмування 

працівників за найбільш небезпечними професіями за період 2006…2012 роки 

наведено на рис. 2. 
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Таблиця 2 - Динаміка смертельного травмування працівників за 

професіями за період 2006 - 2012 роки 
 

№ 

з

/п 
Професія 

Питома вага потерпілих за роками,% 

2

006 

2

007 

2

008 

2

009 

2

010 

2

011 

2

012 

1 

Гірники 

9

,2 

1

2 

1

1,3 
17,5 14,0 18,2 

18,5 

2 

Водії 

9

,9 
9 

9

,3 
10,5 13,4 7,6 

9,5 

3 

Сторож 

3

,6 
5 

3

,6 
10,5 3,9 2,9 

1,5 

4 
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З рисунку 2 видно, що в 2012 році порівняно з 2011 роком на 32,4% 

збільшилась питома вага потерпілих низькокваліфікованих робітників, на 

25,4% - керівників, на 20% - водіїв. Проте, на 45,3% зменшився смертельний і 

тяжкий травматизм серед будівельників. 
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Рисунок 2 - Динаміка змін питомої ваги травмування  працівників за небезпечними 

професіями 

 

Висновки 

 

1. Порівняно з аналогічним періодом попереднього року спостерігається 

зростання рівня усіх основних показників наглядової діяльності. Так, кількість 

проведених перевірок зросла на 12,0 %, кількість виявлених порушень 

нормативних актів про охорону праці - на 15,0%, кількість призупинених робіт і 

об’єктів - на 12,1%, штрафів - на 10,9%. 

2. В 2012 році порівняно з минулим роком рівень загального травматизму 

на виробництві знизився на 7,9%, а смертельного на 9,0%. 

3. Майже  50% всіх смертельних нещасних випадків припадає на такі 

професії як: гірничі робітники очисних вибоїв (ГРОВ) (18,5 %), низько 

кваліфіковані  робітники (10,5 %). водії (9,5%), слюсарі (8,6%),  

4. Протягом останніх трьох років відбувається збільшення нещасних 

випадків зі  смертельним та тяжким наслідками з працівниками, що входять до 

категорії "низькокваліфіковані  робітники”. 
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АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА 

ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ 

 
Орленко А.Т., канд. тех. наук, доц. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»), 

Ніколаєв С.C., студ. (гр. КА-85, ІПСА НТУУ «КПІ»), Сiленко В.В., студ. (гр. КА-84, ІПСА 

НТУУ «КПІ»), Каркунов Я.О., студ. (гр. КА-81, ІПСА НТУУ «КПІ») 

 

У сучасних ринкових умовах лише комплексне управління охороною 

праці з боку держави, роботодавця та працівників здатне забезпечити 

підвищення ефективності у цій сфері. У той же час, як свідчить практика на 

підприємствах, поодинокі заходи з охорони праці не дають необхідного ефекту, 

тому в даному питанні потрібний системний підхід, за якого заходи з охорони 

праці застосовуються виважено, взаємопов'язано, комплексно. З цією метою на 

підприємстві, з урахуванням його особливостей, розробляються та 

впроваджуються автоматизовані системи управління охороною праці (СУОП), 

які повинні відповідати державним та міжнародним стандартам. 

Відомий британський стандарт BS 8800-96 "Настанова з систем 

управління охороною здоров'я і безпекою персоналу" (Guide Occupational health 

and safety management systems) і розроблений на його основі міжнародний 

стандарт ОHSAS 18001-99 "Системи управління охороною здоров'я і безпекою 

персоналу. Вимоги" (Occupational Health and Safety Assessment Series) 

орієнтовані на створення СУОП, яка у вигляді підсистеми могла б бути 

об'єднана з іншими підсистемами в рамках єдиної інтегрованої системи 

управління (менеджменту) організації. 

ОHSAS 18001 "Системи менеджменту, професійного здоров’я та безпеки 

праці - Вимоги" є стандартом, на базі якого проводиться перевірка систем 

менеджменту охорони праці і промислової безпеки. Передумовою його 

розробки стала потреба компаній в ефективній роботі з охорони праці і 

здоров'я, а також створення систем управління безпекою.[1] 

Створюючи систему, засновану на принципах OHSAS 18001, організація 

не зазнає труднощів в дотриманні правил і знижує ризик бути оштрафованою 

або піддатися судовому розгляду в разі виникнення травм, професійних 

захворювань і нещасних випадків. Правильне впровадження і підтримка в 

робочому стані системи управління охороною здоров'я і безпеки персоналу 

може бути частиною стратегії належної виробничої практики, яка є ефективним 

довгостроковим вкладенням засобів у майбутнє компанії. Це, у свою чергу, 

веде до того, що компанії, які отримали сертифікати на системи управління 

охороною здоров'я і безпекою персоналу, вимагають від своїх субпідрядників, 

щоб вони також контролювали процеси і управляли ризиками у сфері охорони 

здоров'я і безпеки персоналу.[2] 

Стратегічна консультативна група ISO сформувала і контролює межі 

компетенції цього стандарту для того, щоб постійно відстежувати необхідність 

у його подальшому розвитку і дає рекомендації ISO/IEC зі стратегічного 

планування сфери застосування такого стандарту. 
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Так як OHSAS схожий за структурою на стандарти ISO 9001 "Управління 

якістю - Вимоги", ISO 14001 "Системи екологічного менеджменту. Вимоги та 

настанови щодо застосовування", ISO 26000 "Соціальна відповідальність", ISO 

50001 "Енергетичний менеджмент", то це дозволяє інтегрувати OHSAS 18001 з 

багатьма стандартами ISO.[3] 

На додаток до OHSAS 18001 було видано стандарт ОHSAS 18002 

"Керівництво з впровадження OHSAS 18001", який містить роз'яснення до 

вимог стандарту і настанову зі створення системи. 

У цілому Стандарт OHSAS 18001:2007 об'єднав останні напрацювання у 

сфері професійної безпеки і охорони праці, став більш практичним. Нова версія 

зручніша для інтеграції системи управління професійною безпекою і здоров'ям 

з іншими системами менеджменту на підприємстві (ISO 14001:2004, ISO 

9001:2000), що істотно оптимізує часові та фінансові витрати на розробку, 

впровадження, сертифікацію і підтримку управлінської системи організації. 

Практика показує, що інтегровані системи все більш користуються попитом на 

ринку серед великих промислових підприємств. 

Стандарт ОHSAS 18001:2007 дозволяє значно знизити виробничі ризики. 

Дієвість стандарту обумовлена тим, що він підходить до вирішення питань 

безпеки системно. Саме системи менеджменту є ефективним інструментом 

управління ризиками і зниження їх вірогідності, оскільки засновані не на 

реагуванні на надзвичайні аварійні ситуації, а на системному, логічному 

підході, що дозволяє їх попереджати та уникати. 

Наказом Мінпраці від 22.10.2001 р. № 432 затверджена концепція 

управління охороною праці, яка визначає, що управління охороною праці – це 

підготовка, прийняття та реалізація правових, організаційних, науково-

технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних та лікувально-

профілактичних заходів, спрямованих на збереження життя, здоров’я та 

працездатності людини в процесі трудової діяльності. 

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" роботодавець 

повинен забезпечити функціонування СУОП. Він очолює роботу з управління 

охороною праці та несе безпосередню відповідальність за її функціонування в 

цілому на підприємстві. 

Також діють стандарти: 

 ДСТУ 2256-93 "Система стандартів безпеки праці. Виробництво"; 

 ДСТУ 2293-99 "Охорона праці. Терміни та визначення основних понять"; 

 ДСТУ 3273-95 "Безпечність промислових підприємств". 

Враховуючи те, що Закон України поширюється на всіх юридичних та 

фізичних осіб, які використовують найману працю, незалежно від того, працює 

на підприємстві 2 чи 100 осіб, роботодавець зобов’язаний забезпечити 

виконання всіх завдань, передбачених цими нормами. 

OHSAS 18001 був взятий за основу при розробці вітчизняного стандарту 

ДСТУ-П OHSAS 18001 "Системи управління безпекою та гігієною праці" щодо 

побудови та впровадження СУОП .[4] 
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У Росії аналогом стандарту OHSAS 18001 є ГОСТ Р 12.0.006-2002 

"Система стандартів безпеки праці. Загальні вимоги до управління охороною 

праці в організації" (відмінений з 01.07.2009). ГОСТ 12.0.230-2007 "ССБТ. 

Системи управління охороною праці. Загальні вимоги" введений в дію на 

території РФ з 01.07.2009 на заміну ГОСТ Р 12.0.006-2002 (Наказ Федерального 

агентства з технічного регулювання і метрології від 10 липня 2007 N 169-ст). 

Так як питання промислової безпеки за значущістю порівнюють з 

проблемами охорони навколишнього середовища і питаннями збереження 

миру, то організації повинні постійно реагувати на зміни, що відбуваються у 

сфері охорони і безпеки праці, і розробляти ефективні відповіді у вигляді 

динамічних стратегій управління. 

У даній роботі розглянуті державні та міжнародні стандарти СУОП. 

Проведений аналіз спільного та відмінного у міжнародних, російських та 

українських стандартах. У результаті аналізу було зроблено висновок, що 

багато підприємств дотримуються саме міжнародних стандартів і заохочують 

своїх підрядників також дотримуватися цих стандартів. Дослідження показало, 

що державні стандарти у своїй більшості відповідають міжнародним. 
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ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ПЕРСОНАЛУ, ЯКИЙ ЗАБЕЗПЕЧУЄ 

МОНТАЖ І СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЧИСТИХ ПРИМІЩЕНЬ 

 
Орленко А.Т., канд. тех. наук, доц., Полукаров Ю.О., канд. техн. наук, доц. (каф. 

ОПЦБ НТУУ «КПІ»), Дорошенко Д.В., студент (гр. ХМ-91, ХТФ НТУУ «КПІ») 

 

Існує реальна небезпека того, що названі вище люди без відповідної 

підготовки або з-за відсутності належного нагляду, можуть забруднювати чисті 

приміщення. Логічно припустити, що техніки-монтажники, проінструктовані в 

інших відношеннях, можуть використовувати ті ж методи, котрими вони 

користувалися поза межами чистих приміщень. А персонал інших фірм при 

виконанні сервісного обслуговування може не мати теоретичних знань, умінь і 

навичок у методах уникнення забруднень у чистих приміщеннях. Деякі основні 

правила для цих груп персоналу викладені нижче.  

Вхід в чисте приміщення для технічного персоналу, який забезпечує 

монтаж і обслуговування обладнання, повинен бути дозвільним.  

Технічний персонал повинен забезпечуватись тим же одягом і 

використовувати ті ж методи перевдягання при входженні і виході з чистого 

приміщення, що і виробничий персонал. Ніколи (особливо у вихідні або у 

відсутності виробничого персоналу) технічний персонал не повинен входити у 

чисте приміщення без перевдягання в одяг для чистого приміщення.  

Технічний персонал зобов’язаний знімати брудний одяг і мити руки перед 

вдяганням одягу для чистого приміщення. 

Монтажний інструмент у чистому приміщенні повинен бути очищений 

або стерилізований, зберігатися і використовуватися виключно в ньому. 

Інструменти повинні бути виготовлені із корозійностійких матеріалів 

(нержавіючої сталі та ін.). 

Інженерам сервісу або працівникам організації, не зв’язаної з чистими 

приміщеннями, перед внесенням необхідних інструментів у чисті приміщення 

треба вчасно їх очистити. Метод очищення полягає в тому, що необхідний 

інструмент обтирається згори донизу спеціальним матеріалом для чистих 

приміщень, змоченим ізопропіловим спиртом (70-%-м розчином у воді). 

Інструменти, необхідні для роботи в чистих приміщеннях, повинні відбиратися, 

обчищатися і вкладатися у спеціально призначені для чистих приміщень 

торбинки або контейнери. Причому в цих приміщеннях забороняється 

використовувати звичайні валізи або контейнери, в яких велика кількість 

потенційно небезпечних забруднювачів (папір, ворс та ін.). 

Запаковані запасні частини (наприклад, лампи денного освітлення) 

розпаковуються поза зоною проведення робіт і протираються за методом, 

вказаним вище. 

Матеріали пакувальних конструкцій (контейнер, валіза) вибирають 

виходячи з таких рекомендацій. 

Частіше використовувати для упаковки полімерні матеріали (плівки, 

заготовки визначеної форми), оскільки полімерна упаковка генерує менше 
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часток, волокон і хімічних сполук порівняно з багатьма іншими матеріалами. 

Кількість забруднень залежить від типу використованого пластика, засобу його 

виробництва і тари. Відомо, що деякі пластики схильні до генерації і 

накопичення електростатичного заряду, що представляє небезпеку для 

продукції; деякі пластики  розсіюють електричний заряд і є додатковою 

перевагою, оскільки знищує вірогідність тяжіння до пластика часток і він буде 

чистішим. В умовах, коли проблемою для чистого приміщення є виділення 

легких сполук, деякі пакувальні матеріали із пластика не рекомендується 

використовувати наприклад, полівінілхлоридні (ПХВ). 

Невеликі предмети виготовляються і пакуються по одному в пластикові 

чохли визначеної форми; партію із десяти таких одиночних упаковок 

поміщають у пластмасову коробку з кришкою, а потім у вакуумну упаковку із 

полімерної плівки. Потім все це вкладають у великий пластиковий мішок і 

картонну коробку для відвантаження користувачу. Там їх складуть в 

некласифікованому приміщенні для зберігання для наступного використання. 

При необхідності картонну коробку приносять на дільницю, суміжним з чистим 

приміщенням , де є передаточний повітряний шлюз для матеріалів, і виймають 

великий пластиковий мішок, котрий очищають за допомогою щітки і пилососа. 

