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Лекція 1
Розділ І. Безпека життєдіяльності, як базова концепція сталого
розвитку
Основні поняття, визначення та терміни БЖД
Виходячи з сучасних уявлень, безпека життєдіяльності є багатогранним
об'єктом розуміння і сприйняття дійсності, який потребує інтеграції різних
стратегій, сфер, аспектів, форм і рівнів пізнання. Складовими цієї галузі є
різноманітні науки про безпеку. Згідно з Європейською програмою навчання у
сфері наук з ризиків ―FORM-OSE‖ науки про безпеку мають світогляднопрофесійний характер. До них належать:
- гуманітарні (філософія, теологія, лінгвістика);
- природничі (математика, фізика, хімія, біологія);
- інженерні науки (опір матеріалів, інженерна справа, електроніка);
- науки про людину (медицина, психологія, ергономіка, педагогіка);
- науки про суспільство (соціологія, економіка, право).
Гуманітарні, природничі, інженерні науки, науки про людину та про
суспільство є складовими галузі знань, яка зветься безпекою життєдіяльності,
свого роду корінням генеалогічного дерева знань у сфері безпеки життєдіяльності.
Короною цього дерева є охорона праці, гігієна праці, пожежна безпека,
інженерна психологія, цивільна оборона, основи медичних знань, охорона
навколишнього середовища, промислова екологія і багато інших дисциплін.

Наведемо визначення безпеки.
Безпека – стан захищеності життєво-важливих інтересів особистості,
суспільства від потенційно та реально існуючих загроз, або відсутність таких
загроз; такий стан складної системи, при якому дія внутрішніх та зовнішніх
факторів не призводить к погіршенню системи чи к неможливості її
функціонування та розвитку.
Термін "життєдіяльність" складається з двох означень: життя та діяльність.
Життя – це одна з форм існування матерії, яку відрізняє від інших здатність
до розмноження, росту, розвитку, активної регуляції своїх функцій, до різних форм
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руху, діяльності. Таким чином термін "життя" вже в деякій мірі передбачає
діяльність.
Діяльність – специфічна форма відношення до навколишнього світу, зміст
якого складає його доцільна зміна та перетворення в інтересах людей, яке включає
в себе мету, засоби, результат і сам процес.
Необхідно зазначити, що людська активність має особливість, яка відрізняє її
від активності решти живих організмів та істот. Ця особливість полягає в тому, що
людина не лише пристосовується до навколишнього середовища, а й трансформує
його до задоволення власних потреб, активно взаємодіє з ним, завдяки чому і
досягає свідомо поставленої мети, що виникла внаслідок прояву у неї певної
потреби.
Отже, під життєдіяльністю розуміється властивість людини не просто діяти в
життєвому середовищі, яке її оточує, а процес збалансованого існування та
самореалізації індивіда, групи людей, суспільства і людства загалом в єдності їхніх
життєвих потреб і можливостей.
Безпека життєдіяльності (БЖД) – це галузь знання та науково-практична
діяльність, спрямована на вивчення загальних закономірностей виникнення
небезпек, їхніх властивостей, наслідків їхнього впливу на організм людини, основ
захисту здоров'я та життя людини і середовища її проживання від небезпек, а
також на розробку і реалізацію відповідних засобів та заходів щодо створення і
підтримки здорових та безпечних умов життя і діяльності людини як у
повсякденних умовах побуту та виробництва, так і в умовах надзвичайних
ситуацій.
1.1. Джерела небезпеки та їх класифікація.
Небезпека – це явища, процеси, об'єкти, властивості, здатні за певних умов
завдавати шкоди здоров'ю чи життю людини або системам, що забезпечують
життєдіяльність людей.
Номенклатура небезпеки – перелік назв, термінів, систематизованих за
окремими ознаками.
Таксономія небезпек –класифікація та систематизація явищ, процесів,
інформації, об'єктів, які здатні завдати шкоди.
На сьогодні чіткого поділу небезпек за відповідними ознаками ще не існує,
тому в загальному їх класифікують за:
 за джерелами (сферою) походження: природні, техногенні, соціальні,
комбіновані та ін.;
 за часом проявлення: імпульсні, кумулятивні;
 за локалізацією: пов'язані з космосом, атмосферою, гідросферою,
літосферою;
 за наслідками: захворювання, травми, смертельні випадки, аварії, пожежі;
 за збитками: соціальні, екологічні, технічні та ін.;
 за сферою прояву: побутова, виробнича, спортивна тощо;
 за структурою: прості, складні, похідні;
 за характером дії на людину: активні і пасивні (останні активізуються за
рахунок енергії, носієм якої є сама людина, що наражається на гострі,
нерухомі елементи, ями, ухили, нерівності поверхні тощо).
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Ідентифікація небезпек - знаходження типу небезпеки та встановлення її
характеристик, необхідних для розробки заходів щодо її усунення чи ліквідації
наслідків.
Квантифікація небезпек - введення кількісних характеристик для оцінки
ступеня (рівня) небезпеки. Найпоширенішою кількісною оцінкою небезпеки є
ступінь ризику.
Джерелами небезпек є природні процеси та явища, елементи техногенного
середовища, людські дії, що криють у собі загрозу небезпеки.
Найбільш вдалою класифікацією небезпек життєдіяльності людства є така,
згідно з якою небезпеки поділяються на чотири групи: природні, техногенні,
соціально-політичні, комбіновані.
Наявність джерела небезпеки ще не означає того, що людині, чи групі людей
обов'язково повинна бути причинена якась шкода.
1.2. Класифікація небезпечних та шкідливих факторів
Небезпека - це наслідок дії окремих факторів на людину. Необхідно
розрізняти потенційні та реальні небезпеки. Потрібна причина (умова), при якій
потенційна небезпека переходить в реальну. Слід зазначити, що небезпека, як
правило, проявляється у визначеній просторовій зоні, яка отримала назву
небезпечна зона.
До матеріальних збитків, пошкодження, шкоди здоров'ю, смерті або інших
наслідків призводить вражаючий фактор.
Під вражаючим фактором розуміють такі чинники життєвого середовища,
які за певних умов завдають шкоди як людям, так і системам життєзабезпечення
людей, призводять до матеріальних збитків, можуть призвести до загибелі людей.
Залежно від наслідків впливу на організм людини вражаючі фактори
поділяються на шкідливі та небезпечні.
Шкідливими факторами прийнято вважати такі чинники життєвого
середовища, які призводять до погіршення самопочуття, зниження працездатності,
захворювання як у явній так і прихованій формах.
Небезпечними факторами називають такі чинники життєвого середовища,
які викликають за певних умов травми, раптове погіршення здоров'я.
Розподіл факторів на вражаючі, небезпечні та шкідливі досить умовний. Один
і той же фактор може спричинити загибель людини, травму, захворювання чи не
завдати ніякої шкоди.
За характером та природою впливу всі небезпечні та шкідливі фактори
поділяються на чотири групи: фізичні, хімічні, біологічні та психофізіологічні.
Фізичні фактори навколишнього середовища справляють на людину
енергетичний
вплив
(термічний, механічний, радіаційний, електричний,
електромагнітний).
До фізичних факторів належать:
 метеорологічні (температура, вологість, швидкість повітря);
 світлотехнічні (освітлення та кольорове забезпечення, інфрачервоне,
світлове, ультрафіолетове випромінювання);
 бароакустичні (атмосферний тиск, звук, шум);
 механічні (прискорення, вібрації);
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 електромагнітні випромінювання;
 іонізаційні випромінювання (ультрафіолетове, рентгенівське, гамма
випромінювання, потоки частинок);
 фактори електричного струму (атмосферна електрика, статична електрика,
електричне поле, електричний струм).
Хімічні фактори –це хімічні елементи, речовини та сполуки, які перебувають
у різному агрегатному стані (твердому, газоподібному, рідкому) і які різними
шляхами можуть проникати в організм людини (через органи дихання, через
шлунково –кишковий тракт, через шкірні покрови та слизові оболонки).
За характером дії виділяють такі хімічні речовини: токсичні, наркотичні,
подразнюючі, задушливі, сенсибілізуючі, канцерогенні, мутагенні, такі, що
впливають на репродуктивну функцію.
Біологічні фактори - це макроорганізми (рослини та тварини) і
мікроорганізми (бактерії, віруси, рикетсії, спірохети, грибки, найпростіші).
Біологічні фактори можуть діяти у воді, повітрі, ґрунті, продуктах харчування, на
виробництві, у побуті.
Психофізіологічні фактори - це фізичні перевантаження (статичні,
динамічні) та нервово-психічні перевантаження аналізаторів, монотонність праці,
емоційні перевантаження).
Наявність потенційної небезпеки в системі не завжди супроводжується її
негативним впливом на людину.
1.3. Системно-структурний підхід як принцип вивчення БЖД
Предметом вивчення дисципліни ―Безпека життєдіяльності‖ є система
“людина – життєве середовище”, в якій розглядаються прямі і зворотні
небезпечні взаємозв‘язки між людиною і середовищем, в якому вона перебуває і
де зосереджені всі компоненти, що забезпечують її життєдіяльність.
БЖД, як галузь знань, що швидко розвивається, інтенсивно шукає власні
методи досліджень, опираючись на досягнення наук на стику яких вона виникла.
БЖД має власні оригінальні відкриття для вивчення системи ―людина – життєве
середовище‖. Але вони ще досить обмежені. Тому для дослідження питань
стосовно безпеки життєдіяльності, як загальний принцип діалектики та
універсальний гносеологічний інструмент, можна використовувати системноструктурний підхід на основі системного аналізу.
Система – сукупність якісно визначених елементів, між якими існують
закономірний зв'язок чи взаємодія, в результаті якого досягається мета.
Важливими ознаками системи є її нероздільність і цілісність. Природа
складових елементів і характер структури системи можуть бути
найрізноманітнішими. Системи утворюються окремими тілами, явищами,
процесами, що взаємодіють між собою, обмінюються енергією чи виконують
загальну функцію; також це можуть бути думки, наукові положення, галузі знань,
між елементами яких виникають відносини виведення, підпорядкування,
послідовності, залежності тощо.
Система “людина – життєве середовище”, як об‘єкт дослідження, згідно
системного підходу може бути розбита на простіші підсистеми. Наприклад,
підсистема ―людина – виробниче середовище‖, підсистема ―людина – довкілля‖,
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підсистема ―людина – виробниче середовище‖ тощо (мал.2.2). При цьому
необхідно дотримуватись принципу структурності, який полягає у тому, що
підсистема зберігає свої основні властивості у вигляді сукупності стійких зв‘язків і
тотожності самій собі, при наявності любих внутрішніх і зовнішніх змін. Люба
підсистема може розглядатися як окрема система на більш низькому або простому
рівні. Система, яка для даного рівня вивчення її взаємозв‘язків є найпростішою і не
вимагає більш глибокого розбиття на підсистеми, називається елементом.
Елемент системи (компонент, складова частина) частина складного цілого,
яка означає окремий матеріальний об‟єкт, дію, речовину, енергію або інформацію.
Під елементом розуміють не лише матеріальні об'єкти, але й взаємовідносини
і зв'язки між цими об'єктами. Будь-який пристрій становить приклад технічної
системи, рослина, тварина чи людина - приклад біологічної системи, людські
спільноти - приклади соціальних систем.
Системно-структурний підхід дає можливість вивчати систему як єдине ціле,
так і через сукупність її складових в різні моменти існування. При цьому можна
застосовувати різні методи дослідження багатокомпонентних систем. Визначення
головного компоненту неможливе без розгляду його у взаємозв'язку та взаємодії з
іншими. Такий підхід при вивченні складно влаштованих систем називають
комплексним.
Згідно системно-структурного підходу розглянемо систему ―людина – життєве
середовище‖ на рівні окремих елементів, які є основними складовими безпеки
життєдіяльності людини. Такими елементами є: людина, життєдіяльність,
небезпека і вражаючий фактор. Саме сукупність цих елементів відноситься до
сфери БЖД при спробі дати відповідь на основне питання даної галузі знань: як
запобігти дії небезпечних факторів на людину?
Розглянемо зв‘язки між означеними елементами.
Зв’язок - це взаємообумовленість існування явищ розділених у просторі і часі.
На перший погляд означені елементи не мають видимого зв‘язку. Тому їх
необхідно шукати на смисловому рівні. Смисловий рівень - це логічний
взаємозв‘язок між елементами системи на основі її сутності (мета, задачі).
Наведемо декілька смислових уявлень для означених елементів на рівні безпеки
життєдіяльності людини.
☺ ―людина‖ – головний елемент системи ―людина – життєве середовище‖,
―людина‖ знаходиться в зоні дії небезпек, ―людина‖ потребує захисту.
☺ ―життєдіяльність‖ – показник стану людини, ―життєдіяльність‖ – пов‘язана
з небезпеками.
☺ ―небезпека‖ – невід‘ємний чинник життєвого середовища, ―небезпека‖ –
фактор ризику для людини.
☺ ―вражаючий фактор‖ – результат прояву небезпеки, ―вражаючий фактор‖ –
джерело шкоди людині тощо.
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Об‘єднаємо елементи попарно на основі смислового зв‘язку. Для вибірки з
чотирьох елементів по два можливі шість варіантів:
а) “людина - життєдіяльність”
б) “людина - небезпека”
в) “людина - вражаючий фактор”
г) “ життєдіяльність - небезпека”
д) “ життєдіяльність - вражаючий фактор”
е) “небезпека - вражаючий фактор”

Рис. 1.1 Формування внутрішніх і зовнішніх зв’язків в
системі “людина – життєве середовище:
Л - людина, Ж - життєдіяльність, Н - небезпека, ВФ -