Мішок відкривають, а запаковані у вакуумі коробки виймають і навантажують 

на візок, який завозять у шлюз для передачі матеріалів, де вакуумна упаковка 

протирається  вологою серветкою, призначеною для чистих приміщень. Потім 

упаковка відкривається, пластикові коробки перекладаються на чистий 

передаточний стіл, який знаходиться  у повітряному шлюзі. Упаковку слідує 

відкривати таким способом, щоб з її зовнішньої поверхні  забруднення не 

перейшли  на предмети, що знаходяться всередині пакувальної плівки. Потім 

персонал підіймає пластикові коробки і переносить їх в чисте приміщення, де 

вони і зберігаються.  

Письмові інструкції, які включають заходи і засоби попередження 

забруднення, розробляються для кожного виду діяльності; виконання цих 

інструкцій чітке та обов’язкове. 

Паперові інструкції або рисунки, які не призначені для чистих 

приміщень, вносити заборонено. Для них передбачено фотокопіювання на 

папір для чистих приміщень або ламінування пластиком чи розміщення у 

папках. 

Місця виконання робіт, які супроводжуються виділенням пилу під час 

проведення ремонту, наприклад, стелі чи підлоги, рекомендується ізолювати 

від решти чистого приміщення. При цьому для видалення пилу слід 

передбачати поломок або засоби аспірації. 

Технічному персоналу категорично забороняється приносити в чисті 

приміщення предмети і матеріали, перераховані у переліку, забруднюючі 

матеріали; 

 Після закінчення робіт технічний персонал зобов’язаний здійснити 

вбирання. Якість його (чисте приміщення очищено) підтверджує спеціаліст, 

спеціально навчений. При цьому допускаються до використання  очищуючи 
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речовини, матеріали і обладнання, дозволені  до використання в конкретному 

приміщенні. 

Протирочні матеріали, які використовуються в чистих приміщеннях, 

повинні характеризуватися низькою можливістю генерації пилу, що у значній 

мірі залежить як від виду продукції, так і від фінансових можливостей фірми. 

Термін використання матеріалу протирки до його утилізації необхідно 

встановлювати. 

З метою попередження забруднення готового продукту при його 

тимчасовому зберіганні, вибирається місце у чистому приміщенні або в 

суміжних з ним чистих зонах. 

Рекомендується особливо чутливу до забруднень готову продукцію 

зберігати у закритих шафах, конвеєрах, боксах з однонапрямленим потоком 

повітря або в ізоляторах. Матеріали не можна залишати  на підлозі. При 

наявності у чистому приміщенні однонапрямленого потоку повітря 

рекомендується використовувати стелажі, конструкція яких дозволяє повітрю 

проходити їх наскрізь. 

Відходи необхідно збирати в ідентифіковані контейнери та регулярно 

видаляти їх з чистого приміщення. 

В чистому приміщенні необхідно підтримувати чистоту і порядок, інакше 

воно перестане бути  чистим, а прибирання чистого приміщення і його 

дезінфекцію треба проводити за відповідними правилами. 
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ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ІНВЕСТИЦІЙ В ОХОРОНУ ПРАЦІ 

 
Полукаров О.І., канд. техн. наук (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»), 

Кружилко В.О. студент (гр. УЕ-02, ФММ НТУУ «КПІ»), 
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Одним із актуальних завдань економічних перетворень в Україні на 

сучасному етапі є розробка якісно нових підходів в управлінні процесом 

інвестування на вітчизняних підприємствах та формування дієвого механізму 

управління інвестиційною діяльністю на комплексній основі. Для цього 

необхідно з’ясувати низку невідкладних питань, пов’язаних із специфікою 

інвестиційного прогресу, де можливо максимально використовувати його 

переваги. 

Проблема оцінювання різноманітних потенціалів підприємства, в тому 

числі й фінансового потенціалу інвестиційної діяльності має важливе, 

практичне і теоретичне значення. Співвідношення величини цього потенціалу з 

об’єктом інвестиційного капіталу та доходами від інвестиційної діяльності дає 

можливість оцінити як підприємство використовує свої фінансово-інвестиційні 

ресурси. Тут важливе значення займає саме виявлення та оцінка прихованих 

джерел формування фінансового потенціалу інвестиційної діяльності 

підприємств. 

На механізм реалізації інвестиційної діяльності впливає ряд факторів, 

які можна розділити на внутрішні і зовнішні. Внутрішні фактори залежать від 

організації та управління підприємством  [1, 2]. Через вплив на внутрішні 

фактори підприємство може підвищувати свій власний фінансовий потенціал 

інвестиційної діяльності. Одним з важливих внутрішніх факторів, що впливає 

на фінансовий потенціал інвестиційної діяльності підприємства є стан 

промислової безпеки та охорони праці.  

Оцінка стану охорони праці й ефективності заходів для її поліпшення є 

одним з напрямків зниження витрат, як складової собівартості продукції 

підприємства. Стан охорони праці безпосередньо впливає на показники 

господарської діяльності підприємства. Належний рівень охорони праці 

забезпечується шляхом: 

- доведення параметрів виробничого середовища до нормативних 

значень (технічні і технологічні рішення); 

- захисту працівників від впливу небезпечних і шкідливих виробничих 

факторів. 

Оцінку стану охорони праці на рівні підприємства рекомендується 

проводити за такими показниками [3]: 
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де ..пдK  – коефіцієнт рівня виконання правил охорони праці;  

  
A

А
К nд

nд
..

..  , (2) 

 

де ..nдА – кількість працюючих, які виконують правила, А – загальна кількість 

працюючих); тК – коефіцієнт технічної безпеки обладнання: ..стn – кількість 

технічно відповідних вимогам охорони праці одиниць обладнання; 1n  – 

загальна кількість одиниць обладнання на підприємстві; ... рпвK – коефіцієнт 

виконання планових робіт з охорони праці: 
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де фт - кількість фактично виконаних заходів з охорони праці; m – кількість 

запланованих заходів з охорони праці. 

Для оцінки ефективності заходів з охорони праці необхідно 

користуватися сукупністю чотирьох груп показників: 

1) показники зміни стану умов праці; 

2) соціальні показники; 

3) економічні показники; 

4) соціально-економічні показники. 

Комплексна оцінка зміни умов праці визначається з урахуванням 

приросту числа робочих місць, на яких умови праці приведеш у відповідність 

до нормативних вимог. 

Оцінка ефективності запланованих і реалізованих заходів з охорони 

праці передбачає поєднання соціальних, соціально-економічних, інженерних 

(технічних) і економічних показників, що характеризують виробниче 

середовище до і після впровадження заходів. Ці показники мають відносну 

самостійність і тому тільки в комплексі дозволяють визначити ефективність 

виконаної чи планованої роботи. Економічні показники конкретизують 

об’єктивну оцінку ефективності заходів, однак для робіт в сфері охорони праці 

економічна ефективність є важливої, але не головною. Навіть при відсутності 

економічного ефекту актуальність заходів в охороні праці визначається 

насамперед їхньою соціально-оздоровчою значимістю. 

Оцінка соціальної ефективності від реалізованих чи планових заходів 

щодо поліпшення охорони праці передбачає використання наступних 

показників [4]: 

1. Відсоток скорочення числа робочих місць, що не відповідають 

вимогам нормативних актів по безпеці виробництва: 
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де 21   , КК  – число робочих місць, що не відповідають вимогам санітарних норм 

відповідно до і після реалізації заходу, шт.; К  – загальна кількість робочих 

місць, шт. 

2. Відсоток скорочення чисельності працівників, що працюють в умовах, 

які не відповідають вимогам санітарних норм: 
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 ,  (5) 

 

де 21  ,ЧЧ  – чисельність працівників, що працюють в умовах, які не 

відповідають санітарним нормам, відповідно до і після реалізації заходу, чол.; 

Ч  – середньосписочна чисельність працівників за рік, чол.  

3. Відсоток збільшення числа машин і механізмів приведених у 

відповідність з вимогами нормативних актів, що регулюють питання охорони 

праці: 
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де 21  , ММ  – число випадків виробничого травматизму до і після реалізації 

заходу, шт.; М  – загальна кількість машин і механізмів, шт. 

4. Відсоток збільшення кількості виробничих приміщень, приведених у 

відповідність вимогам актів, що регулюють питання охорони праці: 
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де 21  , ББ  – кількість виробничих приміщень, умови роботи в яких не 

відповідають нормам по безпеці виробництва відповідно до і після реалізації 

заходів, шт.; Б  – загальна кількість виробничих приміщень, шт. 

5. Зменшення коефіцієнта частоти виробничого травматизму: 
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 ,  (8) 

 

де 21  , NN  – число випадків виробничого травматизму до і після реалізації 

заходу. 

6. Зменшення коефіцієнта важкості травматизму: 
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де 21, ДД  – загальна кількість днів непрацездатності через травматизм 

відповідно до і після реалізації заходів за рік. 

7. Зменшення коефіцієнта частоти професійної захворюваності через 

незадовільні умови праці: 
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 ,  (10) 

 

де 21,ЗЗ  – кількість випадків професійних захворювань через незадовільні 

умови праці відповідно до і після реалізації заходів. 

Витрати на здійснення заходів щодо охорони праці включають 

капітальні інвестиції і поточні витрати. 

До капітальних інвестицій належать витрати: 

– на створення основних фондів; 

– на удосконалювання техніки і технології. 

Поточні витрати включають витрати на зміст і обслуговування 

основного технологічного устаткування, викликані його удосконалюванням. 

Для економічного обґрунтування заходів щодо поліпшення охорони 

праці витрати на їх реалізацію визначаються як сукупні поточні витрати і 

капітальні інвестиції, приведені до року з урахуванням чинника часу (інфляції). 

У загальному вигляді короткострокові (до одного року) витрати на 

проведення заходів визначаються як сума капітальних інвестицій і поточних 

річних витрат [4]: 

 

  ..... тотото ДЗЗ  ,  (11) 

 

де ..тоЗ  – поточні (експлуатаційні) витрати на охорону праці за рік, грн.; ..тоД  – 

капітальні інвестиції на реалізацію заходів щодо охорони праці, грн. 

Витрати на довгострокові заходи необхідно дисконтувати, що дозволяє 

врахувати інфляцію і визначити дійсний рівень витрат. 

Джерелами фінансування заходів щодо поліпшення охорони праці на 

підприємстві можуть бути: 

– власні кошти підприємств; 

– кредити; 

– бюджетні кошти; 

– благодійні внески. 

Показники соціальної і соціально-економічної ефективності витрат на 

охорону праці розраховуються як відношення величин соціальних або 

соціально-економічних результатів до витрат, необхідних на їхнє здійснення 

(або навпаки), і використовуються для визначення і порівняння фактичного 
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рівня питомих витрат, необхідних для зниження частки працюючих у 

несприятливих умовах праці, рівня травматизму, захворюваності, плинності 

кадрів на різних підприємствах і в галузях [5]. 

Розрахунок економічної ефективності впровадження заходів щодо 

поліпшення охорони праці на підприємстві проводиться з цілями: 

– визначення фактичної економічної ефективності здійснених заходів; 

– економічного обґрунтування планованих заходів, у тому числі вибору 

оптимального варіанта проектних рішень; 

– розрахунку нормативів витрат на приведення умов праці на робочих 

місцях у відповідність з вимогами систем стандартів безпеки праці, 

будівельних норм і правил. 

Показник ефективності витрат підприємства на заходи з охорони праці 

[3]. 
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де рЕ  – річна економія поточних витрат від поліпшення охорони праці на 

підприємстві (прибуток чи зменшення збитків), грн.; ..взЗ – загальні витрати 

підприємства на охорону праці, грн. 

Отже, визначення ефективності інвестицій в охорону праці підприємств 

передбачає облік двох альтернативних видів економії від поліпшення стану 

охорони праці, що можуть бути розраховані за: 

– економічними показниками, обов’язковими для обліку і статистичної 

звітності, що містяться у формах статистичної звітності; 

– показниками, що отримані в результаті поточного обліку основних 

соціально-економічних результатів за визначений час (зниження рівня 

виробничого травматизму і захворюваності, суми пільг і компенсацій за роботу 

в несприятливих умовах, скороченні плинності кадрів та інших). 
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НЕБЕЗПЕКА ЦЕМЕНТНОГО ПИЛУ ТА ЗАСОБИ 

БОРОТЬБИ З НИМ 

 
Полукаров Ю.О., канд. техн. наук, доц. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»), Бутенко О.С, 

студент (гр. ХЕ-01, ХТФ НТУУ “КПІ” ) 

 

Від якості повітря робочої зони багато в чому залежить здоров'я 

працюючих та їхня працездатність. Однією з найрозповсюдженіших складових 

повітря сучасних робочих зон багатьох виробництв є пил, який має різну 

природу, а отже й різні властивості. Все це зумовлює різний характер впливу на 

організм працюючого та вимагає розробки індивідуальних організаційно-

технічних заходів щодо захисту працюючих від пилу в залежності від його 

складу і дисперсності. Одним із компонентів забруднення повітря є цемент, 

який виробляється у великих обсягах і використовується у різних галузях 

промислового та житлового будівництва [1]. 

Цементний пил та його сполуки шкідливо діють на дихальні шляхи, 

надлишок викликає захворювання верхніх відділень легенів, а також негативно 

впливає на шкіру та очі. Поступово в організмі людини, під дією тривалої 

взаємодії з пилом, можуть виникати хронічні захворювання, наприклад, 

запалення дихальних шляхів та призводить до таких хвороб як нежить, 

бронхіти, трахеїти, пневмоконіоз. Нерідко вплив такого виду пилу викликає 

шкірні захворювання, а інколи навіть призводить до онкологічних захворювань.  

Дослідження потенційних джерел викидів цементного пилу та 

розроблення сучасних методів для його вловлювання на промислових об'єктах, 

як забруднювача повітря, є вельми актуальною на сьогодні проблемою. Окрім 

цього, найнебезпечнішою в екологічному аспекті галуззю виробництва 

будівельних матеріалів залишається цементна промисловість, підприємства 

якої найбільше забруднюють довкілля. Тому виникає потреба дотримуватися 

положень спеціальної Державної програми, яка забезпечує істотне зменшення 

впливу цементного пилу на довкілля та здоров'я людини. 

Основними джерелами пилоутворення цементних заводів є конвеєрні 

лінії, якими транспортується сировина й готова продукція, місця їх 

пересипання, завантаження й розвантаження, дробильні установки, печі 

випалювання клінкеру, кульові млини для помелу клінкеру та ін.  

Найбільш істотними джерелами пиловиділення також на дільницях 

цементних заводів є печі для випалювання клінкеру. При сухому способі 

виробництва кількість сухих запилених газів, які виносяться з печей, на 25-40% 

менше, ніж при мокрому способі.  

Якщо порівняти джерела пилоутворення цементних заводів, то слід 

відзначити, що понад 80 % пилу, що викидається в атмосферу, виділяється 

обертовими печами випалювання клінкеру. 

Основними чинниками, які визначають запиленість повітря в робочих 

зонах різних дільниць, є швидкість вітру й віддаленість транспортованої 

сировини від кар'єру. Для зменшення виділення в атмосферу пилу на 
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цементних заводах застосовують такі заходи: укриття місць з можливим 

інтенсивним пиловиділенням, рукавні фільтри, електрофільтри, циклони, 

витяжна вентиляція та ін.  

Реалізація цих заходів може бути як автономною, так і комплексно у 

поєднанні один з одним. У місцях, де пиловиділення в робочі зони незначне, за 

потреби використовуються індивідуальні засоби захисту органів дихання, 

водночас як герметичні кабіни для обслуговувального персоналу 

встановлюються в місцях з високими концентраціями пилу.  

Дослідження виробничих дільниць цементних заводів дало змогу 

встановити, що при застосуванні вказаних вище заходів знепилювання 

концентрація пилу на робочих місцях не перевищує ГДК. Перевищення 

регламентних рівнів запиленості спостерігається тільки при порушенні правил 

експлуатації пиловловлювальних агрегатів.  

У виробничих підрозділах цементних заводів з неорганізованими 

джерелами пиловиділення (дільниця транспортування сировини й цех готової 

продукції) практично відсутні заходи щодо боротьби з пилом. При обсягах 

виробництва цементу до 1 млн т на рік це виправдовує себе, тому що 

концентрації пилу на робочих місцях лише іноді незначно перевищують ГДК 

(граничнодопустимі концентрації) і пилонебезпека в цих випадках легко 

усувається за допомогою індивідуальних засобів захисту органів дихання. 

Однак навіть в умовах інтенсифікації виробництва цементу ці заходи не дають 

змоги забезпечити нормальні санітарно-гігієнічні умови праці за пиловим 

чинником.  

Наявність пилу в повітрі робочих приміщень цементних заводів 

обумовлена характером та організацією технологічного процесу, ступенем 

герметичності устаткування, наявністю чи відсутністю вентиляційних 

установок і ефективністю їх роботи.  

Запиленість повітря має місце на виробництвах з такими технологічними 

процесами, як обточування, полірування тощо. Часом пил виникає внаслідок 

горіння, транспортування та розважування порошкоподібних матеріалів. 

Концентрацію пилу в повітрі визначають безпосередньо в робочій зоні за 

допомогою фотопиломіру. 

Для боротьби з промисловим пилом необхідно впроваджувати 

різноманітні заходи, до яких належать:  

1) комплексна автоматизація технологічних процесів і дистанційне 

управління ним; 

2) удосконалення конструкції обладнань (герметизація устаткування 

тощо);  

3) удосконалення технологічних процесів (застосування замкнутих і 

безперервних технологічних процесів);  

4) заміна фізично зношеного і морально застарілого устаткування на нове 

високопродуктивне та екологічно безпечне;  

5) своєчасний і якісний ремонт технологічного устаткування;  

6) влаштування місцевої вентиляції з фільтруванням повітряної суміші; 
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7)  використання індивідуальних засобів захисту організму (спецодяг, 

антисептичні пасти, окуляри, шоломи, маски, протигази та респіратори). 

Для ефективного пиловловлювання та очищення на цементних заводах 

пилоповітряної суміші широко застосовують апарати із закрученням 

повітряного потоку: циклони, вихрові камери, скрубери, швидкісні 

газопромивачі, плівкові сепаратори тощо [2]. Циклони прямоточні і більш 

ефективні протиточні використовують для індивідуальних технологічних 

процесів сухого пиловловлювання твердих частинок розміром понад 10 мкм.  

За принципом дії агрегати для вловлювання пилу на виробництві 

поділяють на гравітаційні або відцентрові (циклонні), рідинні, електричні тощо.  

Процес вловлювання пилу рідиною – це перенесення завислих часточок з 

повітряного середовища у рідинне з наступним обробленням отриманої 

гідросуміші. Залежно від форми контакту повітря та рідкої фази, способи 

мокрого пиловловлення поділяють на три види:  

вловлювання у об'ємі рідини (наприклад, водяні фільтри); 

вловлювання плівками рідини; 

вловлювання розпиленою рідиною в об'ємі повітря.  

На сушильних установках цементних заводів застосовують циклони 

батарейного типу, скрубери, рукавні фільтри, електрофільтри. Ці ж апарати 

застосовують як пилогазовловлювачі сушильних установок та печей для 

випалювання клінкеру, а також для вловлювання найдрібніших механічних 

частинок – пилу, що міститься у природному газі, перед подачею споживачеві. 

Відомі також абсорбційні мокрі агрегати, у яких для зрошування 

використовується пульпа відходів флотації, що забезпечує підвищення ступеня 

очищення димових газів від оксидів сірки та азоту.  

Підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновок, що для захисту 

працівників від дії цементного пилу жодне підприємство, де зустрічається цей 

вид пилу, не може обходитись без застосування ефективних пиловловлюючих 

систем. В окремих випадках, окрім застосування вищезазначених агрегатів 

додатково слід застосувати також засоби індивідуального захисту органів 

дихання.  
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Під шумом розуміють небажані звуки, які негативно впливають на 

організм людини і заважають його роботі та відпочинку. В багатьох випадках 

шум створюється під час хаотичного чергування звуків різної частоти та 

інтенсивності.  

Вплив такого шкідливого фактору як шум, в жодному випадку не можна 

недооцінювати. Часто людина звикає до постійної дії шуму, однак це зовсім не 

означає, що шум не представляє для цієї людини небезпеки. Ступінь такого 

впливу переважно залежить від рівня та характеру шуму, форми та тривалості 

впливу, а також індивідуальних особливостей людини. Численні дослідження 

підтвердили той факт, що шум належить до фізіологічних подразників, які за 

певних обставин можуть впливати на більшість органів та систем організму 

людини. Так, за даними медиків дія шуму може спричинити нервові, серцево-

судинні захворювання, виразкову хворобу, порушення обмінних процесів та 

функціонування органів слуху тощо. У зв'язку з цим, слід звернути увагу на той 

факт, що протягом багатовікової еволюції людина так і не набула здатності 

адаптуватись до дії шуму, як і не було створено природного захисту для 

високочутливого та досконалого органу слуху людини від дії інтенсивного 

шуму. 

Умовно вплив шуму різного рівня можна охарактеризувати наступним 

чином. Шум до 50 дБА, зазвичай, не викликає шкідливого впливу на людину в 

процесі її трудової діяльності. Шум з рівнем 50—60 дБА може викликати 

психологічний вплив, що виявляється у погіршенні розумової діяльності, 

послабленні уваги, швидкості реакції, ускладнені роботи з масивами інформації 

тощо. За рівня шуму 65— 100 дБА можливий його фізіологічний вплив: пульс 

прискорюється, тиск крові підвищується, судини звужуються, що погіршує 

постачання органів кров'ю. Дія шуму з рівнем 100 дБА і вище може призвести 

до функціональних порушень в органах та системах організму людини: 

знижується слухова чутливість, погіршується діяльність шлунку та кишківника, 

з'являється відчуття нудоти, головний біль, шум у вухах. При рівні шуму 120 

дБА та вище здійснюється механічний вплив на орган слуху, що виявляється у 

порушенні зв'язків між окремими частинами внутрішнього вуха, можливий 

навіть розрив барабанної перетинки. Такі високі рівні шуму впливають не лише 

на органи слуху, а й на весь організм. Звукові хвилі, проникаючи через шкіру, 

викликають механічні коливання тканин організму, внаслідок чого відбувається 

руйнування нервових клітин, розриви дрібних судин тощо. В таблиці 1 

наведено рівень шуму, його джерела та вплив на людину. 
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Таблиця 1 

Рівень шуму та його джерела 

Рівень шуму, дБА Характеристика Джерело шуму 

1 2 3 

0 Нічого не чути  

5 Майже не чути  

10 Майже не чути Тихий шелест 

15 Ледь чутно Шелест листя 

20 Ледь чутно Шепіт людини (на відстані 1 метр) 

25 Тихо Шепіт людини (на відстані 1 метр) 

30 Тихо шепіт, цокання настінного 

годинника. 

Допустимий максимум по нормам 

для житлових приміщень вночі, з 23 

до 7 год 

35 Досить чутно Тиха розмова 

40-45 Досить чутно Звичайна мова. 

Норма для житлових приміщень 

днем, з 7 до 23 ч. 

50 Чітко чути Розмова, пишуча машинка 

55 Чітко чути Верхня норма для офісних 

приміщень класу А (за 

європейськими нормами) 

60 Шумно Норма для контор 

65-70 Шумно голосна розмова (1м) 

75 Шумно Крик, сміх (1м) 

80-85 Дуже шумно Крик, мотоцикл з глушником. 

90 Дуже шумно гучні крики, вантажний 

залізничний вагон (в семи метрах) 

95 Дуже шумно вантажний залізничний вагон (в 

семи метрах) 

100 Вкрай шумно оркестр, вагон метро, гуркіт грому 

Максимально допустимий звуковий 

тиск для навушників плеєра  

105 Вкрай шумно В літаку (до 80-х років ХХ століття) 

110-115 Вкрай шумно Вертоліт 

120-125 Майже нестерпно Відбійний молоток (1м) 

130 Больовий поріг Літак на старті 

 

135-140 Контузія Звук злетаючого реактивного літака 

145-155 Контузія, травми Старт ракети 

160 Шок, травми Ударна хвиля від надзвукового 

літака 
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З розвитком прогресу техніка стає дешевшою і доступнішою для кожної 

людини. За результатами багаторічних досліджень можна стверджувати, що 

майже 80 % виробничого та 50 % побутового обладнання є джерелом шуму. В 

таблиці 1 наведено шумові характеристики побутової техніки. 

 

Таблиця 2 

                        Рівень шуму побутової техніки 
Найменування техніки Рівень шуму, дБА 

Принтер (струменевий) 35-50 

Принтер (лазерний) 40-50 

Сканер 43-50 

Кулер 20-40 

Мікрохвильова піч 40-55 

Фен 45-70 

Вентилятор 35-60 

Пральна машина 45-80 

Холодильник 35-50 

Електробритва 45-65 

Кухонний комбайн, блендер, міксер 70-85 

Пилосос 65-80 

Перфоратор, шуруповерт 80-110 

 

Отже, знаходячись вдома, на нас впливає шум з вулиці та шум 

породжений в середині приміщення. Зазвичай шум, який створюється в 

приміщені - це шум створений побутовою технікою. З таблиці 2 видно, що дія 

приладів, шум яких перевищує допустиму норму, не є постійною і не буде 

суттєво впливати на людину. Прилади, які працюють постійно або з певною 

періодичністю, за показниками шуму, не перевищують допустимих норм. При 

покупці побутової техніки слід обов’язково звертати увагу на шумову 

характеристику, яка зазначена в паспорті техніки. Якщо техніка призначена для 

постійної роботи чи експлуатації з великою частою, слід намагатися вибрати 

прилад, який створює найнижчий рівень шуму, адже від цього буде залежати 

ваше самопочуття, працездатність та нервово психологічний стан. 

 

Література 

 

1.Третьяков В.О. Охорона праці: навч. посібник / О.В. Третьяков, В.В. 

Зацарний, В.Л. Безсонний.  - К.: Знання, 2010. – 166 с. 

2. http://www.kakras.ru/doc/shum-decibel.html#siren-klaxon 



140 

 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ В АВІАЦІЇ ТА 

ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 
Полукаров Ю.О., канд. техн. наук, доц. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»),                                 

Прус В.В. студентка (гр. ХМ-01, ХТФ НТУУ «КПІ») 

                 

      Актуальність теми пояснюється тим, що проблем у сфері 

авіаперевезень чимало. На жаль, питанням охорони праці  в авіації не 

приділяється належної уваги. Вони ще не стали предметом систематичного 

спеціального  обговорення  в територіальних  органах повітряного транспорту. 

Незадовільний стан вимог і охорони праці в Україні та країнах СНГ, повільні 

темпи зниження виробничого травматизму і професійної захворюваності 

свідчать про необхідність подальшого вдосконалення системи управління 

охорони праці, посилення діяльності по зниженню рівня професійного ризику в 

авіації.  

   Згідно результатам опитування, фактори, які впливають на виробничий 

травматизм льотного складу розподілились наступним чином: порушення 

технологічних процесів – 21.1%; шкідливі фактори праці членів екіпажів - 20%; 

незадовільне утримання і недоліки в організації робочих місць – 14.4%; 

експлуатація несправних машин,механізмів, устаткування і порушення 

робітниками трудового розпорядку і дисципліни праці по 10.3%; брак 

кваліфікованого персоналу – 6.1%. Отже, спробуємо докладніше зупинитися на 

проблемах охорони праці в цій сфері та на можливі заходи їх вирішення [1]. 