Прямі зв‘язки характерні тільки для пар а, в, г, е. Покажемо їх, розмістивши
елементи БЖД у вершинах квадрата. Зрозуміло, що логічна послідовність дій в
квадраті (читай системі ―людина – життєве середовище‖) можлива лише за
годинниковою стрілкою. Це не виключає попарні зв‘язки виділених раніше пар, що
разом з основним напрямком Л → Ж → Н → ВФ утворює поняття внутрішніх
зв‘язків системи. Вони являються своєрідним ядром системи, коли розрив одного із
зв‘язків приводить до руйнування її логічної суті. Тому розв‘язання любої ситуації
безпеки життєдіяльності людини можливе лише навколо розглянутого квадрата.
По суті це графічна модель предмета БЖД.
Навколо квадрата можлива побудова зовнішніх зв‘язків, які розкривають суть
взаємозв‘язків між окремими елементами або їхню внутрішню структуру. На
мал.2.1 приведена лише незначна частина можливих варіантів. Наприклад, стан
людини в житті визначається альтернативою умов життєдіяльності – комфортність
чи некомфортність певної життєвої ситуації, яка в свою чергу витікає з порівняння
безпечності чи небезпечності її існування. Маємо взаємозв‘язок між елементом
―небезпека‖ і логічною парою ―людина – життєдіяльність‖. Аналогічний приклад
наведено в лівій частині рисунка, де стан людини визначається наявністю чи
відсутністю засобів захисту в логічній парі ―людина – вражаючий фактор‖.
В нижній частині рисунка показано приклад розбиття пари ―небезпека –
вражаючий фактор‖ на складові елементи: ―джерело небезпеки‖, ―причина‖,
―небезпечна ситуація‖. Разом вони утворюють нову підсистему Н → ДН → П →
НБ → ВФ, яка характеризується своїми внутрішніми зв‘язками і має власну
структуру зовнішніх взаємозв‘язків між іншими елементами системи.
7

1.4. Системний аналіз як метод дослідження в БЖД
Системний аналіз – це методологічні засоби, що використовуються для
визначення небезпек, які виникають у системі “людина – життєве середовище”, її
підсистемах, або на рівні окремих елементів цих систем та їхнього впливу на
людину.
Методологічними засобами системного аналізу можуть бути, як
загальновідомі способи досліджень (аналіз і синтез, математичне і фізичне
моделювання, морфологічний аналіз), так і відносно нові (метод сценаріїв,
побудови та аналізу дерева цілей, теорії ризику, катастроф та ризику тощо) методи
досліджень.
Системний аналіз безпеки як метод дослідження сформувався наприкінці 50х років, коли виникла нова наукова дисципліна, що зветься ―Безпека систем‖.
Безпека систем - це наука, що застосовує інженерні та управлінські принципи
для забезпечення необхідної безпеки, вчасного виявлення ризику небезпек,
застосування засобів із запобігання та контролю цих небезпек протягом життєвого
циклу системи та з урахуванням ефективності операцій, часу та вартості.
Ідея або концепція безпеки систем вперше була використана у
ракетобудуванні наприкінці 40-х років XX століття. У подальшому вона
виокремилася в окрему дисципліну та використовувалась головним чином у
ракетобудівних, авіабудівних та аерокосмічних об'єднаннях. До 40-х років
конструктори та інженери орієнтувалися виключно на метод спроб та помилок при
розробці безпечних конструкцій. Такий підхід виправдовував себе у часи, коли
системи та конструкції були відносно простими. Наприклад, в авіаційній
промисловості розв'язання подібних проблем часто полягало у використанні
методу ―літай - усувай недоліки – літай‖. Авіаційна техніка розроблялася на основі
вже існуючих або відомих технологій. Потім вона експлуатувалася до того
моменту, доки не виникали проблеми чи, у найгіршому випадку, аварії. Якщо
встановлювалося, що причиною аварії були помилки в конструкції, то ці
конструктивні недоліки усувалися і літаки літали знову. Якщо ж встановлювалося,
що причиною аварії були помилкові дії пілотів, то проводилося додаткове
навчання, змінювалася програма навчання або ж застосовувалися інші
організаційні заходи. Цей метод добре працював, коли літаки літали повільно та
низько і будувалися з фанери, дроту і тканини. Однак оскільки системи ставали все
більш складними та можливості літаків, такі як швидкість і маневреність, зросли,
збільшилася ймовірність значних наслідків аварії системи або однієї з багатьох її
складових. Такі чинники призвели до виникнення системного інжинірингу, з якого
потім зрештою виникла концепція безпеки систем.
Будь яке сучасне робоче місце може розглядатися як результат останніх
досягнень у галузі безпеки систем. Багато правил норм, законів і основних
критеріїв безпеки, що використовуються сьогодні у промисловості у більшості
своїй є прямими наслідками дійсної або усвідомлюваної потреби у такій
контрольній доктрині. Нові правила та норми безпеки вводилися після того, як
сталася аварія або після того як хтось далекоглядно передбачив можливість і
запропонував контроль, щоб запобігти такій події. Незважаючи на те, що перша з
вказаних причин часто була головною при запровадженні правил і нормативів з
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безпеки друга також має важливе значення у прийнятті багатьох вимог з безпеки,
які використовуються сьогодні в народному господарстві. Обидві ці причини є
основою, на якій базується діяльність інженерів з охорони праці.
Перший метод – створення правил з безпеки після того як нещасний випадок
або аварія сталися подібний до методу ―літай – усувай недоліки – літай‖, що
розглядався раніше.
Другий метод – передбачення можливої аварії та спроба її запобігання за
допомогою використання різних контрольних операцій, регулювання тощо є саме
тим методом, який використовує спеціаліст з безпеки систем коли аналізує якусь
конструкцію, умови праці чи технологію. Однак там, де це можливо, концепція
безпеки систем йде на крок вперед можливих інцидентів і насправді намагається
виключити ризик цих подій з процесу взагалі. З появою безпеки систем як науки
метод забезпечення безпеки і надійності систем ―літай - усувай недоліки – літай‖
перетворився на метод гарант безпеки систем, який названо ―визначення, аналіз та
виключення‖.
Розглянемо застосування системного аналізу при вивченні небезпек в системі
―людина - життєве середовище‖. На рис.1.2 представлена модель розбиття цієї
складної системи на підсистеми згідно принципів системно-структурного підходу.

Показаний розподіл на підсистеми першого рівня ―людина – виробниче
середовище‖, ―людина – побутове середовище‖, ―людина – надзвичайна ситуація‖
не є вичерпним і може мати інші підсистеми. Наприклад, в 1-й рівень розподілу
можна включити підсистему ―людина – довкілля‖, ―людина – космос‖ тощо.
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Подальше розбиття на більш простіші підсистеми 2-го, 3-го і наступних рівнів
дозволяє спростити складність системи і полегшити в подальшому її вивчення.
Процес розбиття на підрівні має сенс до тих пір, поки взаємозв‘язки в підсистемі
не стають очевидними стосовно питання, яке вирішується при її вивченні.
Наприклад, в показаному розподілі, вивчення підсистеми n-го рівня ―людина –
цеглина‖ чи ―людина – шестірня‖ не дають конкретних знань з питання небезпеки
між двома елементами такої системи або ці знання не є важливими. А от попередні
підсистеми ―людина – будинок‖ чи ―людина – верстат‖ такі зв‘язки утримують.
Треба зазначити, що елементи системи можуть нести різне навантаження, що
впливає на її складність (мал.1.3). Так в системі ―людина – побутове середовище‖
використання елементу ―людина‖ у понятті особа може означати небезпечну
ситуацію для окремого пішохода, який переходить вулицю, лижника, що
спускається з гори тощо.
Коли під терміном ―людина‖ розуміється група людей, то рамки небезпек
суттєво розширюються. Тепер небезпечна ситуація може скластися для людей
міста, в якому вийшов з ладу водогін, або для мешканців будинку у зв‘язку з
пожежею тощо.
Якщо ж елемент ―людина‖ охоплює все населення Землі, то зрозуміло, що
йдеться про глобальні небезпеки, такі як потепління клімату, озонові діри,
перенаселення, збіднення родючості ґрунтів тощо. Таким чином точність
визначення поняття ―елемент‖ визначає величину системи чи підсистеми і масштаб
проблеми, яка вирішується.
ЖИТТЄВЕ СЕРЕДОВИЩЕ

ЛЮДИНА

ОСОБА

ГРУПА

НАСЕЛЕННЯ

ПРИРОДНЕ

ТЕХНОГЕННЕ

СОЦІАЛЬНЕ

     
ЗЕМЛІ

Рис. 1.3 Розбиття елементів системи на окремі піделементи

Системи мають властивості, яких немає і навіть не може бути у елементів,
що складають її. Ця найважливіша властивість систем називається
емерджентністю і лежить в основі системного аналізу. Наприклад, сукупність
людей і територія на якій вони проживають (елементи) створюють нову систему –
країна, яка має герб, гімн, органи влади, тобто елементи, яких окремо взяті люди і
територія не мають.
Система ―людина - життєве середовище‖ є складною в тому розумінні, що в
неї, як правило, входить велика кількість перемінних, що визначає безліч зв'язків
між ними. Відомо, що чим більше перемінних та зв‘язків між ними має система,
тим важче ці зв'язки піддаються математичній обробці і виведенню універсальних
законів. Складності вивчення систем ―Л – ЖС‖ обумовлюються також і тим, що ці
системи є багаторівневими, містять у собі позитивні, негативні та гомеостатичні
зворотні зв'язки і мають багато емерджентних властивостей.
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Для вивчення небезпек в системах любого рівня можна використовувати різні
засоби пізнання. Наприклад, підсистема ―людина - виробниче середовище‖
вивчається окремою галуззю знань, яка практично оформилася в самостійну науку
―Охорона праці‖. В ній сформувався певний методологічний комплекс наукового
пізнання для вивчення виробничих небезпек, їхніх властивостей та розробки
заходів і засобів щодо їх запобігання. Підсистема 3-го рівня ―людина - тварина‖ з
точки зору небезпек вивчається в розділі ―Охорона праці в ветеринарії‖, яка окрім
методології ―Охорони праці‖ включає власні методи пізнання.
У складі дисципліни ―Безпека життєдіяльності‖ діє багато систем. Основним
завданням при використанні знань, понять і уявлень про системи є отримання нової
інформації для розробки методів і заходів запобігання аваріям, травмам і
негараздам.
У змісті своєї організації кожна система повинна мати:
1. Центральну (головуючу) підсистему.
2. Певні зв'язки за характером ―кожна підсистема пов'язана з кожною‖.
3. Всі підсистеми повинні мати єдиний характер (штучний чи матеріальний).
Таким чином головною системою, яка вивчається у безпеці життєдіяльності, є
система “людина - життєве середовище”, а системний аналіз цієї галузі знань це методологічні засоби, що використовуються для визначення небезпек, які
виникають в системі “людина - життєве середовище” чи на рівні
компонентних складових її, та їх вплив на самопочуття, здоров'я та життя людини
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Лекція 2
2.1. Концепція допустимого ризику
Для оцінки ступеня (рівня) небезпеки вводяться кількісні характеристики,
тобто квантифікація небезпек.
З метою уніфікації будь-які наслідки визначають як шкоду. Найбільш
універсальний кількісний засіб визначення шкоди –це вартісний, тобто визначення
шкоди у грошовому еквіваленті. Другою, не менш важливою характеристикою
небезпек, є частота, з якою вона може проявлятись, або ризик.
Ризик є супутником будь-якої активної діяльності людини. Необхідно
розрізняти правомірний, допустимий ризик, який є виправданим при багатьох
видах діяльності і неправомірний ризик.
Ризик визначається як відношення кількості подій з небажаними наслідками
(n) до максимально можливої їх кількості (N) за конкретний період часу:
R=n/N
Наведена формула дозволяє розраховувати розміри загального та групового
ризику. За ступенем припустимості ризик буває знехтуваний, прийнятний,
гранично допустимий, надмірний.
Знехтуваний ризик має настільки малий рівень, що він перебуває в межах
допустимих відхилень природного (фонового) рівня.
Прийнятним вважається такий рівень ризику, який суспільство може
прийняти (дозволити), враховуючи техніко-економічні та соціальні можливості на
даному стані свого розвитку.
Гранично допустимий ризик - це максимальний ризик, який не повинен
перевищуватись, незважаючи на очікуваний результат.
Надмірний ризик характеризується виключно високим рівнем, який у
переважній більшості випадків призводить до негативних наслідків.
На практиці досягти нульового рівня ризику, тобто абсолютної безпеки ,
неможливо. Знехтуваний ризик у теперішній час також неможливо забезпечити з
огляду на відсутність технічних та економічних передумов для цього. Тому
сучасна концепція безпеки життєдіяльності базується на досягненні прийнятного
(допустимого) ризику.
Суть концепції прийнятного (допустимого) ризику полягає у прагненні
створити таку малу безпеку, яку сприймає суспільство у даний час.
Прийнятний ризик поєднує в собі технічні, економічні, соціальні та політичні
аспекти і є певним компромісом між рівнем безпеки й можливостями її досягнення.
Максимально прийнятним рівнем індивідуального ризику загибелі людини
звичайно вважається ризик, який дорівнює 10-6 на рік. Малим вважається
індивідуальний ризик загибелі людини, що дорівнює 10-8 на рік.
Фактично ми всі щодня приймаємо рішення про співвідношення ризику з
вигодою. Як правило, ми згодні погодитись на відому долю ризику, як ціну за
вибраний нами спосіб життя.
Все це дозволяє сформулювати аксіому про потенційну небезпеку
діяльності:
будь-яка діяльність потенційно небезпечна.
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Цей постулат є основним при розв'язанні одного із завдань безпеки
життєдіяльності - ідентифікації небезпек.
Для того, щоби визначити серйозність небезпеки використовують категорії
серйозності небезпеки (І катастрофічна, II критична, III гранична, IV незначна),
які встановлюють кількісне значення відносної серйозності ймовірних наслідків
небезпечних умов та рівні ймовірності небезпеки ( (А) часта, (В) вірогідна, (С)
випадкова, (D) віддалена, (Е) неймовірна ), які є якісним відображенням відносної
ймовірності того, що відбудеться небажана подія, яка є наслідком не усунутої або
непідконтрольної небезпеки.
Для підвищення рівня безпеки використовується комплекс заходів та засобів.
Для того, щоб надати перевагу конкретним заходам та засобам або в певному їх
комплексу, порівнюють витрати на ці заходи та засоби і рівень зменшення шкоди,
який очікується в результаті їх запровадження. Такий підхід до зменшення ризику
небезпеки зветься управління ризиком.
2.2. Поняття про надзвичайні ситуації. Алгоритм класифікації надзвичайної
ситуації
Надзвичайна ситуація (НС) – обстановка на окремій території чи суб‘єкті
господарювання на ній або водному об‘єкті, яка характеризується порушенням
нормальних умов життєдіяльності населення, спричинена катастрофою, аварією,
пожежею, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, застосуванням
засобів ураження або іншою небезпечною подією, що призвела (може призвести)
до виникнення загрози життю або здоров‘ю населення, великої кількості загиблих і
постраждалих, завдання значних матеріальних збитків, а також до неможливості
проживання населення на такій території чи об‘єкті, провадження на ній
господарської діяльності.
Основними причинами виникнення надзвичайних ситуацій в Україні є:
– надзвичайне техногенне навантаження території;
– значний моральний та фізичний знос основних виробничих фондів
більшості підприємств України;
– погіршення матеріально-технічного забезпечення, зниження виробничої
і технологічної дисципліни;
– незадовільний стан збереження, утилізації та захоронення
високотоксичних, радіоактивних та побутових відходів;
– ігнорування економічних факторів, вимог, стандартів;
– недостатня увага керівників відповідних органів державного управління
до проведення комплексу заходів, спрямованих на запобігання надзвичайним
ситуаціям природного і техногенного характеру та зниження їх наслідків;
– відсутність сучасних систем управління небезпечними процесами;
– низька професійна підготовка персоналу та населення до дій в
екстремальних умовах;
– дефіцит кваліфікованих кадрів;
– низький рівень застосування прогресивних ресурсозберігаючих і
екологобезпечних технологій.
Небезпечна подія – подія, у тому числі катастрофа, аварія, пожежа, стихійне
лихо, епідемія, епізоотія, епіфітотія, яка за своїми наслідками становить загрозу
життю або здоров‘ю населення чи призводить до завдання матеріальних збитків.
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Класифікаційна ознака надзвичайних ситуацій – технічна або інша
характеристика небезпечної події, що зумовлює виникнення обстановки, яка
визначається як надзвичайна ситуація;
Порогове значення класифікаційної ознаки НС – визначене в
установленому порядку значення технічної або іншої характеристики конкретної
аварійної ситуації, перевищення якого відносить ситуацію до рангу надзвичайних і
потребує відповідного рівня реагування.
Зона надзвичайної ситуації – окрема територія, акваторія, де сталася
надзвичайна ситуація.
Аварія – небезпечна подія техногенного характеру, що спричинила
ураження, травмування населення або створює на окремій території чи території
суб‘єкта господарювання загрозу життю або здоров‘ю населення та призводить до
руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, порушення
виробничого або транспортного процесу чи спричиняє наднормативні, аварійні
викиди забруднюючих речовин та інший шкідливий вплив на навколишнє
природне середовище.
Катастрофа – велика за масштабами аварія чи інша подія, що призводить
до тяжких наслідків.
Класифікація надзвичайних ситуацій впроваджена в Україні з метою
забезпечення організаційної взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої
влади, підприємств, установ та організацій у процесі вирішення питань, пов'язаних
з надзвичайними ситуаціями, ліквідацією їх наслідків та веденням державної
статистики.
Класифікація здійснюється на підставі «Порядку класифікації надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями», затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 року за № 368,
Державного класифікатору надзвичайних ситуацій ДК 019-2010 та
Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій», затверджених наказом ДСНС
України від 22 квітня 2003 року за № 119.
Залежно від причин походження подій, що зумовили або можуть зумовити
виникнення надзвичайних ситуацій на території України, розрізняють надзвичайні
ситуації техногенного, природного, соціального та воєнного характеру, а в
залежності від обсягів заподіяних наслідків, технічних і матеріальних ресурсів,
необхідних для їх ліквідації надзвичайні ситуації класифікуються як державного,
регіонального, місцевого та об'єктового рівня.
На рис.2.1 схематично показано алгоритм класифікації надзвичайної
ситуації.
Він складається з трьох етапів:
– віднесення події за пороговим значенням до НС;
– класифікація НС за походженням;
– класифікація НС за рівнем.
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При цьому враховується характер походження надзвичайної ситуації, ступінь
поширення її небезпечних факторів та розмір людських втрат і матеріальних
збитків.
1-й етап
Надзвичайна
подія

Віднесення події за
пороговим значенням
до НС

2-й етап
Класифікація НС за
походженням
ДК 019-2001

Наказ ДСНС України
від 22.04.03 р. №119

-НС природного х-ру
-НС техногенного х-ру
-НС соціального х-ру
-НС воєнного х-ру

3-й етап
Класифікація НС
за рівнем
Постанова КМ України
від 24.03.04 р. №368
-НС державного рівня
-НС регіонального рівня
-НС місцевого рівня
-НС об‘єктового рівня

Рис. 2.1 – Алгоритм класифікації надзвичайних ситуацій
1-й етап. Віднесення надзвичайної події до надзвичайної ситуації.
Для віднесення надзвичайної події до надзвичайної ситуації необхідно
порівняти кількість загиблих людей, масштаби забруднення навколишнього
природного середовища та інші наслідки з пороговим значенням показників ознак
надзвичайної ситуації, які встановлені в додатку до наказу ДСНС України від
19.04.2003 р. № 119 ―Про затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних
ситуацій‖. При перевищенні фактичним показником порогового значення
надзвичайна подія вважається надзвичайною ситуацією.
Якщо схематично розглянути сукупність усіх надзвичайних подій у вигляді
трикутника, то надзвичайні ситуації займуть його верхню частину, як зображено на
рис. 2.2. Межею переходу надзвичайної події до надзвичайної ситуації буде
порогове значення показника ознаки НС.
Слід підкреслити, що об'єктами класифікації можуть бути лише надзвичайні
ситуації. За визначенням до надзвичайної
Порогове значення
ситуації
відноситься
порушення
показника ознаки НС
нормальних умов життя і діяльності
НС
людей на об‘єкті або території,
спричинене
аварією,
катастрофою,
стихійним лихом, епідемією, епізоотією,
Надзвичайні
епіфітотією,
великою
пожежею,
події
застосуванням засобів ураження чи
Рис. 2.2. Схема переходу надзвичайної події
іншою небезпечною подією, що призвела
до надзвичайної ситуації.
(може призвести) до загибелі людей та
значних матеріальних втрат.
2–й етап. Класифікація надзвичайних ситуацій за походженням
Якщо надзвичайну подію на першому етапі віднесено до надзвичайної
ситуації, то вона в залежності від причин походження класифікується з
використанням Державного класифікатору надзвичайних ситуацій ДК 019-2010.
Слід зазначити, що об'єктами класифікації можуть бути лише надзвичайні ситуації,
які поділяються на НС техногенного, природного, соціального та воєнного
характеру.
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3-й етап. Класифікація надзвичайних ситуацій за рівнями.
Табл. 2.1. Критерії визначення рівня надзвичайної ситуації
Порушено
умови
Постражд
Збитки,
Загину
життєдіяльно
Рівень НС
ало осіб
мінімальних
ло осіб
сті населення
заробітних плат
понад
3 доби, осіб
1
2
3
4
5
а Державний

> 10

> 300

> 50 тис.

> 150 тис.

б З урахуванням
збитків*
в Територіальне
поширення
г

>5

> 100

> 10 тис.

> 25 тис.

д Регіональний
є З урахуванням
збитків *
ж Територіальне
поширення

- НС поширилась або може поширитись на територію
інших держав
- НС поширилась на територію 2-х регіонів, а для її
ліквідації необхідні ресурси в обсягах, що
перевищують можливості цих регіонів, але не менше
1% видатків їх бюджетів
>5

> 100

> 10 тис.

> 15 тис.

3 - 5

50 – 100

Місцевий

>2

> 50

> 1 тис.

> 2 тис.

З урахуванням
збитків*
к Територіальне
поширення

1-2

20 – 50

100 - 1 тис.

> 0,5 тис.

з
і

л Об’єктовий

1 тис. - 10
> 5 тис.
тис.
- НС поширилась на територію 2-х районів, а для її
ліквідації необхідні ресурси в обсягах, що
перевищують можливості цих районів, але не менше
1% видатків їх бюджетів

- НС поширилась за територію ПНО, загрожує
довкіллю, населеним пунктам, спорудам, а для її
ліквідації необхідні ресурси в обсягах, що
перевищують можливості цього об‘єкту
Критерії надзвичайної
зазначених показників

ситуації

не

досягають

* Критерії - загинуло осіб, постраждало осіб та порушено умови
життєдіяльності населення на термін, що перевищує 3 доби обов‟язково
розглядаються з урахуванням збитків.
Надзвичайні ситуації, на підставі Порядку класифікації надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 р. № 368,
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класифікуються як НС державного, регіонального, місцевого або об'єктового
рівнів. Критеріями визначення рівня надзвичайної ситуації є територіальне
поширення, обсяги технічних і матеріальних ресурсів, які необхідні для ліквідації її
наслідків, кількість постраждалих людей або порушення їх умов життєдіяльності
та розмір заподіяних (очікуваних) збитків (табл. 2.1.).
Слід зауважити, що надзвичайна ситуація відноситься до певного рівня за
умови відповідності її хоча б одному із значень наведених критеріїв.
Крім того, необхідно враховувати, що коли внаслідок надзвичайної ситуації
для відповідних порогових значень рівнів людських втрат або кількості осіб, які
постраждали чи зазнали порушення нормальних умов життєдіяльності, обсяг
збитків не досягає встановлених значень, то рівень надзвичайної ситуації
приймається на ступінь менше, а для дорожньо-транспортних пригод - на два
ступеня менше.
Віднесення надзвичайної ситуації, яка виникла на території кількох
адміністративно-територіальних одиниць, до державного (регіонального) рівня за
територіальним поширенням або за сумарними показниками її наслідків не може
бути підставою для віднесення надзвичайної ситуації до державного
(регіонального) рівня окремо для кожної з цих адміністративно-територіальних
одиниць.
2.3. Природні небезпеки
Природні небезпеки пов‘язані з природними процесами космічного,
літосферного, гідросферного, атмосферного, біосферного характеру або кількох
процесів одночасно і відбуваються незалежно від участі людини.
Природні процеси – процеси, які безперервно змінюючись розвиваються у
природному середовищі під дією сонячної та внутрішньої енергії Землі.
Події природного походження або результат діяльності природних процесів,
які за своєю інтенсивністю, масштабом поширення і тривалістю, можуть становити
безпосередню небезпеку для здоров‘я людини, відносяться до небезпечних
природних явищ або стихійних лих.

Рис.2.3 Види природніх небезпек
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Стихійні явища, як правило, взаємопов‘язані між собою та обумовлені
фізичними законами розвитку Землі. Вони в основному виникають в комплексі, що
значно посилює їх негативний вплив. Виникнення одного небезпечного явища
може викликати серію інших, навіть більш небезпечних, утворюючи ―ланцюг‖
взаємодії між собою.
Всі природні небезпеки мають свої відміни і загальні властивості:
 мають могутню силу і невідворотність наслідків
 мають певний просторовий розмах
 чим більше інтенсивність (потужність) небезпечного явища, тим рідше
воно трапляється
 кожному виду небезпек передують деякі специфічні ознаки
(передвісники)
 прояв небезпеки може бути передбачений
 можуть бути застосовані пасивні та активні захисні заходи
 порушення рівноваги в природному середовищі в результаті діяльності
людини призводить до посилення небезпечних впливів
2.3.1.Літосферні небезпеки
Землетруси – це підземні поштовхи та коливання земної поверхні, що
виникають у результаті раптових зміщень і розривів у земній корі або верхній
частині мантії й передаються на великі відстані у вигляді пружних коливань.
Оцінка дії землетрусів здійснюється за допомогою спеціальних сейсмічних
шкал. (шкала Ріхтера, МСК-64, 7-бальна шкала). Вражаючі фактори при землетрусі
– сейсмічний (сейсмічний удар, деформація порід тощо) та фізичний
(електромагнітне поле)
Щороку на планеті виникає в середньому 120 землетрусів – сильних
(магнітудою 6,0 – 6,9), 18 – дуже сильних (М= 7,0 – 7,9) і приблизно раз на рік
трапляється катастрофічний землетрус (М= 8,0 і більше).
Місто Київ перебуває у 5-,6-бальній зоні, а Закарпатська, Одеська області – у
8-бальній, Кримський півострів – у 8-, 9- і навіть 10-бальній.
Зсуви – зміщення мас гірських порід вниз по схилу під дією сили земного
тяжіння без втрати контакту з нерухомою основою на більш низький
гіпсометричний рівень. Вони характерні для зон тектонічних зрушень, високих
терас, схилів ерозійних систем, рік та водосховищ. Вражаючі фактори –
динамічний та гравітаційний (зміщення, рух порід, струс, удар)
Сель – стрімкий потік великої руйнівної сили на басейнах гірських річок, що
складається із суміші води та крихких, ламких порід. Причинами виникнення
селевих потоків майже завжди є сильні зливи, інтенсивне танення снігу та льоду,
розмив гребель водойм, а також землетруси та виверження вулканів.
Карстове провалля – западина на поверхні землі, яка виникла внаслідок
розчинення гірських порід поверхневими чи підземними водами і формування
специфічного (поверхневого та підземного) рельєфу. Розвиток карсту відбувається
під сукупним впливом поверхневих і підземних вод.
Абразія – це процес руйнування хвилями прибою берегів морів, озер та
водосховищ. Швидкість абразії залежить від геологічної будови берегів та сили
прибою; крім того, вона зростає, якщо піднімається рівень води або опускається
узбережжя.
18