   Нещодавно відбувся з’їзд Асоціації працівників льотного складу 

цивільної авіації України, яка входить до КВПУ. Там були обговорені проблеми 

на прикладі деяких авіакомпаній. За словами голови профспілкової організації  

впродовж останніх  років не виконується у повному об’ємі колективний 

договір, неправильно нараховується і несвоєчасно виплачується зарплатня. Не 

задоволена профспілка й дотриманням норм охорони праці у авіакомпаній. На 

акти і зауваження профспілківців керівники реагують вряди-годи. Утім,  це – 

проблема не тільки авіаторів, а й пасажирів: незадовільні умови праці не 

можуть не  впливати на безпечність польотів [2]. 

Технічне обслуговування авіаційної техніки під час підготовки до вильоту 

і в польоті здійснює екіпаж  з моменту прийняття ПС від ІТС перед вильотом 

до зарулювання на місце стоянки (вимикання двигунів). Слід звернути увагу на 

проблеми, які можуть виникати під час виконання цих робіт. Найбільшу 

кількість травм і захворювань викликають такі чинники: 

- незахищені рухомі елементи ПС (елерони, щитки інтерцептори, тримери, 

шасі, турбіни і та ін.); 

- струмені відпрацьованих газів і предмети, що в них потрапили; 

- конструкції, що руйнуються (бортові драбини, стрем’янки); 

- поверхні, що мають підвещене ковзання, спричинене обледенінням, 

зволоженням поверхонь ПС, трапів, стрем’янок , приставних драбин); 
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- підвищена або знижена температура, вологість і рухливість повітря в зоні 

стоянки ПС і в кабіні екіпажу; 

- підвищений рівень шуму, вібрації, ультра- і інфразвуку; 

- недостатня освітленість робочої зони; 

- хімічні речовини, які входять до складу матеріалів, що використовуються 

для виготовлення обладнання і приладів кабін екіпажів, а також тих, які 

застосовуються як отрутохімікати; 

- нервово – психічні й емоційні перевантаження, перенапруження 

аналізаторів і гіподинамія. 

Слід також звернути увагу на помилки, які допускає система управління 

охорони праці (СУОП) в авіації. Одним із основних методів удосконалення 

СУОП є підвищення ефективності діяльності людини ( оператора) і передусім 

мінімізація ії помилкових дій. Розглядаючи проблему виробничого 

травматизму в цивільній авіації, бачимо, що основним суб’єктом  СУОП є 

насамперед оператор – виконавець заданої технологічної операції. Це – пілот, 

бортінженер, інженер, що виконує безпосередньо будь – яку фізичну роботу з 

налагодження, регулювання або інших операцій, технік, водій, вантажник тощо. 

  Саме помилки операторів призвели до Чорнобильської трагедії, загибелі 

космічного корабля “Челенджер” з астронавтами на борту.  

   З позицій функціонування СУОП  у цілому заслуговує на увагу 

запропонована К. Корнелем класифікація помилок управління: 

-  порушення заданого проходження процедур; 

-  неправильний діагноз ситуації; 

-  обмеженість міркувань; 

-  неправильна інтерпретація одержаної інформації; 

-  недостача уваги, обережності; 

   Д. Мейстер запропонував класифікувати помилки  оператора, які той  

допускає при маніпулюванні органами управління так: 

- виконання не тієї дії, яка потрібна; 

- неправильне виконання потрібної дії; 

- порушення послідовності у виконанні дій; 

- виконання дії,коли це непотрібно; 

- виконання дії несвоєчасно або не за заданий час. 

 Як показують наведені  класифікації, основними причинами, які 

викликають помилкові дії, є психофізіологічні фактори. У зв’язку з цим, учені 

розподіляють представників операторської діяльності на дві умовні категорії: 

так звані відносні професії (верстатники, складальники, ткалі, 

сільськогосподарські робітники та ін.) й абсолютні (пілоти, диспетчери 

керування повітряним рухом, водіїв кораблів, потягів). Для відбору кандидата в 

зазначену групу  слід старанно вивчити особливості його нервової системи,силу 

і рухливість нервових процесів. Важливо, щоб оператори абсолютної групи 

володіли досить рухомою нервовою системою. Її оцінюють за швидкістю 

реагування на звукові або світлові сигнали. Основним завданням при цьому є 
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виявлення здатності оператора швидко і повно оцінювати складні ситуації та 

приймати правильні рішення. 

  На жаль, таку роботу не проводять (або проводять дуже слабко) на всіх 

стадіях добору і перепідготовки операторів, які входять до групи абсолютних 

професій авіапідприємств. Це є досить серйозною проблемою, адже за 

статистикою  в цивільній авіації біля 70 %  катастроф і аварій  відбувається 

через дію “людського фактора”, в результаті чого багато загиблих [3]. 

 Чисельність пілотів цивільної авіації в країнах СНГ з 1996 року впала на 

57% , а середній вік виріс з 40 років в 1996 році до 44 в 2005 році. Частка 

молодих спеціалістів в загальній кількості всього 7 %, а пілотів старших 50 

років – 24%. За рік учбові заклади випускають  близько 200 пілотів , а потрібно 

– 800. Отже, спостерігається така проблема, як дефіцит пілотів, який виник вже 

у 2007 році, а за статистичними даними, до 2015- го року досягне 8000 чоловік. 

До 35 %  помилок авіаторів провокується ергономічними недоліками засобів 

інформації, органів управління, обзорністю з кабіни, пультів приборів, а також 

методами навчання. Більш ніж 60% екіпажів в кінці робочого дня або в польоті, 

який триває більше ніж три години знаходяться у стані зниженої працездатності 

із-за впливів, які перевищують санітарні норми: шуми, 

вібрації,перенавантаження.  

  В авіаперевезеннях існує чимало проблем, для вирішення яких необхідно 

поставити ряд цілей і задач. По перше, це підготовка, перепідготовка і 

підвищення кваліфікації персоналу для роботи, яка пов’язана  з виконанням 

міжнародних та внутрішніх перельотів. Також не менш важливим є: розвиток 

матеріальної бази соціальної сфери в цілях більш повного соціально – 

економічного забезпечення трудового колективу; забезпечення охорони праці і 

безпечних умов праці робітників при експлуатації парку повітряних судів; 

забезпечення функціонування  систем моніторингу і контролю стану охорони і 

умов праці на робочих місцях. 

    Реалізація функцій по охороні праці, профілактики травматизму і 

контролем над станом робочих місць покладена  на СУОП. Профілактика 

травматизму в авіації повинна включати в себе такі заходи: 

- забезпечення працівників засобами індивідуального захисту; 

- нагляд за небезпечними виробничими об’єктами і дотриманням 

санітарних правил; 

- своєчасне проведення необхідних випробувань і технічного  огляду 

устаткування, машин і механізмів; 

- визначення пріоритетних напрямів модернізації устаткування, технічних 

процесів; 

- проведення попередніх(при вступі на роботу) та періодичних(під час 

трудової діяльності) медичних оглядів робітників; 

- проведення навчання, інструктажів і перевірки знань з охорони праці у 

робітників, включаючи керівників і спеціалістів у відповідності з діючим 

законодавством. 
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 Проблема втоми в авіації стосується всіх: льотного екіпажу, 

бортпровідників, персоналу технічного обслуговування, диспетчерів 

управління повітряним рухом. Тому повинна обов’язково діяти програма  

профілактики стресу серед льотного складу – психологічна корекція 

здійснюється на основі затверджених методик, які дозволяють виявити 

підвищення емоційного напруження. Психологічні рекомендації повинні 

носити індивідуальний характер у відповідності з особливостями персоналу [4]. 

  Неможна не звернути увагу на такий фактор в авіації  як ергономіка, 

наукову дисципліну, яка вивчає можливості функціонування людини в 

трудових процесах, виявляє можливості і закономірності створення 

оптимальних умов для високопродуктивної праці й забезпечення необхідних 

зручностей, які сприяють розвитку здібностей працівника. Ергономіка 

займається не тільки поліпшенням умов праці,  але і розробкою рекомендацій 

щодо проектування нової техніки, включаючи і сучасні літальні апарати і, 

зокрема, кабіни пілота, робочі місця водіїв і операторів транспорту для 

обслуговування аеропортів, а також різні системи керування повітряним рухом, 

випробувальне і діагностичне устаткування для експлуатації й ремонту 

авіаційної техніки тощо. 

  Авіаційна ергономіка значну увагу повинна приділяти сумісності частин 

ергономічної системи (прилад – машина – середовище). Сумісність – це 

взаємна відповідність однорідних якостей частин системи, необхідних  для 

забезпечення функціонування її в означеному режимі. Це надзвичайно важливо 

не тільки для безпеки польотів, але й безпеки праці робітників низки найбільш 

травмонебезпечних професій наземних служб аеропорту (техніки, механіки) 

[5]. 

 Отже, проблем у системі охорони праці в авіації  дуже багато. Ці 

проблеми спричинюють таку ситуацію, що в авіакомпаніях відбувається дуже 

велика плинність кадрів. На підприємствах  звільняється  чимало першокласних 

фахівців льотного і технічного складу, бортпровідників, котрі є стержнем будь-

якої авіакомпанії. Для поліпшення проблем  в авіації повинен  в першу чергу 

відбутися перехід від реактивного управління охороною праці (компенсації за 

шкоду здоров’ю) до преактивного (запобігання шкоди). Для цього обов’язково 

треба вжити такі заходи, як реформування та модернізація  системи державного 

управління охороною праці в авіації; підвищення ефективності управління 

охороною праці в галузі, в тому числі і з економічної точки зору.  
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«Гідна робота – це безпечна робота» 

Хуан Сомавія / Juan Somavia  

Генеральний директор МОП 

 

У ринкових умовах метою кожного підприємства є втриматися на ринку й 

одержати прибуток. Досягнення цих умов стане можливим, якщо втрати 

підприємства будуть нижчими від заробленого прибутку. Вже багато років 

тому система обмеження втрат (Loss Control Management) на підприємстві була 

трактована як один з ключових елементів його успішного функціонування. 

Виявилося, що краще обмежувати втрати, ніж підвищувати дохід шляхом 

підвищення продажу або підвищення ціни. Це може призвести до спаду 

продажу і, як наслідок, — до зменшення доходу. 

Втрати підприємства, на які можна впливати, значною мірою пов'язані з 

охороною праці. Нещасні випадки на виробництві зумовлюють значні втрати 

часу, підвищення страхових внесків, знищення або пошкодження обладнання, 

зниження продуктивності праці, значні штрафні санкції, витрати коштів на 

експертизи та ін. Відомі випадки, коли аварії спричиняли катастрофічні 

наслідки, і підприємства переставали існувати. 

Охорона праці включає в себе не тільки попередження травматизму та 

профзахворювань на робочих місцях, а й питання безпеки продукції, що 

виробляється, охорону навколишнього середовища, безпеку працівників 

підрядних організацій, відвідувачів тощо. З метою підвищення ефективності 

охорони праці й належного обґрунтування профілактичних заходів проводиться 

оцінка ризику. Чим більш комплексно, з точки зору втрат, поставитися до 

аналізу та оцінки ризику, тим більший шанс побудувати ефективну систему 

управління охороною праці (безпекою і гігієною праці). Наприклад, у більшості 

фірм до уваги беруть такі категорії втрат: 

— люди; 

— майно підприємства; 

— навколишнє середовище; 

— імідж фірми. 

При такому багатоаспектному підході до оцінки ризику підприємства в 

стані оцінити, які профілактичні заходи будуть найбільш ефективними та 

економічно обґрунтованими. Бюджет охорони праці навіть у найуспішніших 

фірмах завжди обмежений, тому важливо обирати такі заходи, які є найбільш 

дієвими. Ефективність функціонування системи управління охороною праці 

залежить від таких факторів: 

— економічний підхід; 
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— управління на підставі оцінки ризику; 

— цілеспрямованість планування; 

— корегуючі й запобіжні дії; 

— конкретне запобігання; 

— заохочення і співпраця усіх працівників; 

— подальше вдосконалення системи. 

Всю інформацію, необхідну для СУОП, умовно можна поділити на 

нормативну і пізнавальну (обізнаність, поінформованість). Нормативна 

інформація дає уяву про необхідний стан об'єкту, а пізнавальна дає 

характеристику його дійсного стану. Нормативна інформація є досить стійкою, 

тобто такою, що відображає всі параметри і норми виробничого середовища 

згідно чинного законодавства за відповідний період часу для керованого 

об'єкту, а пізнавальна постійно змінюється. Діяльність керівника будь-якого 

структурного підрозділу з охорони праці є нормативною тому, що вона 

регламентується рішеннями різних державних і урядових органів. До 

нормативної інформації з охорони праці належать, перш за все, норми права. 

Вони встановлюються державними органами і спрямовуються на запобігання 

нещасним випадкам, професійним захворюванням та на поліпшення умов 

праці. Норми права виражають волю держави, що ґрунтується на об'єктивних 

законах природи та суспільства, вносять в суспільні виробничі відношення 

необхідний порядок, визначають і регламентують поведінку людей, що 

спонукає їх до ефективної та продуктивної діяльності. 

На підставі теоретичних розробок та тенденцій, нормативних баз та 

існуючої практики, проведемо наступний розгляд  сучасних підходів до 

управління охороною праці. Впровадження та практичне виконання 

перелічених нижче підходів на підприємствах в науці трудового права 

охоплюється єдиним узагальнюючим поняттям – система управління охороною 

праці. 

1. Економічний підхід. У ринковому господарствіжодні бізнесові цілі не 

будуть реалізовані без створення належної безпеки працівників. Що добре для 

працівника, то добре і для підприємства. Тому велика увага приділяється 

співпраці в цій галузі, а також навчанню працівників й усвідомленню ними 

необхідності управління ризиком, виконання праці максимально безпечним 

способом. У ринковому господарстві неприпустимий жодний неврахований 

ризик. Незначні тимчасові вигоди не можуть бути виправданими, якщо вони 

провокують втрати, що значно перевищують одержані вигоди. Виходячи з 

цього, безпека праці є спільною ціллю та інтересом як для працівників, так і для 

підприємства. 