2.3.2. Гідрологічні небезпечні явища
Повені (регулярні), паводки (нерегулярні) – природні лиха, що виникають, коли
вода виходить за межі звичайних для неї берегів і затоплює значні ділянки
суходолу. Вражаючі фактори при повені – гідродинамічний та гідрохімічний (потік
води, забруднення ґрунтів, води)
Підтоплення – підвищення рівня ґрунтових вод і збільшення вологості порід
зони аерації. Відбувається внаслідок підпирання ґрунтових вод водосховищами,
погіршення дренованості території внаслідок замулювання малих річок, засипання
балок та ярів, втрати води з технічних мереж, порушення режиму випаровування
підземних вод тощо.
Снігові лавини – раптове переміщення снігу, що зривається і котиться вниз з
великою швидкістю. Лавини із спушеного свіжого снігу, який випав в морозну
погоду, можуть набирати швидкості до 250-300 км/год.
Сильний дощ – дощ з кількістю опадів понад 50 мм за 12 годин на рівнинній
території та 30 мм в гірських районах. Злива – сильний дощ, інтенсивність якого не
менша за певне значення. Зливами вважають дощі наступної тривалості та
інтенсивності:
5 хв.- 0.50 мм/хв.;
30 хв.- 0.23 мм/хв.;
1 год.- 0.20 мм/хв.;
6 год.- 0.09 мм/хв.
2.3.3. Метеорологічно небезпечні (атмосферні)явища
Град – частинки льоду діаметром від 5 до 50 мм, різні за розмірами, формою і
структур-ною неоднорідністю, що випадають із шарувато-дощових хмар. Опади у
вигляді граду спостерігаються, як правило, при сильних грозах влітку, коли
температура біля поверхні землі не нижче 20°C.
Спека– гаряче, дуже нагріте сонячними променями повітря. Сильна спека –
підвищення температури повітря до плюс 35 °С і вище.
Посуха, засуха – нестача чи відсутність опадів протягом тривалого періоду
часу при підвищених температурах та зниженні вологості повітря, внаслідок чого
зникають запаси вологи в ґрунті. Посухи обумовлюють: вигорання травостоїв,
зниження рівня ґрунтових вод, висихання водоймищ, порушення роботи
гідроелектростанцій, систем водопостачання лісових пожеж, погіршення стану
здоров‘я населення і людські жертви.
Вітер – великомасштабний потік газів. Короткі (кілька секунд) та сильні вітри
називаються поривами. Сильні вітри проміжної тривалості (близько 1 хвилини)
називаються шквалами. Вимірюється за 12-бальною шкалою Бофорта.
Вітер з силою 6 балів (Vв = 10.8–13.8 м/с) – сильний.
Вітер силою в 9-11 балів (Vв = 20,8 – 32,7 м/с) – буря (шторм).
Ураган - вітер з силою більше 12 балів (Vв > 32 м/с)
Вражаючі фактори – аеродинамічний (вітрове навантаження, тиск, вібрація)
Смерч, торнадо – атмосферне явище, що є стрімким воронкоподібним
вихором заввишки до 1,5км, який витягується від купчасто-дощової хмари до
поверхні води або землі.
Снігопад – випадіння снігу з хмар. Снігопад без вітру називають спокійним
снігопадом, при вітрі – заметіллю. Інтенсивність слабкого снігопаду менше 0,1
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мм/год, середнього 0,1-1 мм/год, сильного (густого) – більше 1 мм/год. Вражаючий
фактор – гідродинамічний (снігове навантаження, снігові замети)
Мороз – температура нижче 0°С в навколишньому середовищі. Сильний мороз
– зниження температури повітря до мінус 30 °С і нижче. Небезпечним явищем
погоди в Україні є температури, які становлять −10°C і нижче. Вони зумовлюються
надходженням холодного арктичного повітря.
Блискавка – це велика електрична іскра, часто в кілька кілометрів завдовжки.
Під час розряду енергія акумулюється при напрузі від 10 до 100 і більше мільйонів
вольт, тоді як тривалість розряду дорівнює лише тисячної частини секунди.
Види блискавки:
- плоска;
- лінійна;
- чоткова;
- кульова.
2.4.4. Природні пожежі
Лісова пожежа - стихійне, некероване поширення вогню по лісових площах.
Лісові пожежі поділяють на низові, верхові. За інтенсивністю горіння лісові
пожежі поділяються на слабкі, середні, сильні.
Підземні (ґрунтові) пожежі найчастіше пов'язані із загорянням торфу, яке
стає можливим в результаті пересихання боліт. Вони виникають частіше
наприкінці літа, як продовження низових або верхових лісових пожеж. Вогню на
поверхні ґрунту при підземних пожежах немає, виділяється тільки дим, який
стелиться. На такі пожежі не впливають ні вітер, ні добові зміни погоди. Вони
можуть тягнутися місяцями і в дощ, і в сніг.
Степова пожежа – стихійне, неконтрольоване поширення полум‘я по
рослинному покрову степів. Степові пожежі виникають на відкритій місцевості, де
є суха пожухла трава або збіжжя, яке дозріло. Вони мають сезонний характер і
частіше бувають влітку, рідше навесні й практично відсутні взимку. Швидкість їх
розповсюдження може досягати 20-30 км/год.
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Лекція 3
3.1. Техногенні небезпеки
Техногенна небезпека – стан, внутрішньо притаманний технічній системі,
виробничому або транспортному об‘єкту, що реалізується шляхом вражаючої дії
джерела техногенної надзвичайної ситуації на людину і навколишнє середовище,
або шляхом прямої і непрямої шкоди для людини і навколишнього природного
середовища в процесі нормальної експлуатації цих об‘єктів. Техногенні небезпеки
виникли з появою перших міських поселень, коли почала формуватись
техносфера – сфера, яка містить штучні технічні споруди на Землі. Справжня
техносфера з‘явилась в епоху промислової революції, коли пара та електрика
дозволили багаторазово розширити технічні можливості людини. Виникли процеси
не властиві біосфері такі як отримання металів та інших елементів, виробництво
енергії на атомних електростанціях, синтез невідомих досі органічних речовин.
Потужним технічним процесом є спалювання викопного палива.
У зв‘язку з використанням все більших енергетичних потужностей люди
змушені концентрувати енергію на невеликих ділянках, причому найчастіше в
межах міст та інших населених пунктів. Йде просторова концентрація синтетичних
хімічних сполук, кількість яких вже досягла 400 тисяч, більша частина яких
отруйна. Внаслідок цього різко зросло забруднення навколишнього середовища,
нищення лісів, опустелювання, все більше людей гине внаслідок аварій на
виробництві і на транспорті.
Небезпеки, пов’язані з використанням транспортних засобів, залежать від
виду транспорту (автомобільний, повітряний, залізничний, річково-морський) і
виникають при посадці чи виході з транспортних засобів або під час їх руху.
Необхідно, щоб кожен пасажир з метою підвищення особистої дорожньотранспортної безпеки знав потенційно аварійні ситуації, характерні для того чи
іншого виду транспортних засобів, послугами якого він скористався, крім того був
добре обізнаний з засобами індивідуального чи колективного захисту, що
знаходяться на транспортному засобі, та знав способи їх використання.
Найбільш характерними небезпеками на транспорті є зіткнення, перекидання,
падіння з висоти, пожежі, напад на транспортний засіб тощо.
Небезпеки, пов’язані з експлуатацією підіймально-транспортного
обладнання проявляються переважно з ненавмисним контактом з рухомими
частинами обладнання та можливими ударами від предметів, що падають, а також
при висипанні частини вантажу і з падінням самого обладнання. Нерідко додається
наїзд чи удар при зіткненні. Під час роботи вантажопідіймальних кранів велика
ймовірність динамічного впливу на елементи будівельних конструкцій. Внаслідок
обриву канатів та ланцюгів, за котрі підіймається вантаж, можливі такі важкі
наслідки як руйнування крана при перевантаженні або втраті стійкості, ―набігання‖
вантажу на елементи конструкції крана або його зісковзування з вантажнозахоплювального пристрою.
Небезпеки, пов’язані з використанням горючих, легкозаймистих і вибухо
небезпечних речовин та матеріалів: вибухи, вогонь, підвищена температура
середовища, дим, токсичні продукти згорання, недостатність кисню в зоні їх
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горіння, руйнування будівельних конструкцій, паніка, повітряна ударна хвиля,
уламки, осколки.
Небезпеки, пов’язані з використанням процесів, що відбуваються при
підвищених температурах та підвищеному тиску: вибухи, повітряна ударна
хвиля, уламки, осколки, теплове випромінювання, утворення вибухонебезпечного
або шкідливого середовища від суміші газів, які використовуються в цих процесах.
Аналіз характеру та наслідків впливу цих небезпек, зумовив розподіл
техногенних аварій та катастроф за видами:
 аварії з викидом радіоактивних речовин в навколишнє середовище;
 аварії з витоком сильнодіючих отруйних речовин (аміаку, хлору,
сірчаної і азотної кислот, чадного газу, сірчаного газу та інших речовин);
 аварії на транспорті;
 пожежі й вибухи.
3.1.1. Аварії з викидом радіоактивних речовин у навколишнє середовище
Найнебезпечнішими за наслідками є аварії на АЕС з викидом в атмосферу
радіоактивних речовин, внаслідок яких має місце довгострокове радіоактивне
забруднення місцевості на величезних площах.
Міжнародна шкала ядерних подій (англ. INES, скор. InternationalNuclear Event
Scale) розроблена Міжнародним агентством з атомної енергії у 1988 році і з 1990
року використовувалася в цілях однаковості оцінки надзвичайних випадків,
пов'язаних з аварійними радіаційними викидами в навколишнє середовище на
атомних станціях, а пізніше стала застосовуватися до всіх установок, пов'язаних з
цивільною атомною промисловістю. МАГАТЕ рекомендує оповіщати країниучасниці у 24-годинний термін про всі аварії вище 2 рівня небезпеки, коли є хоча б
незначні викиди радіації за межі виробничого майданчику, а також у випадках
подій 0 і 1 рівнів, якщо того вимагає суспільний інтерес за межами країни, в якій
вони відбулися. Такий підхід дозволяє оперативно і злагоджено сповіщати
громадськість про значущість з точки зору безпеки подій на ядерних установках,
про які надходять повідомлення. Інформація передається в ЗМІ країнамиучасниками і самим МАГАТЕ, в тому числі за допомогою Інтернету.
Шкала застосовується до будь-якої події, що пов'язана з перевезенням,
зберіганням і використанням радіоактивних матеріалів та джерел випромінювання
і охоплює широкий спектр практичної діяльності, включаючи радіографії,
використання джерел випромінювання в лікарнях, на будь-яких цивільних ядерних
установках тощо. Вона також включає втрату і розкрадання джерел
випромінювання та виявлення безхазяйних джерел.
За шкалою INES ядерні та радіологічні аварії та інциденти класифікуються на 8
рівнів, а також областю дії:
Населення і навколишнє середовище –в ній враховуються дози опромінення,
отримані населенням, а також викиди радіоактивних матеріалів з установки;
Радіологічні бар'єри і контроль – в ній враховуються події, що не роблять
прямого впливу на населення і навколишнє середовище і стосуються тільки того,
що відбувається в межах майданчика ядерної установки, сюди входять
незаплановані високі рівні опромінення персоналу та розповсюдження значних
кількостей радіоактивних речовин в межах великої ядерної установки, наприклад
АЕС.
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Глибокоешелонований захист – сюди входять події, пов'язані з тим, що
комплекс заходів, призначених для запобігання аваріям, не був реалізований так, як
це задумувалося.
Під шкалу підпадають тільки радіоактивні витоки і порушення заходів безпеки,
а не випадки переопромінення хворих в результаті процедур, військові інциденти
та навмисні злочини. Також шкала застосовується для порівняння рівня безпеки в
держав і проектних організацій – через невеликої кількості аварій другого рівня і
вище.
Станом на квітень 2011 року, тільки дві аварії оцінені по максимальному, 7-му
рівню ( Чорнобиль і Аварія на АЕС Фукусіма I), і одна по 6-му (аварія на ВО
«Маяк»).

Основним вражаючим фактором під час таких аварій є іонізуюче
випромінювання.
3.1.2. Аварії з витоком сильнодіючих отруйних речовин
Аварії з витоком сильнодіючих отруйних речовин і забрудненням
навколишнього
середовища
виникають
на
підприємствах:
хімічної,
нафтопереробної,
целюлозно-паперової
і
харчової
промисловості,
водопровідних і очисних спорудах, а також при транспортуванні
сильнодіючих отруйних речовин.
Джерела хімічних аварій: викиди й витоки небезпечних хімічних речовин;
загоряння різних матеріалів, обладнання, будівельних конструкцій, яке
супроводжується забрудненням навколишнього середовища; аварії на транспорті
при перевезенні небезпечних хімічних речовин, вибухових та пожежонебезпечних
вантажів. Безпосередніми причинами цих аварій є: порушення правил безпеки й
транспортування, недотримання техніки безпеки, вихід з ладу агрегатів,
механізмів, трубопроводів, ушкодження ємностей тощо.
Серед великої кількості шкідливих речовин особливу небезпеку становлять
хімічні речовини, які залежно від їх практичного використання можна поділити на:
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- промислові отрути, які використовуються у виробництві (розчинники,
барвники) і які є джерелом небезпеки гострих і хронічних інтоксикацій при
порушенні правил техніки безпеки (ртуть, свинець, ароматичні сполуки тощо);
- отрутохімікати, що використовуються для боротьби з бур‘янами, гризунами,
шкідливими комахами ( гербіциди, пестициди, інсектициди);
- лікарські препарати;
- хімічні речовини побуту, які використовуються як харчові добавки, засоби
санітарії, особистої гігієни, косметичні засоби);
- хімічна зброя.
3.1.3. Аварії на транспорті
Необхідність транспорту в наш час не викликає сумнівів. Транспортні засоби
мають великий позитивний вплив на економіку країни, створюють зручність і
комфорт для людей. Розвиток транспорту, підвищення його ролі в житті людей
супроводжується не тільки позитивним ефектом, а й негативними наслідками,
зокрема, високим рівнем аварійності транспортних засобів та дорожньотранспортних пригод (ДТП).
Автомобільний транспорт. У світі щорічно внаслідок ДТП гине 250 тисяч
людей і приблизно в 30 разів більша кількість отримує травми.
Закон України «Про дорожній рух» визначає правові й соціальні основи
дорожнього руху з метою захисту життя та здоров'я громадян, створення безпечних
і комфортних умов для учасників руху та охорони навколишнього природного
середовища.
Велике значення при аваріях має психологічний чинник, зокрема емоційний
стрес. Для пасажирів, зовсім не підготовлених та не обізнаних з обставинами
можливих аварій, цей чинник відіграє негативну роль. Люди, які підготовлені,
знають про можливі аварійні ситуації, а також про те, що робити при їх
виникненні, вчинять менше помилок під час аварійної ситуації, що може врятувати
їм життя. Тому необхідно, щоб кожний пасажир з метою підвищення особистої
дорожньо-транспортної безпеки знав аварійні ситуації, характерні для того чи
іншого виду транспортних засобів, послугами якого він скористався, був добре
обізнаний із засобами індивідуального та колективного захисту, що знаходяться на
транспортному засобі, знав методи їх використання.
Повітряний транспорт. З моменту виникнення авіації виникла проблема
забезпечення безпеки авіапольотів. На відміну від інших видів транспорту, відмови
двигунів у польотах практично завжди призводять до неминучих катастрофічних
наслідків. У середньому щорічно в світі відбувається близько 60 авіаційних
катастроф, в 35 з яких гинуть усі паса жири та екіпаж. Близько двох тисяч
людських життів щорічно забирають авіаційні катастрофи, а на дорогах світу
щорічно гине понад 250 тисяч чоловік. Отже, ризик потрапити під колеса
автомобіля в 10-15 разів вищий від ризику загинути в авіакатастрофі.
Аналіз авіаційних катастроф у світовому масштабі показує, що загальний шанс
на спасіння в авіакатастрофах при польотах на великих реактивних авіалайнерах
значно вищий порівняно з невеликими літаками.
Залізничний транспорт. Пасажири залізничного транспорту також
знаходяться в зоні підвищеної небезпеки. Зонами підвищеної небезпеки на
залізничному транспорті є: залізничні колії, переїзди, посадочні платформи та
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вагони, в яких пасажири здійснюють переїзди. Постійну небезпеку становить
система електропостачання, можливість аварій, зіткнення, отримання травм під час
посадки або висадки. Крім цього, залізничними коліями перевозяться небезпечні
вантажі: від палива та нафтопродуктів до радіоактивних відходів та вибухових
речовин.
Найбільшу небезпеку для пасажирів становлять пожежі в вагонах.
Зумовлюється це тим, що в вагонах (замкненому просторі) завжди перебуває
велика кількість людей. Температура в осередку пожежі дуже швидко
підвищується з утворенням токсичних продуктів горіння. Особливо небезпечними
є пожежі в нічний час на великих перегонах, коли пасажири сплять.
Морський транспорт. Як і всі інші види транспортних засобів, мореплавство
пов'язане з можливістю аварій, катастроф та ризиком для життя людини.
Можливий ризик для життя людини на морських транспортних засобах значно
вищий, ніж на авіаційних та залізничних видах, але нижчий, ніж на автомобільних.
У світовому морському транспорті щорічно зазнають аварій понад 8000
кораблів, з них гине понад 200 одиниць (3%). Безпосередньої небезпеки для життя
під час аварії зазнають понад 6000 людей, з яких близько 2000 гинуть (33%).
Найтяжча в історії мореплавства катастрофа пасажирського судна «Дона Пас» в
районі Філіппін забрала 3132 життя. Помилки екіпажу призвели до загибелі
технічно справних кораблів «Михайло Ломоносов» та «Адмірал Нахімов» при
спокійному морі та ясній погоді.
У процесі розвитку аварії при виникненні загрози загибелі корабля постає
необхідність вжити заходів для швидкої евакуації пасажирів. Операція з евакуації
вже сама по собі пов'язана з ризиком для життя людей, особливо в умовах
штормової погоди. Найбільша небезпека виникає тоді, коли відмовляють пристрої.
Неможливість залишити в таких випадках корабель призводить до того, що
пасажири втрачають шанси на спасіння і потрапляють в надзвичайно складну
ситуацію.
Ризик для життя пасажирів виникає при спуску на воду рятувальних засобів, а
саме: при перекиданні шлюпки, сильних ударах об борт корабля і т.ін. Втрата
шансів на порятунок може виникати внаслідок неправильного використання
рятувальних жилетів або коли люди стрибають з висоти 6-15 м з борту корабля,
який тоне.
Гіпотермія становить головну небезпеку для пасажирів, які рятуються в
шлюпках або на плотах. Щоб уповільнити переохолодження організму і збільшити
шанси на виживання необхідно голову тримати якомога вище над водою, тому що
понад 50% всіх тепловитрат організму припадає на голову. Утримувати себе на
поверхні води треба так, щоб мінімально витрачати фізичні зусилля.
Перебуваючи на рятувальному плоті, шлюпці чи у воді, людина повинна
намагатися подолати паніку, розгубленість, вірити в те, що її врятують. Така
поведінка в екстремальних ситуаціях збільшує шанси людини на виживання.
3.1.4. Пожежі та вибухи
Вогонь, що вийшов з-під контролю, здатний викликати значні руйнівні та
смертоносні наслідки. До таких проявів вогняної стихії належать пожежі.
Найпоширенішими причинами пожеж в Україні є: необережне поводження з
вогнем (понад 57%); порушення правил монтажу та експлуатації електроприладів
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(20-25%); порушення правил монтажу та експлуатації приладів опалення (8-10%);
пустощі дітей з вогнем (4-5%); підпали (2-4%); невстановлені та інші (1-3%). Слід
особливо підкреслити, що абсолютна більшість пожеж (99%) виникає
безпосередньо з вини людей. 3 них 70-80% трапляється у житловому сектopi, 3-4%
- у промисловості, 1-2% на будівництві, 1-2% - у сільському господарстві, 2-3% на
об'єктах торгівлі та складах, 1-3% - у мicцях масового перебування людей.
Основними напрямками забезпечення пожежної безпеки є усунення умов
виникнення пожежі та мінімізація її наслідків. Об‘єкти повинні мати системи
пожежної безпеки, спрямовані на запобігання пожежі дії на людей та матеріальні
цінності небезпечних факторів пожежі, в тому числі їх вторинних проявів. До
таких факторівналежать:
 полум'я та іскри;
 підвищена температура навколишнього середовища;
 токсичні продукти горіння й термічного розкладу;
 дим;
 знижена концентрація кисню.
Вторинними проявами небезпечних факторів пожежі вважаються:
 уламки, частини зруйнованих апаратів, агрегатів, установок, конструкцій;
 радіоактивні та токсичні речовини і матеріали, викинуті із зруйнованих
апаратів та установок;
 електричний струм, що виник внаслідок переходу напруги на
струмопровідні елементи будівельних конструкцій, апаратів;
 небезпечні фактори вибухів, пов‘язаних з пожежами;
 вогнегасні речовини.
Залежно від розмірів матеріальних збитків пожежі поділяються на особливо
великі (коли збитки становлять від 10000 і більше розмірів мінімальної заробітної
плати) і великі (збитки сягають від 1000 до 10000 розмірів мінімальної заробітної
плати) та інші.
3.2. Соціальні та соціально-політичні небезпеки.
Надзвичайна ситуація соціального характеру – це обстановка на певній
території, що склалася в результаті небезпечного соціального явища, яке призвело
або може спричинити за собою людські жертви, шкоду здоров'ю людей або
навколишньому природному середовищу, значні матеріальні збитки
Небезпеки, що призводять до цих НС характеризуються досить широким
спектром чинників, серед яких можна виділити:
 конфлікти, як соціально-політичного походження так і іншого
(економічного, організаційного та ін..);
 екстремальні ситуації криміногенного характеру;
 залежності – тютюнопаління, алкоголізм, наркоманія, ігроманія, інтернетзалежність тощо;
 соціальні хвороби та епідемії – грип, гепатит, туберкульоз, СНІД та інші;
 небезпеки, викликані стрімкими темпами урбанізації, що веде до
підвищення рівня злочинності, забруднення повітря, води, шумового,
вібраційного, електромагнітного забруднення та інших небезпек.
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Конфлікт – це зіткнення протилежних інтересів, поглядів, гостра суперечка,
ускладнення, боротьба ворогуючих сторін різного рівня та складу учасників.
Для вибору адекватного методу впливу й управління відповідним конфліктом
доцільно проводити класифікацію залежно від основних ознак: способу
розв‘язання; сфери прояву; спрямованості впливу; ступеня виразності; кількості
учасників; порушених потреб (табл. 3.1).
Таблиця 3.1
Класифікація конфліктів
№
Ознака
Види конфлітів
з/п
класифікації
1 Спосіб розв‘язання
Насильницький – ненасильницький
2 Сфера прояву
Політична – соціальна – економічна – організаційна
3 Спрямованість впливу Вертикальна – горизонтальна
4 Ступінь виразності
Відкрита – прихована
5 Кількість учасників
Внутріособистісні – міжособистісні – міжгрупові
6 Потреби
Когнітивні – конфлікти інтересів
Спосіб розв’язання конфліктів припускає їх розподіл на антагоністичні
(насильницькі) конфлікти та компромісні (ненасильницькі). Насильницькі
(антагоністичні) конфлікти являють собою способи розв‘язання суперечностей
шляхом руйнування структур усіх сторін-конфліктерів чи відмови всіх сторін, крім
однієї, від участі в конфлікті. Ця сторона і виграє. Ненасильницькі (компромісні)
конфлікти допускають декілька варіантів їх вирішення за рахунок взаємної зміни
цілей учасників конфлікту, термінів, умов взаємодії.
Сфери прояву конфліктів украй різноманітні: політика, економіка, соціальні
відносини, погляди й переконання людей. Виділяють політичні, соціальні,
економічні, організаційні конфлікти. Політичні конфлікти – зіткнення з приводу
розподілу владних повноважень, форми боротьби за владу. Соціальний конфлікт
являє собою суперечності в системі стосунків людей (груп), що характеризується
посиленням протилежних інтересів, тенденцій соціальних спільнот та індивідів.
Різновидом соціальних конфліктів вважаються конфлікти сімейні, трудові чи
соціально-трудові, тобто у сфері трудової діяльності. Це велика група конфліктів,
що останнім часом виникають у нашій країні дуже часто у вигляді страйків,
пікетів, виступів великих груп працівників. Економічні конфлікти являють собою
широкий спектр конфліктів, в основі яких лежать суперечності між економічними
інтересами окремих особистостей, груп. Це боротьба за певні ресурси, пільги,
сфери економічного впливу, розподіл власності тощо. Зазначені види конфліктів
поширені на різних рівнях управління. Організаційні конфлікти є наслідком
ієрархічних відносин, регламентування діяльності особи, застосування
розподільчих відносин в організації: використання посадових інструкцій,
функціонального закріплення за працівником прав та обов‘язків; упровадження
формальних структур управління; наявності положень з оплати й оцінювання
праці, преміювання співробітників.
За спрямованістю впливу виділяють вертикальні й горизонтальні конфлікти.
Характерною рисою їх є розподіл обсягу влади, який знаходиться в опонентів на
момент початку конфліктних взаємодій У вертикальних конфліктах обсяг влади
27

зменшується по вертикалі зверху донизу, що й визначає різні стартові умови для
учасників конфлікту: начальник – підлеглий, вища організація – підприємство,
засновник – мале підприємство. У горизонтальних конфліктах відбувається
взаємодія рівноцінних за обсягом наявної влади чи ієрархічним рівнем суб‘єктів:
керівники одного рівня, фахівці – між собою, постачальники –споживачі.
Ступінь виразності конфліктного протистояння припускає виділення за
формою прояву прихованих і відкритих конфліктів. Відкриті конфлікти
характеризуються явно вираженим зіткненням опонентів: сварки, суперечки,
зіткнення. Взаємодія регулюється нормами, що відповідають ситуації й статусу
учасників конфлікту. У разі прихованого конфлікту відсутні зовнішні агресивні
дії між сторонами-конфліктерами, але при цьому використовуються непрямі
способи впливу. Це відбувається за умови, що один з учасників конфліктної
взаємодії побоюється іншого, або ж у нього немає достатньої влади й сил для
відкритої боротьби.
Кількість учасників конфліктної взаємодії дозволяє поділяти їх на
внутріособистісні, міжособистісні, міжгрупові. Внутріособистісні конфлікти
являють собою зіткнення всередині особистості рівних за силою, але протилежно
спрямованих мотивів, потреб, інтересів. Особливістю даного виду конфлікту є
вибір між бажанням і можливостями, між необхідністю виконувати й дотриманням
необхідних норм. На вибір правильного рішення у разі внутріособистісного
конфлікту людина може витратити багато сил і часу, а отже, стрімко зростає
емоційна напруженість, може виникнути стрес, а перед ухваленням рішення
поведінка особистості може стати неконтрольованою. Внутріособистісний
конфлікт може також виникнути в результаті того, що виробничі вимоги не
збігаються з особистими потребами чи цінностями працівника. Складність
вирішення внутріособистісних конфліктів полягає в тому, що іноді відбувається
зіткнення трьох складових, необхідних для досягнення поставленої мети: бажання
(«хочу»), можливості («можу»), необхідності («треба»). Міжгрупові конфлікти –
конфлікти між різними групами, підрозділами, у яких зачіпаються інтереси людей,
об‘єднаних на період конфлікту в єдині згуртовані спільноти. Слід зазначити, що
ця згуртованість може зникнути відразу після припинення конфлікту, але в момент
відстоювання загальних інтересів єдність групи може бути досить значною.
Міжособистісні конфлікти являють собою зіткнення індивідів із групою, між
собою, боротьбу за інтереси кожної зі сторін. Це один із найбільш розповсюджених
видів конфліктів.
Залежно від порушених потреб виділяють когнітивні конфлікти та конфлікти
інтересів. Конфлікт когнітивний - конфлікт поглядів, точок зору, знань. У такому
конфлікті метою кожного суб‘єкта є переконати опонента, довести правильність
своєї точки зору, своєї позиції. Конфлікти інтересів можна представити як
противагу конфлікту когнітивному, що означає протиборство, засноване на
зіткненні інтересів різних опонентів (груп, індивідів, організацій). У зв‘язку з тим,
що розподіл конфліктів на види представляється досить умовним, чіткої межі між
різними видами не існує, і на практиці виникають такі конфлікти: організаційні
вертикальні міжособистісні; горизонтальні відкриті міжгрупові і т. д
Конфлікт передбачає усвідомлення протиріччя і суб'єктивну реакцію на
нього. Якщо конфлікт виникає в суспільстві, то це соціальний конфлікт. Будь28