2. Управління на підставі оцінки ризику. Сучасна система управління 

охороною праці повинна спиратися на ідентифікацію небезпек та оцінку 

ризику. В процесі ідентифікації небезпек необхідно виявляти всі небезпеки для 

працівника й підприємства, а також для клієнта та суспільства. Це означає 

зміну підходу до охорони праці: від примусового виконання приписів і норм до 

підходу "мені це потрібно для усунення ризику". Управління охороною праці 
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на підставі оцінки ризику вимагає, по-перше, ретельної, комплексної 

попередньої ідентифікації небезпек та оцінки ризику; по-друге, постійного 

моніторингу рівня ризику; по-третє, уміння визначати неприпустимий ризик і 

конкретно реагувати на такі ситуації. Підприємство, що здійснює оцінку ризику 

і приймає відповідний рівень як припустимий, згоджується на наслідки 

(можливі випадки). З тієї точки зору визначення терміну "безпечна праця"може 

бути сформульоване як свідоме прийняття припустимого ризику. 

3. Цілеспрямоване планування. Змістом постійного вдосконалення 

системи управління є уміння ставити кожний раз вищі цілі, котрі необхідно 

досягти й оцінювати їх кількісно. Не можна управляти тим, що неможливо 

кількісно оцінити. 

4. Корегувальні й запобіжні дії полягають у: 

— ідентифікації безпеки та оцінки ризику; 

— розрахунку показників безпеки праці; 

— проведенні аудитів, перевірок. 

Ця інформація використовується для вдосконалення системи. Для 

попередження нещасних випадків, профзахворювань, аварій і пожеж доцільно 

проводити постійний кількісний моніторинг, а не обмежуватися тільки 

наслідками, кількістю випадків. 

5. Конкретне запобігання полягає, перш за все, в передбаченні 

виникнення будь-яких небезпечних ситуацій (небезпечної поведінки 

працівників, небезпечних умов праці). Необхідно вчасно усувати всі порушення 

вимог безпеки, а також, що є найефективнішим, провадити ідентифікацію та 

оцінку ризику Й ліквідовувати його неприпустимі рівні. На цьому будується 

система безпеки на підприємстві. 

6. Заохочення і співпраця усіх працівників. Твердження "За безпеку праці 

відповідає керівництво, служба охорони праці" варто замінити словами: "За 

безпеку праці відповідають усі працівники підприємства, від директора до 

робітника". Кожний з них має свої обов'язки і відповідає за їх виконання. Ця 

система повинна бути зрозуміла і прийнята всіма працівниками. З тією метою 

на підприємствах влаштовуються конкурси знань з охорони праці, збори, 

розваги для працівників та їх сімей. 

7. Подальше вдосконалення системи. Діяльність щодо охорони праці 

ніколи не припиняється. На підприємстві відбуваються постійнізміни 

технології, обладнання, методів праці, виникають нові небезпеки. 

Вдосконалення системи може бути стратегічним (п. 1—3) і поточним (п. 4—5). 

Головний напрям вдосконалення — досягнення культури безпеки, яка полягає в 

урахуванні й додержанні вимог безпеки на всіх етапах виробничої 

діяльності,відповідного виховання працівників. У західних країнах 

застосовуються такі підходи до управління охороною праці: 

— підхід ISRS (International Safety Rating System), який базується на 

концепції Loss Control Management, тобто оцінці 

безпеки на підприємстві управління втратами; призначений для оцінки 

ефективності управління охороною праці та її сертифікації; 
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— підхід OHSAS (Occupetional Health and Safety Assessment System) — 

система управління безпекою і гігієною праці, котра діє з 1999 р. і 

застосовується для аудиту та видачі сертифікатів на системи управління 

охороною праці; 

— управління ризиком на підприємстві; 

— інтеграція системи управління охороною праці з управлінням якістю (ISO 

9001:2000), охороною навколишнього середовища (ISO 14001:1996) і безпекою 

(OHSAS 18001:1999). Крім того, Міжнародний стандарт OHSAS 18001 

передбачає необхідність ідентифікації, оцінки та розробки заходів стосовно 

усунення або зменшення ризику на кожному робочому місці. Необхідно 

зазначити, що в контексті міжнародної торгівлі стандарти з охорони праці 

набувають особливого значення, адже їх розбіжності в різних країнах можуть 

негативно позначитись на конкуренції. Тому вже зараз необхідна гармонізація 

СУОП з вимогами міжнародних стандартів. Крім того, ідентифікація і 

розрахунок професійних ризиків підвищує ефективність СУОП. 

Варто зазначити, що функціонування будь-якої системи залежить від 

ставлення до неї персоналу підприємства й готовності виконувати її вимоги від 

керівника до працівника. Навіть найкраща система, якщо вона не буде 

сприйнята та не виконуватиметься персоналом підприємства, не дасть 

результатів. Тільки відповідна організаційно-виховна робота може забезпечити 

ефективне функціонування СУОП, як цього вимагає Закон України "Про 

охорону праці". 

Важливим механізмом ефективного функціонування СУОП є 

впровадження внутрішніх і зовнішніх аудитів за спеціальними програмами і 

сертифікація СУОП вітчизняними та міжнародними органами сертифікації. 

Виходячи з наведеного, у чинні на підприємствах Положення про СУОП 

необхідно додати: 

— порядок розробки політики і стратегії підприємства щодо охорони 

праці, підвищення зобов'язань і відповідальності керівництва; 

— порядок ідентифікації, оцінки професійних ризиків і прийняття 

заходів, щодо усунення неприпустимих ризиків на робочих місцях і видах 

робіт; 

— порядок здійснення постійного моніторингу, внутрішнього та 

зовнішнього аудиту стану охорони праці й проведення сертифікації СУОП 

відповідно до міжнародних стандартів. 

Отже, СУОП — це інструмент у руках керівника, роботодавця, і тільки 

від них залежить, чи буде цей інструмент функціонувати згідно із Законом 

України "Про охорону праці" та іншими нормативно-правовими документами. 

Це — передумова конкурентоздатності підприємства на вітчизняному та 

міжнародному ринках. 
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На шахтах Донбасского региона более 40% случаев травмирования 

приходится на проходческие забои, проводимые буровзрывным способом с 

различными средствами механизации горно-подготовителных работ. 

Анализируя распределение случаев травматизма по опасным 

производственным факторам, при различных технологиях проведения 

выработок, следует отметить, что основное количество травм приходится на 

«обрушение породы» (от 34,2 до 49,6%) от общего количества травм 

произошедших в проходческих забоях и выработках. Степень опасности 

существенно зависит от видов машин и механизмов, их надежности – качества 

уровня организации труда, природной среды и «человеческого» фактора. Таким 

образом, актуальной задачей, в процессе сокращения производственного 

травматизма и правильной организации охраны труда при проведении 

горнопроходческих работ, является анализ и выбор формы поперечного 

сечения горной выработки.  

Надежность и безопасность эксплуатации подземной выработки, а как 

следствие и безопасные условия труда, во многом обуславливается 

правильностью выбора формы и размеров ее поперечного сечения, выбираемых 

обычно исходя из функционального назначения выработки и применяемого 

типа крепи. При этом поле распределения напряжений в породном массиве, как 

правило, не учитывается. Объясняется это тем, что начальное напряженное 

состояние породного массива в месте расположения выработки 

характеризуется высокой степенью неопределенности, которая обусловлена 

отсутствием информации о свойствах массива. С одной стороны, любые 

экспериментальные методы изучения напряжений в породах, так или иначе, 

нарушают исходное состояние массива, а с другой стороны, аналитические 

методы чрезмерно идеализируют задачу об оценке напряженного состояния 

массива, поэтому ее решения далеки от реальности. 

Отсутствие научно обоснованных методов выбора формы выработки в 

условиях неопределенности напряженного состояния породного массива 

зачастую приводит к большим потерям ресурсов и к серьезным авариям, что 

влечет за собой повышения количества случаев травматизма. 

Решение проблемы возможно за счет адаптации поперечного сечения 

выработки к исходному полю напряжений. Вначале определяется форма и 

размеры полости по соображениям функционального назначения, зная 

заведомо, что эта форма не самая лучшая с точки зрения устойчивости. По мере 

проведения выработки путем шахтных инструментальных наблюдений за 

состоянием массива устанавливается место зарождения и вид разрушения 

пород и по ним идентифицируется геомеханическая ситуация, т.е. 
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определяется, при каком поле напряжений могла бы реализовываться данная 

форма потери устойчивости породного обнажения. После этого с помощью 

буровзрывных работ в приконтурном массиве создают зону разгрузки, внешний 

контур которой образует овал, вытянутый в направлении, перпендикулярном 

преимущественному распространению разрушения от сжатия. Размеры зоны 

разрушения изменяют постепенно, добиваясь того, чтобы разрушение пород 

затухало. При этом основой управления формой горной выработки является 

информация об интенсивности разрушения пород, которая имеется у лица 

принимающего решение (ЛПР), в результате геомеханического мониторинга. 

Располагая информацией о предыдущих состояниях породного массива и 

обосновывая свои предположения о возможных его состояниях далее по трассе 

сооружаемой выработки, ЛПР выбирает наилучший способ достижения 

требуемой надежности выработки, приспосабливая тем самым ее форму к 

напряженному состоянию массива. 

В ходе такого управления возникает ряд трудностей для достижения 

максимального уровня безопасности труда, одна из которых состоит в том, что 

полная информация, необходимая для принятия рационального решения, 

отсутствует или не может быть формализована. Тем самым возникает проблема 

выбора в условиях вероятности нескольких исходов и недостаточности 

информации или, как принято характеризовать подобную ситуацию [1], в 

условиях неопределенности. Эта неопределенность является, как следствием 

вероятностного характера напряженного состояния породного массива, так и 

невозможности точного прогнозирования исходов геомеханических процессов. 

Априорное выявление предпочтений ЛПР на основании геомеханического 

мониторинга как раз и позволяет учесть наличие этих факторов, а также 

снизить уровень неопределенности и повысить эффективность решений. 

Практика показывает, что стремление отбросить случайные факторы и 

принимать решение на основе гидростатического поля распределения 

напряжений ведет к недостаточной надежности выработки, что в свою очередь, 

нарушает нормы охраны труда и может повлечь за собой перерасход 

материальных ресурсов и переход рабочей ситуации во внештатную или, даже, 

аварийную. 

При принятии решений с учетом факторов, вероятностных по своей 

природе или неконтролируемых ЛПР, принято различать ситуации риска и 

неопределенности. В первом случае предполагается, что вероятности 

возможных исходов известны или могут быть, по крайней мере, определены, 

тогда как во втором – эти исходы нельзя предсказать с помощью вероятностей. 

Эффективность различных поперечных сечений подземной выработки 

исследована путем анализа риска, связанного с выбором стратегии 

(эллиптической - µ1, круглой - µ2, арочной – µ3 и прямоугольной – µ4 форм 

выработки) в условиях неопределенности геомеханической обстановки, 

задаваемой в гравитационном поле напряжений коэффициентом бокового 

распора пород 0 ≤ λj ≤ 1, принимающего предположительно значения λ1 = 0,33,  
λ2 = 0,66,  λ3 = 1,0. Пятая стратегия µ5 соответствует способу адаптации сечения 
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выработки арочной формы к исходному полю напряжений за счет создания 

зоны разгрузки, внешний контур которой наилучшим образом с точки зрения 

устойчивости пород соответствует коэффициенту бокового распора, при этом 

разгруженные от напряжений породы используются для создания несущих 

конструкций, противодействующих совместно с крепью развитию 

геомеханических процессов [2]. Тем самым за счет искусственного 

приспособления конфигурации зоны разрушения к полю напряжений 

устойчивости выработки увеличивается, а стратегия µ5 как бы приближается к 

случаю проведения выработки в условиях неопределенности. 

 

Таблица 1 

Значение показателя работоспособности Wi,j (числитель) и рисков Ri,j 

(знаменатель) для различных стратегий 

 λ1 λ2 λ3  
j

jijWp max,
  

j

jijji WWpR min)( ,

max  

µ1 
0,8 / 

0,15 

0,9 / 

0,05 

1,0 / 

0,0 
0,891 0,066 

µ2 
0,3 / 

0,65 

0,4 / 

0,55 

1,0 / 

0,0 
0,561 0,396 

µ3 
0,5 / 

0,45 

0,7 / 

0,25 

0,9 / 

0,1 
0,693 0,264 

µ4 
0,4 / 

0,55 

0,6 / 

0,35 

0,8 / 

0,2 
0,594 0,363 

µ5 
0,95 / 

0,0 

0,95 / 

0,0 

0,9 / 

0,1 
0,924 0,033 

 

Для каждой пары µi  и λj матрицей (табл. 1) задан показатель 

работоспособности Wi,j выработки той или иной формы, равный отношению 

площади разрушенных элементов к общей площади модели и установленный 

по результатам численного моделирования методом конечных элементов на 

ЭВМ [3] при условии постоянства всех остальных факторов. По своему смыслу 

показатель эффективности Wi,j представляет собой вероятную гарантию 

достижения цели, а его численная величина согласуется с представлениями 

ЛПР о степени предпочтения данной стратегии. При Wi,j = 1 будет обеспечена 

абсолютная надежность выработки и полная безопасность условий труда 

проходческих бригад, так как контур выработки устойчив и разрушений нет. 

Очевидно, если бы значения коэффициента бокового распора λ было 

известно заранее, то мы бы выбрали ту стратегию, у которой показатель 

работоспособности максимален при оптимальных показателях безопасности. 

Однако ситуация, которую матрица Wi,j не отражает должным образом 

достоинств и недостатков каждого решения. Возникает вопрос: «За счет чего 

Wi,j > Wk,l?» За счет удачно выбранной стратегии µi, или просто состояние 

массива λj выгоднее, чем λl. Следовательно, показатель выбора решения должен 

не только характеризовать состояние выработки данной формы в каждой 
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ситуации, но и отражать удачность или неудачность данной стратегии при 

определенном λ. 