який соціальний конфлікт, набуваючи значних масштабів, об'єктивно стає
соціально-політичним.
До найхарактерніших соціально-політичних небезпек можна віднести
конфлікти на міжнаціональному та міждержавному рівнях, духовне гноблення,
політичний тероризм, ідеологічні, міжпартійні, міжконфесійні та збройні
конфлікти, війни. Ще одним фактором, що викликає напруження у стосунках між
країнами та націями є мілітарність, тобто політики гонитви озброєнь, підготовки й
розв‘язання загарбницьких воєн.
Забезпечення безпеки в політичній сфері має за мету захист життєво
важливих політичних інтересів суспільства (особистості, соціальних верств,
спільноти в цілому) від внутрішніх і зовнішніх загроз.
Зовнішні загрози:
- висунення територіальних претензій;
- втручання у внутрішні справи;
- використання ресурсної та технологічної залежності для політичного тиску;
- втрата традиційних ринків збуту, недосконалість економічних зв‘язків;
- нанесення збитків від санкцій міжнародних організацій, інших країн;
- переорієнтація суспільства на чужі для нації цінності;
- посилення неконтрольованих міграційних процесів тощо.
Внутрішні загрози:
- активізація сепаратистських (прагнення до відокремлення) рухів у деяких
регіонах;
- зниження рівня боєздатності воєнної організації;
- міжконфесійні та міжетнічні конфлікти;
- падіння виробництва , руйнування промисловості;
- зростання ―тіньової‖ економіки, нелегальний вивіз за кордон капіталів,
сировини;
- падіння життєвого рівня населення;
- криза платежів тощо .
Тероризм
Терор став складовою сучасного життя, набув глобального характеру.
Тероризм – форма політичного екстремізму, застосування чи загроза
найжорстокіших методів насилля, включаючи фізичне знищення людей та
залякування для досягнення певних цілей.
Найбільш поширеними терористичними актами є:
 Напади на державні або промислові об‘єкти;
 Захоплення державних установ або посольств;
 Захоплення літаків або інших транспортних засобів;
 Викрадення або насильницькі дії проти жертви;
 Політичні вбивства;
 Вибухи та масові вбивства, розраховані на залякування;
 Розповсюдження інфекційних хвороб.
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3.3. Медико-біологічні та соціальні проблеми здоров’я
Вивчення різних аспектів здоров'я як якісної цінності людини та суспільства,
вивчення складних взаємозв'язків між чинниками навколишнього середовища та
здоров'ям людей є важливим завданням дисципліни «Безпека життєдіяльності».
У преамбулі статуту Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) записано:
«Здоров'я – це стан повного фізичного, духовного і соціального благополуччя, а не
тільки відсутність хвороб і фізичних вад». В системі «людина–здоров'я–
середовище» визначається три взаємопов'язані рівні здоров'я–суспільний,
груповий та індивідуальний.
Перший рівень – суспільний – характеризує стан здоров'я населення загалом і
виявляє цілісну систему матеріальних та духовних відносин, які існують в
суспільстві. Другий – групове здоров'я, зумовлене специфікою життєдіяльності
людей даного трудового чи сімейного колективу та безпосереднього оточення, в
якому перебувають його члени. Третій – індивідуальний рівень здоров'я, який
сформовано як в умовах всього суспільства та групи, так і на основі фізіологічних і
психічних особливостей індивіда та неповторного способу життя, який веде кожна
людина.
Виділяють три рівні опису цінності «здоров'я»:
біологічний – початкове здоров'я передбачає досконалість саморегуляції
організму, гармонію фізіологічних процесів як наслідок максимуму адаптації;
соціальний – здоров'я є мірою соціальної активності, діяльності ставлення
людського індивіда до світу;
особливий психологічний – здоров'я є відсутністю хвороби, але швидше
запереченням її, в значенні подолання (здоров'я не тільки стан організму, але і
стратегія життя людини).
Здоров'я людини не можна розглядати як щось незалежне, автономне. Воно є
результатом впливу природних, антропогенних та соціальних факторів. Гігантські
темпи індустріалізації та урбанізації за певних соціальних умов можуть призвести
до порушення екологічної рівноваги і викликати деградацію не тільки середовища,
а й здоров'я людей.
Що ж може служити показниками здоров'я населення? На думку вчених,
цілком припустимо використовувати з метою оцінки здоров'я населення такі
демографічні показники, як смертність, дитяча смертність і середня очікувана
тривалість життя.
Здоров'я людини залежить від багатьох факторів: кліматичних умов, стану
навколишнього середовища, забезпечення продуктами харчування і їх
цінності, соціально-економічних умов, а також стану медицини.
Доведено, що приблизно на 50% здоров'я людини визначає спосіб життя.
Негативними його чинниками є шкідливі звички, незбалансоване, неправильне
харчування, несприятливі умови праці, моральне і психічне навантаження,
малорухомий спосіб життя, погані матеріальні умови, відсутність злагоди в сім'ї,
самотність, низький освітній та культурний рівень тощо.
Негативно позначається на формуванні здоров'я і несприятлива екологічна
обстановка, зокрема забруднення повітря, води, ґрунту, а також складні
природнокліматичні умови (частка цих чинників –до 20%).
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Істотне значення має стан генетичного фонду популяції, схильність до
спадкових хвороб. Це ще близько 20%, які визначають сучасний рівень здоров'я
населення.
Безпосередньо на охорону здоров'я з її низькою якістю медичної допомоги
припадає всього 10% «внеску» в той рівень здоров'я населення, що ми його
сьогодні маємо.
Причинами порушення нормальної життєдіяльності організму і виникнення
патологічного процесу можуть бути абіотичні (властивості неживої природи)
чинники навколишнього середовища. Очевидний зв'язок географічного розподілу
низки захворювань з клімато-географічними зонами, висотою місцевості,
інтенсивністю випромінювань, переміщенням повітря, атмосферним тиском,
вологістю повітря тощо.
На здоров'я людини впливає біотичний (властивості живої природи) компонент
навколишнього середовища у вигляді продуктів метаболізму рослин та
мікроорганізмів, патогенних мікроорганізмів (віруси, бактерії, гриби тощо),
отруйних речовин, комах та небезпечних для людини тварин.
Суттєво на стан здоров'я населення впливають чинники соціального
середовища: демографічна та медична ситуації, духовний та культурний рівень,
матеріальний стан, соціальні відносини, засоби масової інформації, урбанізація,
конфлікти тощо.
3.4. Загальні принципи надання першої долікарської допомоги
Домедична допомога – невідкладні дії та організаційні заходи, спрямовані на
врятування та збереження життя людини у невідкладному стані та мінімізацію
наслідків впливу такого стану на її здоров‘я, що здійснюються на місці події
особами, які не мають медичної освіти, але за своїми службовими обов‘язками
повинні володіти основними практичними навичками з рятування та збереження
життя людини, яка перебуває у невідкладному стані, та відповідно до закону
зобов‘язані здійснювати такі дії та заходи
Для уникнення непорозумінь зазначимо, що в нашому курсі використовується
термін «Перша медична допомога», тому що цей термін є більш історично
вживаним та зрозумілим. Але при цьому треба розуміти, що мова йде саме про
першу ДОмедичну допомогу.
Щорічно десятки тисяч людей в Україні гинуть від нещасних випадків. Значну
частину з цих людей можна було би врятувати, якби поруч був хтось, хто володів
би основами надання першої медичної допомоги (ПМД).
Перша медична допомога (ПМД) – комплекс негайних заходів, які
проводяться людині, що раптово захворіла або постраждала від дії зовнішніх
факторів до її передачі, в разі потреби, під опіку кваліфікованому медичному
персоналу.
Не дивлячись на те, що всі люди знають про потенційні небезпеки і всіляко
намагаються їх уникнути –нещасні випадки все ж таки трапляються. Причиною
може бути власна неуважність, втома, переоцінка власних сил, недостатня
підготовка. Також інциденти можуть трапитись із-за факторів, які знаходяться поза
межами контролю постраждалого –як то дії інших осіб або природні катаклізми чи
техногенні аварії.
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Коли трапляється нещасний випадок, час не на вашому боці. Постраждалому
треба якнайшвидше надати ефективну допомогу, від якої часто залежить не тільки
тривалість та важкість процесу відновлення його здоров‘я, а можливо навіть і
життя людини. Тому, щоби діяти ефективно в таких ситуаціях, необхідно розуміти
головні принципи ПМД.
Головні принципи Першої медичної допомоги
1. «Не панікуйте». Незалежно від того чи в людини зупинилося серце, чи
просто біжить кров з глибоко порізаного пальця, люди, які стали свідками таких
випадків, можуть піддатися паніці та діяти неадекватно. Завжди зберігайте спокій
та здоровий глузд, не піддавайтеся паніці оточуючих та самі не створюйте її. Для
того, щоби не піддатися паніці, треба знати що і як робити. Знання, вміння і
готовність діяти – головні передумови щоби не піддатися паніці і досягти успіху!
2. «Подбайте про безпеку!». Порятунок постраждалого не повинен наражати
на небезпеку вас, інших рятівників, саму жертву чи будь-кого з оточуючих. При
наближенні до постраждалого оцініть небезпеку від навколишнього середовища
(близькість електричних мереж, відкритого вогню, наявність небезпечних для
життя речовин, перебування самого постраждалого в небезпечному місці: біля
води, на льоду, на автомобільній трасі, потенційно небезпечним є знаходження в
обмеженому просторі, тощо). Якщо постраждалого можна перевести/перенести в
більш безпечне місце, зробіть це в першу чергу. Друга можлива небезпека –від
самого постраждалого (він може бути агресивним, з огляду на дію алкоголю або
наркотиків. Типовою загрозою є контакт з рідинами тіла: кров, блювотиння, слина,
сеча, фекалії). Тому, за можливості, використовуйте медичні рукавички для
надання ПМД.
3. «Припиніть дію ушкоджуючого фактору». Якщо ви стали свідком
нещасного випадку, перше що треба зробити –припинити дію ушкоджуючого
фактору – витягти з води, відтягти від електричного струму, загасити одяг,
припинити дію газів, підвищеної температури, холоду та таке інше.
4. «Визначте, хто тут головний». Якщо ви не медик, з‘ясуйте чи немає їх
серед оточуючих. Якщо ви виявились самим кваліфікованим – беріть ситуацію під
свій контроль. Якщо постраждалий при свідомості скажіть йому хто ви, швидко
з‘ясуйте з ним всі обставини інциденту та скажіть, що ви маєте намір робити. У
постраждалого при свідомості ви повинні отримати згоду на будь-які дії стосовно
нього. Якщо свідомість у постраждалого відсутня, або її ступінь не дозволяє йому
приймати адекватні рішення, а також у випадку надання допомоги малолітній
дитині ви маєте право діяти не намагаючись отримати згоди, в разі відсутності
поруч їх родичів чи опікунів.
Ваші дії повинні бути впевненими, рішучими, накази чи прохання чіткими та
зрозумілими. Ваша впевненість заспокоїть постраждалого, передасться всім іншим
і убезпечить вас від купи безглуздих та непотрібних порад оточуючих.
5. «Що тут сталося?». Розпитайте свідків, якщо можливо самого потерпілого,
огляньте місце, де стався нещасний випадок, щоби максимально зрозуміти те, що
сталося і визначити причини та механізми ушкоджень. Саме від цього часто
залежатиме успіх першої медичної допомоги, а також і подальшого лікування
постраждалого.
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6. «Оцініть стан постраждалого і дійте!». На цьому етапі вам необхідно
з‘ясувати наскільки отримані ушкодження загрожують життю чи втраті здоров‘я
людини і відповідно до цього розпочинати рятувальні дії.
Найбільшу загрозу життю людини на етапі долікарської допомоги становлять
порушення дихання та кровообігу (циркуляції крові), масивні крововтрати. Тому
завжди починайте надання допомоги з ліквідації саме цих загроз.
Якщо постраждалий перебуває в непритомному стані треба вирішити два
питання:
1) чи є в людини ознаки свідомості?
2) якщо ознак свідомості немає – з‘ясувати, чи жива ще людина?
Ознаки свідомості у постраждалого виявляють реагуванням на Голос і на Біль.
Визначення рівня свідомості проводиться з використанням шкали AVPU.
Зміни в оцінці свідомості пораненого за шкалою AVPU можуть свідчити про
зміни стану його здоров‘я, особливо якщо постраждалий отримав поранення
голови.
Перевіряйте в подальшому рівень свідомості
пораненого приблизно кожні 15 хвилин, відмічаючи
її відповідною буквою, де:
A (alert = притомний) – поранений дієєздатний,
знаходиться в ясній свідомості (може бути
розгубленим чи дезорієнтованим), знає хто він є,
дату, де він знаходиться, що сталося.
V (verbal, voice = голос) – поранений не
усвідомлює того, що відбувається, але все-таки
відповідає на вербальні (голосові) команди.
Р (pain = біль) – поранений реагує на біль, але не
на словесні накази.
U (unresponsive = непритомний) – поранений
непритомний, не реагує на накази та біль.
ПРИМІТКА: Поранений, який кричить на вас, розповідає вам про те, що
сталося або виконує схожі дії, знаходиться при ясному розумі.
ПРИМІТКА: Якщо поранений знаходиться при ясному розумі або реагує на
голосові команди, не перевіряйте його реакцією на біль.
Больові подразники (енергійне тертя грудини постраждалого кісточками ваших
пальців, або міцне стиснення м‘язу у складці між великим та вказівним пальцем
пораненого, натискання нігтем, олівцем, сірником на нігтьове ложе пальців рук)
застосовуйте при підозрі на ушкодження хребта постраждалого. Якщо підозри на
ушкодження хребта немає, больові подразники для перевірки свідомості можна
замінити струшуванням за плечі дорослої людини чи дитини, або легким
подразненням (постукування, пощипування, лоскотання) стоп, грудей та плечей у
немовлят. При підозрі на ушкодження хребта постраждалого струшувати не
можна!
Ознаками життя є наявність дихання та пульсу, а також реакція зіниць на
світло (розширені зіниці живої людини звужуються при спрямуванні на них
світла). Якщо у постраждалого без свідомості цих ознак немає – вінперебуває в
стані клінічної смерті і це є сигналом до негайного початку реанімаційних заходів.
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Для оцінки ситуації використовуйте мнемонічне правило ABCDE:
A: Airway – дихальні шляхи (Чи вільні дихальні шляхи?)
B: Breathing – дихання (Чи наявне дихання?)
C: Circulation – кровообіг: пульс/ кровотечі (Чи є пульс та зовнішні кровотечі?
Якщо є велика артеріальна кровотеча – швидко зупиніть її в першу чергу)
D: Disability – недієздатність (Чи наявна фізична або психічна недієздатність?)
E: Expose – проводьте подальший аналіз стану і надання допомоги
Якщо у постраждалого без свідомості не виявляється видимих ознак дихання та
не вдається знайти пульс його треба обережно перевернути на спину для
вивільнення дихальних шляхів, перевірки дихання та пульсу, проведення, в разі
потреби, реанімаційних заходів.
За
відсутності
у
постраждалого свідомості та за
наявності дихання необхідно
надати йому стійке положення на
боці
з
метою
запобігання
западання язика та асфіксії
блювотними масами. (якщо не
підозрюється травма хребта і переломи кінцівок). При підозрі на травму хребта та
за наявності самостійного дихання постраждалого краще залишити до прибуття
професійної допомоги в тому положенні, в якому він знаходиться.
Ознаками біологічної смерті є помутніння та висихання рогівки ока; наявність
симптому «котяче око» – при стисканні ока зіниця деформується та нагадує котяче
око; охолодження тіла та поява трупних плям; трупне окоченіння. При біологічній
смерті реанімаційні заходи не проводяться.
Отже обстежувати і надавати допомогу постраждалому треба у такій
послідовності (з використанням правил AVPU та ABCDE):
 перевірка ознак свідомості (голос, біль –AVPU);
 виявлення дихання (AB);
 виявлення пульсу (C);
 обстеження голови, шиї, грудей, живота, кінцівок на наявність кровотеч,
переломів та інших ушкоджень (CD);
 виявлення інших станів (в першу чергу ознак шоку) (E).
7. «Телефонуйте 1-0-3!». Якщо стан постраждалого такий, що вимагає
невідкладної допомоги телефонуйте 103, якщо ніхто з оточуючих цього ще не
зробив. Тільки у випадку реанімації дітей та немовлят, коли не можна втрачати
жодної секунди, швидку треба викликати через 1-2 хвилини після початку
реанімаційних заходів (якщо рятувальник один).
Викликаючи швидку, чітко повідомте, що саме сталося, які ушкодження
виявлені, особливо небезпечні для життя, число і стан потерпілих, чи є серед них
діти, літні люди, місце події (вулиця, номер будинку, характерні точки на
місцевості), яка була надана допомога. Вкажіть своє ім‘я, телефон. Пересвідчіться,
що диспетчер сприйняв надану інформацію і готов надіслати швидку допомогу.
Дізнайтеся приблизний час, коли очікувати прибуття допомоги. Покладіть трубку
тільки після диспетчера.
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Після виклику швидкої (та за потреби інших служб) продовжуйте надавати
першу допомогу до моменту її прибуття, знерухомте уражені кінцівки, зігрівайте
та заспокоюйте постраждалого.
8. «Не нашкодь!». Приступаючи до надання власне Першої медичної допомоги
завжди майте на увазі цю давню лікарську заповідь. Якщо ви не впевнені, що не
заподієте шкоди якимсь втручанням, краще не робіть його.
9. «Дійте швидко – час не на вашому боці!». Коли трапляється нещасний
випадок, час не на вашому боці. Постраждалому треба якнайшвидше надати
ефективну допомогу, від якої часто залежить не тільки тривалість та важкість
процесу відновлення його здоров‘я, а можливо навіть і життя людини. Тому, при
наданні ПМД, дотримання наведених тут принципів не повинно уповільнювати
початок самого процесу надання допомоги, яку ви повинні розпочати практично
одночасно із з‘ясуванням всіх інших обставин.
10. «Передайте постраждалого під опіку кваліфікованого медичного
персоналу!». Передати жертву професійним медикам по суті ваше головне і єдине
завдання, зробивши при цьому все від вас залежне, щоби процес подальшої
допомоги був найбільш ефективним. Після надання ПМД постраждалому
підготуйте його, якщо треба, до транспортування в спеціалізовану медичну
установу. Продовжуйте опіку та надання допомоги під час очікування
транспортування так і під час самого транспортування.
Послідовність дій під час нещасного випадку – елементи рятувального
ланцюга.
Допомога постраждалим ділиться на два етапи:
1 етап. Перша медична (домедична) допомога –на місці події, що надається
свідками інциденту.
2 етап. Медична кваліфікована допомога.
Перший етап (ПМД) включає в себе три ланки рятувального ланцюга:
1) першочергові дії – тобто оцінка ситуації, убезпечення місця події,
опитування, перевірка життєво важливих функцій, оцінка стану потерпілого,
здійснення заходів, безпосередньо спрямованих на підтримку життя потерпілого;
2) виклик швидкої допомоги;
3) подальші дії спрямовані на надання першої медичної допомоги
постраждалим до прибуття кваліфікованої допомоги (термоізоляція, психологічна
підтримка, підготовка до транспортування).
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Лекція 4
Розділ ІІ. Охорона праці, як запорука збереження здоров’я та
працездатності
Основні визначення в галузі охорони праці.
Трудова діяльність – це джерело розвитку суспільства, створення матеріальних,
культурних і духовних цінностей, передумова існування як кожної окремої
людини, так і людства в цілому. У процесі трудової діяльності розвиваються
здібності людини, мислення, чуттєве сприйняття світу. З точки зору фізіології
будь-яка трудова діяльність – це витрати фізичної і розумової енергії людини, але
ці витрати необхідні і корисні для неї. Виконуючи трудові обов‗язки, людина
працює не лише заради свого блага, а задля блага суспільства в цілому. З
економічної точки зору трудова діяльність повинна забезпечувати максимально
можливий рівень продуктивності, тому одним із завдань суспільства є
забезпечення таких умов її, коли вона не буде спричиняти негативного впливу на
здоров‗я працюючих, не буде завдавати шкоди оточуючим людям та довкіллю. В
ідеалі трудова діяльність повинна надавати людині задоволення і не бути надмірно
важкою чи напруженою. Важкість та напруженість праці є одними з головних
характеристик трудового процесу.
Важкість праці – це така характеристика трудового процесу, що відображає
переважне навантаження на опорно-руховий апарат і функціональні системи
організму (серцево-судинну, дихальну та ін.), що забезпечують його діяльність.
Важкість праці характеризується фізичним динамічним навантаженням, масою
вантажу, що піднімається і переміщується, загальним числом стереотипних
робочих рухів, розміром статичного навантаження, робочою позою, ступенем
нахилу корпусу, переміщенням в просторі.
Напруженість праці – характеристика трудового процесу, що відображає
навантаження переважно на центральну нервову систему, органи чуттів,
емоційну сферу працівника. До факторів, що характеризують напруженість праці,
відносяться: інтелектуальні, сенсорні, емоційні навантаження, ступінь
монотонності навантажень, режим роботи.
Під час виконання людиною трудових обов‗язків на неї діє сукупність
фізичних, хімічних, біологічних та соціальних чинників. Ці чинники звуться
виробничим середовищем.
Виробниче середовище забезпечує життєдіяльність під час виконання трудових
обов‗язків, в тому числі і працездатність, але при певних обставинах, ці ж чинники
можуть являти небезпеку і причиняти шкоду людині. Будь-які реальні виробничі
умови характеризуються, як правило, наявністю деякої небезпеки для працюючого,
що полягає у можливості захворювання, отримання травми чи іншого ушкодження
організму.
Сукупність чинників трудового процесу і виробничого середовища, які
впливають на здоров‗я і працездатність людини під час виконування нею трудових
обов‗язків складають умови праці.
Люди, знаряддя праці, оточуюче середовище та задачі, поставлені в процесі
трудової діяльності, являють собою динамічну систему, зміна в якій будь-якого з
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компонентів веде до зміни інших, а результуючий вплив на безпеку інколи буває
важко оцінити заздалегідь. Під безпекою розуміється стан захищеності особи та
суспільства від ризику зазнати шкоди.
Виробничий ризик – це ймовірність ушкодження здоров‗я працівника під час
виконання ним трудових обов‗язків, що зумовлена ступенем шкідливості та/або
небезпечності умов праці та науково-технічним станом виробництва.
Безпека праці – такий стан умов праці, при яких виключена дія на працюючого
небезпечних та шкідливих виробничих факторів.
Виходячи з того, що в житті, а тим більше у виробничому процесі, абсолютної
безпеки не існує, нерозумно було б вимагати від реального виробництва повного
викорінення травматизму, виключення можливості будь-якого захворювання. Але
реальним і розумним є ставити питання про зведення до мінімуму впливу
об'єктивно існуючих виробничих небезпек. Цю задачу вирішує охорона праці –
система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарногігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на
збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової
діяльності.
Наведене визначення, яке встановлене законом, свідчить, що охорона праці
являє собою сукупність законів, нормативно-правових актів, а також комплекс
різноманітних заходів та засобів, що забезпечують безпеку праці, збереження
життя, здоров'я та працездатності людей при виконанні ними трудових обов‗язків.
Структурно до охорони праці входять такі складові частини:
- правові та організаційні основи;
- фізіологія, гігієна праці та виробнича санітарія;
- виробнича безпека;
- пожежна безпека на виробництві.
Правові та організаційні основи охорони праці являють собою комплекс
взаємопов‘язаних законів та нормативно-правових актів, соціально-економічних та
організаційних заходів, спрямованих на правильну і безпечну організацію праці,
забезпечення працюючих засобами захисту, компенсацію за важку роботу та
роботу в шкідливих умовах, навчання працівників безпечному веденню робіт,
регламентацію відповідальності та відшкодування працюючим шкоди в разі
ушкодження їх здоров‗я.
Фізіологія, гігієна праці та виробнича санітарія - комплекс організаційних,
гігієнічних і санітарно-технічних заходів та засобів, спрямованих на запобігання
або зменшення дії на працюючих шкідливих виробничих факторів.
Виробнича безпека – безпека від нещасних випадків та аварій на виробничих
об‗єктах і від їх наслідків.
Пожежна безпека на виробництві - комплекс заходів та засобів, спрямованих
на запобігання запалювань, пожеж та вибухів у виробничому середовищі, а також
на зменшення негативної дії небезпечних та шкідливих факторів, які утворюються
в разі їх виникнення.
4.1. Законодавча та нормативна база України в галузі охорони праці.
Законодавство України про охорону праці являє собою систему
взаємопов'язаних нормативно-правових актів, що регулюють відносини у галузі
реалізації
державної політики щодо правових, соціально-економічних,
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організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних
заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в
процесі праці. Воно складається з Закону України «Про охорону праці», Кодексу
законів про працю України, Закону України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності" та прийнятих відповідно
до них нормативно-правових актів.
Законодавство України про охорону праці базується на:
1) Конституційному праві всіх громадян України на належні, безпечні і здорові
умови праці, гарантовані статтею 43 Конституції України. Ця ж стаття встановлює
також заборону використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для
їхнього здоров‘я роботах. Ст. 45 Конституції гарантує право всіх працюючих на
щотижневий відпочинок та щорічну оплачувану відпустку, а також встановлення
скороченого робочого дня щодо окремих професій і виробництв, скороченої
тривалості роботи у нічний час. Інші статті Конституції встановлюють право
громадян на соціальний захист, що включає право забезпечення їх у разі повної,
часткової або тимчасової втрати працездатності (ст. 46); охорону здоров‘я,
медичну допомогу та медичне страхування (ст. 49); право знати свої права та
обов‘язки (ст. 57) та інші загальні права громадян, в тому числі, право на охорону
праці.
2) Основоположним документом в галузі охорони праці є Закон України «Про
охорону праці», який
визначає основні положення щодо реалізації
конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі
трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці, регулює за участю
відповідних державних органів відносини між роботодавцем і працівником з
питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний
порядок організації охорони праці в Україні. Інші нормативні акти мають
відповідати не тільки Конституції та іншим законам України, але, насамперед,
цьому Законові.
3) Кодекс законів про працю (КЗпП) України затверджено Законом
Української РСР від 10 грудня 1971 р. і введено в дію з 1 червня 1972 р. До нього
неодноразово вносилися зміни і доповнення. Правове регулювання охорони праці
не обмежується главою ХІ «Охорона праці». Норми щодо охорони праці містяться
в багатьох статтях інших глав КЗпП України: «Трудовий договір», «Робочий час»,
«Час відпочинку», «Праця жінок», «Праця молоді», «Професійні спілки», «Нагляд
і контроль за додержанням законодавства про працю».
4) Відповідно до Конституції України, Закону України «Про охорону праці» та
Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування у 1999 р. було прийнято Закон України «Про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності». З 1.01.2015 р.
Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Цей закон визначає
правову основу, економічний механізм та організаційну структуру
загальнообов'язкового державного соціального страхування громадян від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які призвели до
втрати працездатності або загибелі застрахованих на виробництві.
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5) До основних законодавчих актів про охорону праці слід віднести також