С этой целью вводится понятие риска Ri,j, определяемое как разность 

между показателем работоспособности, который можно обеспечить в условиях 

определенности, и показателем, установленным для каждой стратегии при 

отсутствии сведений о λ (табл. 1). Таким образом, имеются две постановки 

задачи о выборе формы выработки: по одной надо обеспечить максимальную 

адаптацию сечения к напряженному состоянию массива, а по другой – 

минимальный риск. Если предположить, что все случаи λj равновероятны, 

оптимальную стратегию можно выбрать по максимальному среднему 

показателю в строке или по минимальному среднему риску (табл. 1). Из 

анализа таблицы следует, что та же стратегия µ5, которая соответствует 

максимуму среднего показателя работоспособности, обращает в минимум и 

средний риск. Близкие значения имеет эллиптическая форма выработки. 

Однако при λ = 0,33 высота такой выработки должна быть в три раза больше 

ширины, что противоречит функциональным требованиям. В этом как раз и 

состоит суть технического противоречия, являющегося одной из причин 

недостаточной надежности низких и широких выработок при λ < 1, 

устраняемого с помощью предлагаемого способа µ5. 

Таким образом, предложенный способ адаптации поперечного сечения 

выработки к напряженному состоянию породного массива позволяет 

искусственно сформировать такую геомеханическую обстановку, при которой 

выработка сооружается как бы в условиях определенности, что существенно 

изменяет роль крепи и дает возможность значительно повысить надежность 

выработки – снизить количество случаев травматизма при проведении 

горнопроходческих работ, при одновременном снижении затрат на ее 

крепление. ЛПР должен выбрать оптимальную стратегию. В случае выбора 

неправильной стратегии работа в забое может быть  неэффективной и 

небезопасной (с высоким уровнем риска для здоровья и жизни сотрудников), 

что повлечет за собой повышение уровня травматизма, снижение 

эффективности работы шахты. 
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПОЖЕЖ І ВИБУХІВ 
 

Ткачук К. Н., д.т.н., проф.  (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»), 

Горбач О. Ю., студ. (гр. ОЕ-82, ІЕЕ НТУУ «КПІ») 

 

Система запобігання пожежі  це комплекс організаційних заходів та 

технічних засобів, спрямованих на виключення можливості виникнення пожежі. 

Організаційні та технічні заходи з попередження пожежі реалізуються ще на 

стадії проектування окремих об’єктів. При цьому попередньо вивчаються 

особливості технологічних процесів та об’єкту в цілому, можливі причини та 

джерела виникнення пожежі. Запобіганню пожежі у великій мірі сприяє 

правильне планування, розташування основних та допоміжних приміщень з 

урахуванням рельєфу місцевості, дотримання протипожежних розмірів між 

будівлями у відповідності з вимогами генерального плану та ін. 

Попередження пожежі досягається: запобіганням утворенню горючого 

середовища; запобіганням виникнення у горючому середовищі або появи в 

ньому джерел запалювання; підтриманням температури гарячого середовища 

нижче максимально допустимої;  підтриманням тиску у горючому середовищі 

нижче максимально допустимого по горючості; зменшенням визначального 

розміру горючої суміші середовища нижче максимально допустимого по 

горючості. Температура самозапалювання горючої суміші залежить від форми 

останньої. Зменшуючи визначальний розмір горючої суміші у фланцевих 

з’єднаннях трубопроводів, світильниках, електродвигунах, можна запобігти 

небезпеці пожежі і навіть вибуху. 

Реалізація перших двох вищеназваних шляхів запобігання пожежі, у свою 

чергу, може досягатися впровадженням у виробництво ряду організаційних та 

технічних заходів, що виключають умови появи факторів, що характеризують 

пожежну небезпеку об’єктів. 

Запобігання виникненню горючого середовища забезпечується 

обмеженням: 

 допустимої концентрації горючих газів та пари у повітрі – менше нижньої 

або більше верхньої границі вибуховості. Для цього приміщення провітрюють, 

улаштовуючи природну вентиляцію, або вентилюють за допомогою механічної 

– штучної вентиляції. Підтримання концентрації газів або пари більше верхньої 

границі вибуховості у резервуарах та апаратах забезпечується за допомогою 

герметизації останніх; 

 допустимої концентрації флегматизатора у повітрі, горючому газі, парі 

або рідині. Додаючи у горючу суміш вогнегасні склади, наприклад, на основі 

галоїдовуглеводнів можна за певної їх концентрації домогтися стану, коли 

суміш, що була горючою раніше стане негорючою. Суміш може стати 

негорючою (це залежить від фізичних та хімічних властивостей домішки та 

горючої суміші,  їх спорідненості один до одного) або у результаті дії інгібітору 

(інтенсивного гальмування швидкості хімічних реакцій у полум’ї) 
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флегматизатору – домішки, або за рахунок зменшення вмісту окисника у суміші, 

частина якого йде на окислення флегматизатора. 

 допустимої концентрації кисню у газі. Якщо розвести горючу суміш, то 

можна зменшити концентрацію кисню до межі, при якій вона стає негорючою. 

Більшість органічних речовин не здатна горіти при вмісті кисню у горючій 

суміші менше 14 – 15%; 

 горючості застосованих речовин, матеріалів, обладнання та конструкцій. 

Запобігання виникненню у горючому середовищі джерел запалювання 

здійснюється: 

 регламентацією виконання, застосування та режиму експлуатації машин, 

механізмів та іншого обладнання, матеріалів та виробів, що можуть бути 

джерелом запалювання горючої суміші. При експлуатації машин та механізмів у 

процесах, наприклад, прийому, зберігання та відпускання нафтопродуктів на 

складах не допускаються співудари окремих вузлів машин, у результаті яких 

можуть висікатися іскри. Всі автомобілі з бензиновими та дизельними 

двигунами споряджаються пристроями, що гасять іскри, справність яких 

контролюється кожен день при виїзді з гаражу; 

 застосуванням електрообладнання, що відповідає класу пожежної 

вибухонебезпечності приміщення або зовнішньої установки, групі та категорії 

вибухонебезпечної суміші. Ця вимога реалізується шляхом правильного вибору 

електрообладнання, комутаційної електроапаратури у відповідному 

вибухопожежобезпечному виконанні та її режимів експлуатації; 

 застосуванням технологічного процесу та обладнання, що задовольняє 

вимогам електростатичної іскрової безпеки. Технологічні процеси 

передбачають з’єднання всіх без виключення металічних частин обладнання у 

єдине електричне коло із наступним приєднанням його до заземного контуру 

або заземлювача; 

 улаштуванням захисту від блискавок для будівель, споруд та обладнання. 

Будівлі та споруди захищають від прямих ударів блискавки, електростатичної та 

електромагнітної індукції і від заносу потенціалів; 

 регламентацією максимально допустимої температури нагрівання 

поверхонь обладнання та матеріалів, що можуть увійти в контакт із горючим 

середовищем. Режим роботи обладнання не повинен викликати підвищеного 

нагрівання його поверхні; 

 регламентацією максимально допустимої енергії іскрового розряду в 

горючому середовищі. Зменшувати енергію іскрового розряду можливо, якщо 

зменшувати напругу між частинами обладнання, при якій відбувається іскровий 

розряд у горючому середовищі; 

 регламентацією максимально допустимої температури нагрівання 

горючих речовин, матеріалів та конструкцій; 

 застосуванням інструменту, що не іскрить, при роботі з легкозаймистими 

речовинами. При зачищенні резервуарів застосовують інструмент та 

пристосування, що не висікають іскру при ударах та падінні; 
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 ліквідацією умов для хімічного самозаймання оборотних речовин та 

матеріалів. До самозаймистих речовин у технологічних процесах належать, 

наприклад, пірофорні речовини, що розігріваються при окисленні киснем 

повітря до 600 C0 ; 

 усуненням контакту з повітрям пірофорних речовин. При зачищенні 

резервуарів та посудин, у яких було паливо, старанно видаляють продукти 

корозії, тим самим виключаючи можливість утворення пірофорних речовин та 

їх контакт із киснем повітря. 

Можливість виникнення вибуху горючої суміші у великій мірі залежить від 

потужності електричного розряду (іскри). Для кожної горючої суміші за певних 

умов існує мінімальна енергія запалювання. Цю енергію повинен передати 

горючій суміші електричний розряд або інше джерело тепла. Чим вище 

потужність іскри, тим впевненіше відбуваються горіння та вибух, ширше стає 

діапазон вибуху. Але розширення його діапазону із збільшенням потужності 

іскри не безмежне. Небезпека вибуху горючої суміші зростає, якщо 

збільшується тривалість іскрового розряду. 

До небезпечних та шкідливих факторів, які можуть впливати на 

працюючих у результаті вибуху, належать: ударна хвиля, у фронті якої тиск 

перевищує допустиме значення; полум’я; обвалення конструкцій, будівель та їх 

частини, що розлітаються. 

Ініціюється вибух наступними джерелами: відкритим вогнем; палаючими 

та розжареними частинками, що вилітають із випускних труб двигунів 

внутрішнього згорання, які не захищені пристроєм, що гасить іскри; розрядами 

статичної та атмосферної електрики; іскрою, що виникає при замиканнях 

електричних кіл та освітлювального обладнання; електричною дугою при 

вмиканні електродвигунів та освітлення приміщень; тепловими проявами 

хімічних реакцій та механічних впливів; іскрами від ударів та тертя; ударною 

хвилею. 

Вибухобезпечність виробничих процесів забезпечується попередженням 

вибухів та захистом від вибухів, організаційними та організаційно-технічними 

заходами у відповідності з ГОСТ 12.1.010 – 76. 

Запобігання утворенню вибухонебезпечного середовища та забезпечення у 

повітрі виробничих приміщень вмісту вибухонебезпечних речовин нижче 

нижньої концентраційної границі запалювання досягається застосуванням 

герметичного обладнання робочої вентиляції приміщень, відведенням та 

видаленням вибухонебезпечних середовищ із приміщень, у яких вони пролиті і 

здатні призвести до утворення вибухонебезпечної концентрації; контролем 

складу повітряного середовища, наприклад, у випорожнених резервуарах перед 

виконанням ремонтних робіт усередині резервуару. 

Усередині технологічного обладнання запобігання утворенню 

вибухонебезпечного середовища забезпечується:  

 герметизацією апаратів, насосів, фільтрів; 
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 підтриманням складу та параметрів середовища зовні області їх 

запалювання. Наприклад, у резервуарі концентрації пари палива або бензину 

вища верхньої границі запалювання і тому вона не вибухонебезпечна; 

 застосуванням домішок інгібітору та хімічних активних домішок 

флегматизатору; 

 конструктивними та технічними рішеннями, що застосовуються при 

проектуванні технологічних процесів, а також виробничого обладнання та 

пристосувань. 

Запобігання виникненню джерела ініціювання вибуху забезпечується: 

 обмеженням вогневих робіт у вибухонебезпечних приміщеннях; 

 запобіганням нагріванню обладнання до температури вибухоне-

безпечного середовища; 

 застосуванням засобів, що зменшують тиск у фронті ударної хвилі; 

 застосуванням матеріалів, що не утворюють при співударі іскор, здатних 

ініціювати вибух вибухонебезпечного середовища, наприклад, при зачищенні 

резервуарів застосовується інструмент, що не викрешує іскор при ударах; 

 застосуванням заходів захисту від іскріння атмосферної та статичної 

електрики, блукаючих струмів, струмів замикання силових та освітлювальних 

мереж приміщень; 

 застосуванням захищеного від вибуху обладнання; 

 застосуванням швидкодіючих засобів захисного відключення можливих 

електричних джерел ініціювання вибуху; 

 обмеженням потужності електромагнітних та інших теплових випромі-

нювань; 

 усуненням небезпечних теплових проявів хімічних реакцій, наприклад, 

самозаймання пірофорних речовин у резервуарах при дії на них кисню повітря. 

Для захисту будівель та споруд від іскроутворення, що виникає через 

електростатичну індукцію, необхідно усі струмопровідні частини об’єкту, що 

потребує захисту, надійно заземлити і не допускати встановлення у будівлі 

великих довгих металічних предметів, ізольованих від землі. Якщо корпус 

обладнання підключений до захисного заземлення, то повторне заземлення не 

потрібне.  
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РОЗРОБКА ІЗОЛЮВАЛЬНОГО ЗАХИСНОГО ОДЯГУ ДЛЯ 

ПРАЦІВНИКІВ АТОМНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ 

 
Третякова Л.Д. к.т.н., доц. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»), Остапенко Н.В. к.т.н, доц. (каф. 

ЕПО Київський національний університет технології і дизайну) 

 

На атомних електричних станціях України (АЕС) щоденні регламентні 

або ремонтно-профілактичні роботи відбувається у контрольованих зонах з 

низькою концентрацією забруднювальних речовин або потенційним ризиком їх 

впливу. У результаті періодичного моніторингу робочих місць встановлено, що 

працівники в контрольованій зоні виконують роботи, у ході яких можуть 

піддатися забруднення від твердих або рідких радіоактивних речовин, пилу і 

аерозолів з радіонуклідами, β-випромінювання низьких енергій. Означені 

небезпечні і шкідливі виробничі чинники середовища АЕС діють на 

працівників комплексно і призводять до опромінення та інших професійних 

травм і захворювань.  

За таких умов для працівників створено багатоступеневу систему захисту, 

до складу якої входять технічні і організаційні заходи, а також засоби 

індивідуального захисту (ЗІЗ). 

Зменшення негативного впливу рідких і твердих радіоактивних речовин,  

досягається за рахунок використання відповідних ЗІЗ, зокрема ізолювального 

захисного негерметичного одягу без примусового вентилювання.  

Наявний на споживчому ринку захисний ізолювальний одяг вітчизняного 

виробництва не забезпечує необхідного рівня захисту працівників і не повною 

мірою є придатним до роду виконуваної роботи.  

Метою статті є розробка асортиментного виду та конструктивного 

рішення надійного і ефективного ізолювального захисного одягу. для 

зменшення ризиків травматизму і професійних захворювання працівників АЕС. 

Зазначимо, що конструктивно-технологічному рішенню комплектів 

ізолювального одягу передує обґрунтований вибір асортименту матеріалів для 

їх виготовлення. Запропоновано до використання полімерний композиційний 

матеріал на основі полівінілхлориду (ПВХ-пластикат) [1] з відповідними 

характеристиками. Розроблені та застосовані матеріали є непроникними для 

радіоактивних забруднювальних речовин, стійкими до дії хімічних речовин, 

пилу з радіонуклідними частинками, мають високий електричний опір, не 

містять і не виділяють шкідливих речовин, які викликають подразнення або 

алергію під час використання і зберігання одягу До недоліків таких матеріалів 

належить повітро- і паронепронинкість, що обмежує тривалість безперервного 

носіння комплекту, та вимагає у конструкції наявності вентиляційних отворів. 

Вироби із матеріалів ПВХ-пластикату потребують прямих силуетів, нескладних 

конструкцій, формоутворення за рахунок конструкції через неможливость 

використання волого-теплової обробки. Також враховано деякі технологічні 

особливості обробки, а саме під час перфорації голкою після проколу матеріал 

не відновлює своєї структури. Крім того, діелектричні властивості матеріалу 
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дали можливість застосувати метод зварювання струмами високої частоти для  

з’єднання деталей ізолювального одягу. що забезпечило непроникність пилу, 

аерозолів, пари тощо у підодяговий простір. 

Запропоновані різновиди комплектів ізолювального одягу складаються з 

куртки та напівкомбінезону або комбінезону. Комбінезон складається з 

верхньої та нижньої частин передніх та задніх половин. Комір – вшитий стояк. 

Конструкцією комбінезона і куртки передбачено вентиляційні отвори під 

проймою рукава для видалення із підодягового простору водяної пари.  

Враховано сумісність захисного одягу робітників АЕС з іншими 

виробами для захисту: рук – рукавичками та нарукавниками, ніг – бахилами, 

голови – шоломом, які можуть спільно використовувати у комплектах. За умов 

виникнення небезпеки забруднення через повітря конструкція захисного одягу 

передбачає застосування разового протипилового респіратора. Розроблений 

комплект ізолювального одягу  одягається поверх бавовняного технологічного 

костюму.  

Нами встановлено 

оптимальну комплектність та 

виявлено їх конструктивні 

особливості (рис. 1.). До 

складників розробленого 

комплекту належить: 

напівкомбінезон 1, бахили 2, 

куртка 3, нарукавники 4, 

шолом 5, послідовність 

одягання яких надано на рис. 

1. 

Ізолювальний одяг має 

помірну об’ємно-силуетну 

форму і покрій рукава куртки, 

який дає можливість вільно 

рухатися працівнику, що  

особливо важливо під час 

виконання робіт в 

обмеженому просторі. 

Мінімальний ризик 

забруднення робітника та 

легкість під час одягання та 

знімання куртки досягнуто 

застосуванням центральної 

відкритої застібки на тасьму-

блискавку і зав’язок.  

 

 

 

Рис. 1. Зовнішній вигляд ізолювального комплекту із 

послідовністю одягання його складових: а, в – вид ззаду; б, 

г – вид спереду 
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Запобіганню виникнення додаткових ризиків у процесі експлуатації 

захисного одягу сприяє ступінь перекриття різних виробів, а саме: верхньої 

частини напівкомбінезону і куртки, низу рукавів і нарукавників, нижньої 

частини штанів і бахіл, опорної ділянки куртки і шолому. До конструктивних 

особливостей захисного одягу належить відсутність кишень, ременів, застібок, 

ґудзиків та інших деталей виробів і фурнітури, що виступають, і якими 

можливо зачепитися в обмеженому просторі або за рухливі частини машин.  

Унеможливлювання потрапляння радіоактивних води, пилу, аерозолів 

тощо у підодяговий простір забезпечують низ штанів і рукав, що регулюють 

ширину виробу по низу рукава і штанів (напульсники, пати, манжети, пуфти, 

пояса, куліси, хлястики, зав’язки тощо). Маса ізолювального комплекту 

становить (0,8 0,2) кг за використання матеріалу завтовшки 0,12…0,15 мм. 

Складові розробленого другого варіанту ізолювального комплекту 

з послідовністю 

одягання виробів 

подано на рис. 2. 

Необхідною 

вимогою під час 

розробки захисного 

одягу є створення 

такої конструкції, 

яка б сприяла 

стіканню рідких 

радіоактивних 

речовин з її 

поверхні. 

Зазначимо, що за 

терміном 

використання 

захисного одягу є 

багаторазовим, з 

дезактивацією до 20 

циклів. Під час 

утилізації не 

виникає загрози 

забруднення 

довкілля. 

На підставі 

вищепереліченого 

запропоновано 

конструктивне-технологічне рішення комплекту, новизну якого підтверджено 

патентом України на промисловий зразок [2], що свідчить про правильність 

підходів до процесу проектування.  

Рис.2. Зовнішній вигляд ізолювального комплекту із 

послідовністю одягання його складових: а, в – вид ззаду; б, г – 

вид спереду 
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У результаті узагальнення науково-технічної інформації та аналітичних 

досліджень розроблено конструктивно-технологічні рішення ізолювальних 

комплектів захисного одягу, які виготовлено і впроваджено у промислове 

виробництво на ТОВ «НВП «Ікар» (м. Київ).  

За умов виникнення ситуацій втручання на АЕС (у разі ліквідації аварій, 

їх наслідків та після аварійних забруднень) ізолювальний одяг може входити до 

складу спорядження швидкого застосування. Запропонований комплект можна 

використовувати і як одноразовий.  
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УДК 539.375:622.35 (075.80) 

 

АНАЛІЗ БЕЗПЕКИ ТЕХНОЛОГІЙ ВИДОБУТКУ ГРАНІТНИХ 

БЛОКІВ 
 

Фоменко І.О., канд. техн. наук, доц., Ковтун І.М., канд. техн. наук, доц. (каф. ОПЦБ 

НТУУ «КПІ») 

 

Україна – одна з небагатьох країн світу, де розташовані багаті та 

унікальні родовища природного каменю – граніту, який широко застосовується 

в різних галузях будівництва та архітектури. Тому технологіям видобутку 

гранітних блоків постійно приділяється значна увага. 

Удосконалення вже відомих і розробка нових ефективних методів та 

засобів видобутку гранітних блоків повинні забезпечити підвищення 

економічних показників виробництва та його надійну безпеку. 

Технології видобутку гранітних блоків та різні види обладнання 

проаналізовані в роботах [1, 2, 3, 4]. Аналіз основних небезпечних факторів, які 

мають місце при використанні описаних технологій проаналізовані в роботі [1]. 

Однак, в згаданих роботах немає аналізу, який дозволяє довести безпеку 

використання розробленого у Національному технічному університеті України 

«Київський політехнічний інститут» (НТУУ «КПІ») дослідного гідроагрегату 

для видобутку гранітних блоків [5]. Цей агрегат підтвердив свою ефективність 

під час лабораторних та промислових досліджень. 

Таким чином, мета цієї роботи: 

1. Провести порівняльний аналіз небезпечних факторів, які мають місце 

при використанні різних технологій видобутку гранітних блоків та надати 

класифікацію цих технологій з точки зору їх небезпеки. 

2. На основі аналізу проведених експериментів зробити висновки щодо 

безпеки та ефективності розробленого дослідного агрегату. 

Перелік сучасних технологій видобування гранітних блоків наведені на 

Рис 1. Їх умовно поділено на чотири групи. 

До особливо небезпечних віднесені, насамперед, технології, які 

передбачають використання вибухових речовин. Ці технології вимагають 

обов’язкову евакуацію робітників із забою під час проведення вибухових робіт. 

Значну небезпеку являють собою відмовні заряди вибухових речовин. 

Непередбачений вибух відмовного заряду може привести до тяжких наслідків. 

До технології підвищеної небезпеки належить метод створення в шпурах 

статичного силового впливу за допомогою невибухових руйнуючих сумішей. 

Технологія використання таких сумішей не передбачає евакуації людей із 

забою, але ця технологія характеризується певними небезпечними факторами. 

При високій температурі навколишнього середовища іноді 

спостерігається інтенсивне протікання хімічних реакцій, що інколи призводить 

до «пострілів» суміші зі шпурів. Це явище являє собою певну потенційну 

небезпеку для робітників [1, 2]. 



162 

 

 
 

Рис.1. Перелік сучасних технологій видобування гранітних блоків 

 

Слід ще зазначити, що невибухові руйнуючі суміші являють собою 

небезпечні сполуки для шкіри, дихальних шляхів та очей. Тому роботи з ними 

слід виконувати в респіраторах, захисних окулярах та рукавицях. 

Сучасними технологіями підвищеної небезпеки є технології 

використання гідравлічних клинів та розпилювання граніту канатними пилами. 

У разі застосування електроприводу для такого обладнання має місце небезпека 
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ураження людини електричним струмом, що обумовлено наявністю в умовах 

кар’єру таких чинників, як підвищена вологість та температура. 

У світовій практиці використовується технологія різання граніту 

струменем води під великим тиском. У більшості випадків цей тиск лежить в 

діапазоні 100-280МПа [1]. У разі порушення технологічного процесу та 

попадання струменю води під таким тиском на людину травми будуть дуже 

важкими. 

Термогазоструменеве різання граніту відноситься до технологій 

підвищеної небезпеки. Найбільш поширені нещасні випадки при роботі з 

термоінструментом це – опіки, займання забрудненого спецодягу робітників, на 

якому є сліди мастил, жирів, бензину, гасу, пошкодження очей шматочками 

граніту, травми від ударів розірвавшихся пневматичних рукавів. 

До відносно безпечних віднесені технології, які передбачають 

використання гідроагрегатів з ручним (ножним) приводом. Використання 

ручного (ножного) приводу насосу виключає можливість електротравм 

робітників. 

У гідравлічних розколюючих пристроях і в портативних поршневих 

агрегатах відсутні гідро шланги високого тиску, а зона високого тиску робочої 

рідини знаходиться всередині сталевого корпусу агрегату, який до того 

розташовується в шпурі, а тому стиснена рідина не являє собою значну 

небезпеку для робітників. 

Дослідні гідроагрегати, що безпосередньо діють на стінку шпуру 

статичним тиском рідини (води) нещодавно розроблені та виготовлені в НТУУ 

«КПІ». Вони отримали назву безкорпусних гідроагрегатів.  

Ці агрегати також були віднесені до відносно безпечних. Такий висновок 

був зроблений з урахуванням наступних факторів: 

1. Об’єм стисненої в шпурі води незначний і не перевищує 250см
3
. 

2. Після тріщиноутворення в шпурі, його об’єм підвищується на 2-3см
3
, а 

це гарантує практично миттєве падіння тиску в шпурі,, що виключає 

виникнення небезпечного струменю води. 

Проведені в останні роки в НТУУ «КПІ» пошукові проектно-

конструкторські роботи по створенню на рівні патентів України нових 

повністю безпечних агрегатів для видобутку гранітних блоків дозволили 

зробити висновок, що всім вимогам безпеки буде відповідати агрегат з пружнім 

гумовим елементом, який при стисканні в замкненій порожнині шпуру, здатний 

розвивати великий тиск, цілком достатній для тріщиноутворення в породі. 

Враховуючі отриманий попередній досвід було запропоновано 

використати для пружного (силового) елементу гуму, яка має твердість по 

Шору 85 одиниць. 

Конструкція експериментального агрегату захищена патентом України 

№ 71552 [5], та представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Агрегат для розколу монолітних об’єктів. 

 

Агрегат складається зі стрижня 1, на котрому встановлені гвинт 2, гайка 

3, шайби 4 та 5, гумові втулки 6, втулка 7 з шестигранником 8 і гайка 9, котра 

приварена до стрижня 1. 

Діаметр шайб 4 та 5 селективно підбирається по діаметру шпуру 10 таким 

чином, щоб забезпечити зазор не більше 0,2мм, що виключає видавлювання 

гуми великим тиском в цей зазор. Для стискання гумових втулок 6 робітник 

фіксує гайковим ключем шестигранник 8 і починає викручувати гайку 9 разом 

із стрижнем 1 з втулки 7. При цьому відстань між шайбами 4 та 5 скорочується 

та деформовані гумові втулки 6 створюють в шпурі статичне навантаження, що 

й зумовлює тріщиноутворення в монолітному об’єкті та його подальший 

розкол. 

Проведені розрахунки та експерименти довели, що використання 

розробленого та запропонованого пристрою дозволяє отримати в шпурі тиск до 

40-50МПа, який гарантує тріщиноутворення та розкол монолітних об’єктів. 

Враховуючі повну відсутність у розробленого експериментального 

агрегату всіх небезпечних факторів, які мають місце при використанні 

перерахованих вище методів та засобів видобутку гранітних блоків, був 

зроблений обґрунтований висновок, що саме цей агрегат здатний гарантувати 

повну безпеку технологічного процесу.  
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МЕТОДОЛОГІЯ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ  

 
Чикунова-Васильєва Н.П., асистент (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»), 

Мартинюк Д. В., студент (гр. ВА-02, ФАКС НТУУ «КПІ») 

 

Завершується тривалий, непростий процес розробки змістової частини 

стандартів вищої освіти підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів 

бакалавра та молодшого спеціаліста за напрямком “Безпека життя і діяльності 

людини”. Формування фахівця ХХ1 сторіччя вимагає глибоких знань 

методології аналізу ризику складних систем “людина-техніка-середовище”, 

сучасного інструментарію управління безпекою. 

Існує велика безліч програм (розрахункових кодів, або просто кодів) по 

розрахунку ризиків, розробки США, Англії, Німеччини, Росії. Один з самих 

поширених - код IRRAS, розробки США, описаний в учбовому посібнику для 

студентів вітчизняних вузів спеціальності “атомна енергетика”[1]. Необхідність 

застосування ризик - орієнтованого підходу в питаннях безпеки розуміють і 

найбільш передові вчені і інженери - практики інших областей знань і 

промислового виробництва. Так в проблемній роботі [2], поставлені основні 

задачі по впровадженню ризик - орієнтованого підходу: 

– створення реальних наукових основ забезпечення техногенної безпеки, 

тобто безпеки складних технічних систем, людей і довкілля; 

– розробка методів оцінки небезпеки промислових об'єктів; 

– розробка наукових засад концепції прийнятого ризику стосовно умов 

функціонування національної економіки. 

У загальноприйнятих поняттях ризик розуміється, як деякий потенційний 

збиток, який може статися внаслідок тієї або іншої небажаної події. Інакше 

говорячи, ризик розмірна величина, що залежить від імовірності негативної 

(небажаної) події і розмірів її наслідків. Частіше за все ризик простіше виміряти 

тією ж величиною що і вражаючий чинник небажаної події. Наприклад, для 

персоналу АС і населення що проживає на оточуючій території вражаючим 

чинником буде радіаційний вплив (опромінення), а одиницею його вимірювань 

- зіверт. Загальним вимірюванням величини ризику (як збитку) для всіх 

небажаних подій, служать гроші - втрати на усунення негативних наслідків 

небажаної події. 

У згаданому прикладі з атомною енергетикою ризик в залежності від 

імовірності може бути представлений відомою діаграмою Фармера. 

Допустимий і недопустимий ризик знаходяться по різні сторони кривої. Крива 

зображає граничний допустимий ризик при різних ймовірностях небажаних 

наслідків, тобто представляє ту допустиму величину, яку може дозволити 

держава за станом своєї економіки. Математично крива являє собою гіперболу: 

Р*D = const. Асимптотами гіперболи на дільниці, що розглядається будуть: 

вздовж осі імовірності (абсцис) допустимий рівень опромінення при 

нормальних умовах експлуатації, а вздовж вертикальної осі ті малі імовірності, 

які немає сенсу враховувати в зв'язку з їх малою величиною 
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Аналогічні криві можуть бути побудовані для будь-якого ризику 

шкідливого для людини або навколишнього середовища чинника ПНО. Також 

можна зробити і для природних стихійних явищ, наприклад: повеней, ураганів, 

злив, підтоплень і т.д. Так для повеней внаслідок опадів, діаграма повинна бути 

побудована в осях: “імовірність - Р - Е евакуйовані (потерпіли)”. Як допустимі 

тут, можуть бути такі паводки, з якими населення може справитися за 

допомогою районної служби МНС. Згідно з класифікатором надзвичайних 

ситуацій в Україні [3], таким може бути НС “НС 2041” - загроза життя людей, 

коли потрібно термінова евакуація до 500 чоловік. Допускаємо таку ситуацію 1 

раз в два роки, тобто з імовірністю 0.5. 

Тоді допустимий ризик евакуації буде:  

RЭ = Р*Е = const = 250 чоловік. 

З таким допустимим ризиком ми отримаємо, що можлива евакуація  

Е = 25 000 чоловік з імовірністю Р = 0.01, або раз в сто років. 

Взагалі ж, в світовій практиці при управлінні ризиком, прийнято 

користуватися принципом Алара: “Будь-який ризик повинен бути знижений 

настільки, наскільки це є практично досяжним або ж до рівня, який є 

настільки низьким, наскільки це розумно досяжне”. 

Застосовуючи системний підхід до вивчення надскладної системи 

“людина –техніка - середовище”, необхідно враховувати, що ризик виникнення 

аварій та катастроф, небезпечних ситуацій в побуті, виробництві, довкіллі, між 

людських та міждержавних відносин при всій уявній несхожості має єдину 

методологію стратегічної оцінки. 

Методологія інтегрованої оцінки ризику, яку потрібно адаптувати для 

наших умов, дозволить проводити: 

– порівняння рівня ризиків від будь-яких джерел; 

– розподіл ресурсів в районах, де може бути досягнутий самий високий 

рівень зниження ризику; 

– визначення того, який політичний (або інший.) вибір для будь-якого 

даного сценарію, імовірно, приведе до найбільшої вигоди. 

При розробці методології стратегічної оцінки ризику необхідно 

враховувати розроблені в розвинутих країнах складові її структури, засновані 

на чотирьох головних модулях, які характеризують основні компоненти оцінки 

ризику: 

– значимість ризику (на основі сприйняття); 

– збиток; 

– невизначеність; 

– значимість ризику (на основі розрахунку). 

Перша компонента, в свою чергу містіть таки базові складові, як витрати, 

результати, сприйняття ризику для значимості ризику на основі сприйняття. 

Друга – оцінка збитку - заснована на знаннях джерела ризику та його 

експозиції. При встановлених критеріях оцінки та імовірності є можливим 

визначення пріоритету ризику і значення рецептора (чинника) регулювання та 

відшкодування величини збитку. Невизначеність даних – третя компонента - 
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призводить до невизначеності наслідків, тому має велике значення для 

визначення значимості і ризику на основі розрахунку – четвертої компоненти 

оцінки ризику. Такий підхід відкриває можливості за допомогою сучасного 

методологічного апарату ідентифікувати, визначати, розраховувати ризики 

штучних (антропогенних) та природних систем, управляти соціально – 

екологічною безпекою як суспільства в цілому, так і окремої людини зокрема. 

При визначенні допустимого ризику необхідно враховувати шкоду від 

потенційно небезпечних технологій в порівнянні з вигодою, яку вони 

приносять. Не треба також і сильно завищувати вимоги, допустимий ризик 

може бути на рівні ризику, який допускається людиною в повсякденному житті 

для самого себе добровільним ризиком. Для рішення задачі в такій постановці, 

вимірювання ризику повинне бути універсальним, не прив'язаним до 

імовірностей, так як імовірності можна порівнювати тільки для однакових 

об'єктів і для одних і тих же умов. Такою універсальною одиницею 

вимірювання ризику є або гроші, або кількість летальних випадків на мільйон 

чоловік населення або персоналу. Відмітимо також, що в світовій практиці 

задачі вибору допустимого ризику вирішують методом “витрати - користь”. 
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ВСТУП ЛЮДСТВА В ЕПОХУ ЯДЕРНОЇ  БІДИ 

Міхеєв Ю.В., доцент  (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»),  

Садовнікова А.В., Главацька О. О., студенти  

 (гр. КМ-02, ФММ  НТУУ «КПІ») 

 Надзвичайно важливою проблемою сьогодення є насування екологічної 

кризи, а з нею й екологічної катастрофи. Наприкінці ХХ століття людство уже 

реально усвідомило можливість закінчення свого існування на Землі. 

           Заборона війн, випробування ядерної зброї – одне з найболючіших 

питань людства. 300 учених із 30 країн світу, які вивчали і моделювали можливі 

наслідки ядерної війни, дійшли висновку, що приблизно 2 млрд. людей згорять 
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у ядерному полум’ї, розпорошаться або перетворяться на пару, загинуть від 

пожеж, радіоактивних опадів, повної відсутності  медичної допомоги. Дим і 

попіл від палаючих міст, лісів, полів, нафтосховищ утворять суцільну завісу в 

повітрі навколо планети. Настане «ядерна ніч», яка триватиме декілька місяців. 

Температура знизиться на 20 градусів за Цельсієм. Буде знищено озоновий шар. 

Усе живе загине, тобто «ядерна зима» перетворить Землю на пустелю. Навіть 

одного відсотка існуючого ядерного арсеналу буде достатньо, щоб знищити не 

тільки людей, а й флору і фауну Землі. 

          Військовий конфлікт та території Кувейту та прилеглих територіях та 

війна у Чечні наочно показали, наскільки воєнні дії негативно впливають на 

навколишнє середовище. Так у результаті горіння 500 нафтових свердловин у 

Кувейті, що тривали протягом 6 місяців, відбулося значне теплове забруднення 

атмосфери (86 млн. кВт цілодобово), забруднення сажею від палючої нафти 

(1200т цілодобово), вуглекислим газом(1,9 млн. т.). Нафтою було вкрито 1554 

кв. км поверхні моря, а цілодобово її згорало 7.3 млн. літрів.  

          З роками добре засвоєна лише одна істина - ядерна зброя служить 

засобом лякання і стримування агресора, воно дозволяє запобігти новій світовій 

війні.  Здається, людство звикає жити поряд з самим небезпечним і 

непередбачуваним монстром - зброєю масового ураження і забуває про 

можливість виходу його з-під контролю. Заручниками ядерного терору можуть 

виявитися цілі регіони і міста з багатомільйонним населенням. При цьому 

важко передбачати. звідки може прийти ядерна біда і якими наслідками вона 

обернеться. 

            Багато хто з країн відмовляється від підписання Договору про 

нерозповсюдження ядерної зброї, а деякі не допускають інспекцій МАГАТЕ. 

Наприклад, Північна Корея довго не давала згоди на інспекцію двох крупних 

секретних об'єктів, якими МАГАТЕ особливо цікавиться. 12 березня 1993 р. 

КНДР заявила про вихід з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Це 

ще більше підсилило міжнародні підозри щодо ядерної програми Північної 

Кореї. 

КНДР оголосила себе ядерною державою у 2005 році. У 2006 і в 2009 

роках КНДР провела підземні ядерні випробування, які викликали протести з 

боку міжнародного співтовариства. У відповідь на дії Пхеньяну Рада безпеки 

ООН ухвалила низку резолюцій, що вимагають від КНДР припинити діяльність 

в ядерній сфері. У резолюціях 1718 і 1874, крім санкцій, міститься вимога до 

КНДР не проводити ядерні випробування і запуски балістичних ракет, 

повернутися до переговорів про денуклеаризацію Корейського півострова. 

12 лютого 2013 Північна Корея провела випробування атомної бомби і 

зупинятись на цьому не збирається - готує нові тести. Цей крок засудили 

чимало країн - в тому числі й Україна. Поведінку Пхеньяна називають 

порушенням резолюцій ООН. Втім, за даними розвідки, підготовку до вибухів 

проводили одразу у двох тунелях, і не виключено - що на досягнутому Північна 

Корея зупинятися не збирається. Пхеньян заявив: ядерна програма в першу 

чергу направлена проти США, яких КНДР вважає головним ворогом.    
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Нащо Барак Обама заявив: "Ядерні та ракетні програми Північної Кореї є 

загрозою для національної безпеки США і всього світу. США зберігають 

пильність щодо провокацій з боку КНДР і неухильно дотримуватимуться 

виконання оборонних зобов'язань перед союзниками у регіоні", - йдеться в заяві 

глави Білого дому. 

 На початку ХХI століття поширення військових ядерних технологій є 

однією з головних загроз людству, особливо якщо ця технологія потрапить до 

рук терористів. Застосування ядерної зброї терористами не лише призведе до 

великої гуманітарної трагедії, але й змусить світ фактично вступити в ядерну 

війну.  

Наслідки такого кроку будуть жахливими. Майже настільки ж тривожним 

є ядерне перевизначення державного суверенітету, оскільки воно не лише 

призведе до появи великої кількості дрібних, політично нестабільних ядерних 

держав, але й збільшить ризик потрапляння ядерної зброї до рук терористів. 

Пакистан, швидше за все, вже не буде поодиноким випадком. 

           Німеччина активно сприяла реалізації ядерних програм Індії, Пакистану, 

ЮАР. Китай уклав контракти з Пакистаном, Сірією, Іраном, Алжиром на 

поставку реакторів, устаткування для ядерних досліджень, ракет М-1; М-9, 

ракетного палива, важкої води і інших матеріалів. Великобританія активно 

забезпечувала Ізраїль суперкомп'ютерами для розробки ядерної зброї і ракет, а 

Південну Корею - плутонієм. Росія поставляла до Індії ракетні двигуни, ядерні 

реактори; у Іран- ядерне паливо; до Бразилії посилала фахівців з ракетної 

техніки. Канада здійснювала поставки до Румунії ядерного реактора, технології 

"ноу-хау", важкої води. Крім того фінансувала роботи в цій області. Північна 

Корея продавала ракети великої дальності Ірану, Сірії, будувала ракетні заводи 

в Сірії.. 

Словом, "ядерна хвороба" прогресує, оскільки технологія створення 

типового ядерного заряду сьогодні розповсюджується і не є секретом, вона 

доступна для багатьох держав. Розповсюдження ядерної зброї росте (хочуть 

цього або не хочуть винуватці) на грунті жвавої торгівлі ядерними матеріалами 

і технологією виробництва зброї масового ураження.  

            Збільшується кількість ядерних країн, розширяється і поле для різного 

роду подій і катастроф з ядерною зброєю. Спрацьовування ядерної зброї не 

виключено в результаті неправильної оцінки обстановки, помилок політичного 

і військового керівництва, у разі технічних несправностей в ядерних 

комплексах або системах управління і електронно-обчислювальних 

комплексах. Причиною аварії і катастроф може стати психологічна нестійкість 

фахівців. працюючих з ядерною зброєю, нервові зриви у офіцерів бойових 

розрахунків на бойовому чергуванні в стресових ситуаціях.  

              Таким чином, і в постконфронтаційний період ядерна загроза не 

зникла, вона просто змінилася. Якщо помітно зменшилася небезпека загальної 

ядерної воїни, то не можна виключати окремих інцидентів з ядерною зброєю 

або ядерними матеріалами, які можуть поставити під загрозу знищення або 

зараження великої території. Можливі також диверсії не тільки з ядерним, але і 
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термоядерною зброєю, що чревате ще важчими наслідками. Тому у наш час 

розмова про повну відсутність ядерної небезпеки нереальність. Скороченням 

ядерної зброї поки зайняті США і Росія, інші держави удосконалюють його, 

треті - нарощують. Зрозуміло, чим більше за держави володітиме ядерною 

зброєю і технологією його виготовлення, тим більше вірогідність того, що ця 

"рушниця" все-таки "вистрілить".              
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