―Основи законодавства України про охорону здоров‗я‖, що регулюють суспільні
відносини в цій галузі з метою забезпечення гармонійного розвитку фізичних і
духовних сил, високої працездатності і довголітнього активного життя громадян,
усунення чинників, які шкідливо впливають на їхнє здоров‗я, попередження і
зниження захворюваності, інвалідності та смертності, поліпшення спадкоємності.
―Основи законодавства України про охорону здоров‗я‖ передбачають встановлення
єдиних санітарно-гігієнічних вимог до організації виробничих та інших процесів,
пов‗язаних з діяльністю людей, а також до якості машин, устаткування, будинків та
таких об‗єктів, що можуть шкідливо впливати на здоров‗я людей (ст. 28);
вимагають проведення обов‗язкових медичних оглядів осіб певних категорій, в
тому числі працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та небезпечними
умовами праці (ст. 31); закладають правові основи медико-соціальної експертизи
втрати працездатності (ст. 69).
6) Закон України ―Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення‖ встановлює необхідність гігієнічної регламентації небезпечних та
шкідливих факторів фізичної, хімічної та біологічної природи, присутніх в
середовищі життєдіяльності людини, та їхньої державної реєстрації (ст. 9), вимоги
до проектування, будівництва, розробки, виготовлення і використання нових
засобів виробництва та технологій (ст. 15), гігієнічні вимоги до атмосферного
повітря в населених пунктах, повітря у виробничих та інших приміщеннях (ст. 19),
вимоги щодо забезпечення радіаційної безпеки (ст. 23) тощо.
Окремо питання правового регулювання охорони праці містяться в багатьох
інших законодавчих актах України.
Відповідно до ст. 25 Закону України «Про підприємства в Україні»,
підприємство зобов'язане забезпечити всім працюючим на ньому безпечні та
нешкідливі умови праці і несе відповідальність за шкоду, заподіяну їх здоров'ю та
працездатності. Цією ж нормою передбачено, що працівник підприємства, який
став інвалідом на даному підприємстві внаслідок нещасного випадку або
професійного захворювання, забезпечується додатковою пенсією незалежно від
розмірів державної пенсії, а також те, що у разі смерті працівника підприємства
при виконанні ним службових обов'язків підприємство добровільно або на основі
рішення суду забезпечує сім'ю працівника допомогою відповідно до законодавчих
актів України.
Глава 40 Цивільного кодексу України «Зобов‘язання, що виникають внаслідок
заподіяння шкоди» регулює загальні підстави відшкодування шкоди і у т.ч.
відповідальність за ушкодження здоров‘я і смерть працівника у зв‘язку з
виконанням ним трудових обов‘язків.
Кримінальний кодекс України містить розділ Х «Злочини проти виробництва»,
статті 271–275 якого встановлюють кримінальну відповідальність за порушення
вимог охорони праці, які призвели до ушкодження здоров‘я чи смерті працівника
або створили ситуацію, що загрожує життю людей.
Ст. 7 Закону України «Про колективні договори і угоди» передбачає, що у
колективному договорі встановлюються взаємні зобов‘язання сторін щодо охорони
праці, а ст. 8 визначає, що в угодах на державному, галузевому та регіональному
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рівнях регулюються основні принципи і норми реалізації соціально-економічної
політики, зокрема щодо умов охорони праці.
Крім зазначених законів, правові відносини у сфері охорони праці у галузі
регулюють інші національні законодавчі акти, підзаконні нормативні акти: Укази і
розпорядження Президента, рішення уряду, нормативні акти міністерств та інших
центральних органів державної влади.
Важливе місце у нормативно-правовому полі з охорони праці займають
міжнародні договори та угоди, до яких Україна приєдналася в установленому
порядку. Переважна більшість міжнародних договорів та угод, в яких бере участь
Україна і які більшою або меншою мірою стосуються охорони праці, – це такі
групи документів:
1. Конвенції та Рекомендації Міжнародної організації праці.
2. Директиви Європейського Союзу.
3. Двосторонні договори та угоди.
Особливо велике значення серед міжнародних договорів, якими регулюються
трудові відносини, мають конвенції Міжнародної організації праці, Міжнародні
норми
соціальної
відповідальності
(Стандарт
SA
8000
«Соціальна
відповідальність». Міжнародний стандарт ISO 26000 «Настанова по соціальній
відповідальності»), Директива ЄС 89/391 від 12 червня 1989р.о введені мір, що
сприяють покращенню безпеки и гігієни труда робітників.
Вимоги до системи управління гігієною та безпекою праці (ГіБП) встановлені у
міжнародному стандарті OHSAS 18001:2007 «Occupational health and safety
management systems –Requirements». В Україні діє відповідна версія національного
стандарту ДСТУ OHSAS 18001:2010 «Системи управління гігієною та безпекою
праці. Вимоги»
Доречи, Директиви, що приймаються в рамках Європейського Союзу і є
законом для всіх його країн, завжди відповідають конвенціям МОП. З іншого боку,
у розробці нових конвенцій, рекомендацій та інших документів МОП враховують
передовий досвід країн – членів ЄС. Україна не є членом ЄС, але не раз на
найвищих рівнях заявляла про своє прагнення до вступу до цієї організації. Одна з
умов прийняття нових країн до ЄС – відповідність їхнього законодавства
законодавству ЄС, тому в нашій країні триває активна робота з узгодження вимог
законів і нормативно-правових актів директивам ЄС.
Крім зазначених організацій, у справу охорони праці роблять свій внесок також
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), Всесвітня організація охорони
здоров‘я (ВООЗ), Міжнародна організація зі стандартизації (ІСО), Міжнародна
організація авіації (ІКАО) та низка інших.
Для регулювання окремих питань охорони праці діють понад 2000 підзаконних
нормативних актів. Усі ці документи створюють єдине правове поле охорони праці
в нашій країні узагалі і у конкретної галузі зокрема.
4.2. Принципи державної політики в галузі охорони праці та
промислової безпеки
Стаття 2 Закону України «Про охорону праці» встановлює, що його дія
поширюється на всіх юридичних і фізичних осіб, які відповідно до законодавства
використовують найману працю, та на всіх працівників.
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Стаття 4 цього закону визначає, що засади державної політики в галузі охорони
праці базуються на десяти основних принципах. Коротко розглянемо їх.
1. Пріоритет життя і здоров‘я працівників, повна відповідальність
роботодавця за створення належних, безпечних і здорових умов праці.
Цей принцип вимагає від усіх суб‘єктів господарювання того, щоб у разі
реконструкції, модернізації виробництв, розроблення нових технологічних
процесів передусім розглядалися питання впливу цих робіт на життя і здоров‘я
працівників. Економічна доцільність не повинна йти всупереч охороні праці.
Роботодавець несе повну відповідальність за стан охорони праці на
підконтрольних йому об‘єктах господарювання.
2. Підвищення рівня промислової безпеки шляхом забезпечення
суцільного технічного контролю за станом виробництв, технологій
та продукції, а також сприяння підприємствам у створенні
безпечних та нешкідливих умов праці.
Контроль за станом охорони праці здійснюють органи державного нагляду,
трудові колективи підприємств та організацій, професійні спілки та інші
громадські організації, функціями яких є не лише з‘ясування прорахунків, а й
діяльність, спрямована на запобігання травматизму та професійних захворювань.
Питання державного нагляду і громадського контролю детально розглядаються у
цьому посібнику.
3. Комплексне розв’язання завдань охорони праці на основі
загальнодержавної, галузевих, регіональних програм з цього питання
та з урахуванням інших напрямів економічної і соціальної політики,
досягнень у галузі науки і техніки та охорони довкілля.
Вирішення проблем охорони праці здебільшого потребує комплексності. Для
цього в країні кожні п‘ять років приймають і виконують Національну програму
поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничої санітарії, інші програми,
реалізація яких сприяє наглядовій, навчально-методичній і контрольній діяльності
у сфері охорони праці; розробці нових методів, систем і засобів діагностики
устаткування, запобігання та локалізації аварій на потенційно небезпечних
об‘єктах; розробці нових технічних засобів захисту працівників від небезпечних та
шкідливих виробничих факторів; створенню нових безпечних технологій тощо.
4. Соціальний захист працівників, повне відшкодування шкоди особам,
які потерпіли від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань.
Соціальний захист працівників базується на гарантіях охорони праці,
визначених Законом «Про охорону праці», і державному соціальному страхуванні
від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які детально
розглядаються далі.
5. Встановлення єдиних вимог з охорони праці для всіх підприємств і
суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності
та видів діяльності.
Суть цього принципу зрозуміла і обумовлена тим, що фізичні можливості
людей не залежать від того, де вони працюють. Водночас, коли умови праці
шкідливі для здоров‘я, потребують особливих фізичних даних або
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психофізіологічних характеристик працівника, йому необхідно під час прийому на
роботу проходити попереднє, а під час роботи – періодичне медичне обстеження.
6. Адаптація трудових процесів до можливостей працівника з
урахуванням його здоров’я та психологічного стану.
Реалізація цього принципу стосується передусім створення робочих місць для
інвалідів та інших людей з обмеженими можливостями і свідчить про
цивілізованість суспільства. На жаль, у нашій країні цей принцип поки що
здебільшого залишається декларативним, хоча і є конкретні приклади його
реалізації. За взірець можуть слугувати країни Європейського Союзу. Прагнення
України вступити до ЄС і було одним з мотивів, які спонукали вітчизняних
законодавців включити цей принцип до закону.
7. Використання економічних методів управління охороною праці,
участь держави у фінансуванні заходів щодо охорони праці, залучення
добровільних внесків та інших надходжень на ці цілі, отримання яких
не суперечить законодавству.
Основним питанням теорії і практики охорони праці є питання підвищення
рівня безпеки. Порядок пріоритетів у розробленні будь-якого проекту потребує,
щоб уже на перших стадіях розроблення продукту або системи у відповідний
проект, наскільки це можливо, були включені елементи, що унеможливлюють
небезпеку. На жаль, це не завжди можливо. Якщо виявлену небезпеку неможливо
виключити повністю, необхідно знизити ризик до припустимого рівня завдяки
вибору відповідного рішення. Досягти цієї мети допомагає ризикорієнтований
підхід, суть якого полягає у визначенні ризику в різних рішеннях і виборі
оптимального рішення. Участь держави у фінансуванні заходів щодо охорони
праці обумовлена тим, що держава і суспільство зацікавлені у зниженні
виробничого ризику.
8. Інформування населення, проведення навчання, професійної
підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони
праці.
Найоптимальніший спосіб боротьби з нещасними випадками та професійними
захворюваннями – попередження про ці небезпеки, зокрема, навчання тому, як
запобігати їх виникненню. Зараз у країні діє система безперервного навчання з
питань охорони праці, до основних науково-методичних принципів побудови,
цільових функцій і методологічних основ якої належать:
– наступність і безперервність навчання з питань безпеки життя, діяльності
та охорони праці всіх вікових категорій населення України;
– формування суспільної свідомості і рівня знань населення України, що
відповідають вимогам часу;
– навчання з питань особистої безпеки та безпеки оточуючих, відповідних
норм поведінки вихованців у дошкільних закладах освіти;
– навчання з питань охорони праці в середніх, позашкільних і професійнотехнічних закладах освіти;
– навчання з питань безпеки життя і діяльності загалом та охорони праці
студентів вищих навчальних закладів освіти;
– навчання з питань охорони праці працівників під час підготовки,
перепідготовки, підвищення кваліфікації, прийняття на роботу та в період роботи;
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навчання працівників, які виконують роботи з підвищеною небезпекою та роботи,
де є потреба у професійному доборі, інструктування працівників з питань охорони
праці, дотримання порядку допуску до виконання робіт;
– навчання населення загалом з питань безпеки життя, діяльності та
охорони праці.
9. Забезпечення координації діяльності органів державної влади,
установ, організацій, об’єднань громадян, що розв’язують проблеми
охорони здоров’я, гігієни та безпеки праці, а також співробітництва і
проведення консультацій між роботодавцями та працівниками (їх
представниками), між усіма соціальними групами під час прийняття
рішень з охорони праці на місцевому та державному рівнях.
Основними суб‘єктами охорони праці безперечно є роботодавець і працівник.
Мета діяльності роботодавця – отримання прибутку, досягнення якомога більшої,
дуже часто, можливо, за рахунок так званої потогінної системи, економії на
засобах захисту працівників, нехтуванні умовами праці, наслідком чого будуть
підвищені втома, травматизм, захворюваність працівників. Такий підхід
призводить до напруженості у трудових відносинах, конфлікту між роботодавцем і
трудовим колективом. Часто самі працівники свідомо або несвідомо йдуть на
порушення вимог охорони праці. Працівники в основному влаштовуються на
роботу задля отримання заробітної плати, і коли виконання вимог безпеки праці,
застосування засобів захисту веде до зменшення продуктивності праці, а отже і
розміру зарплати, вони можуть ігнорувати ними, незважаючи на те, що така
поведінка загрожує передусім їхньому життю і здоров‘ю. Ігнорування безпекою
може зумовлюватися також переоцінкою власного досвіду та майстерності,
стресовим станом (депресією, збудженням, втомою), алкогольним чи наркотичним
сп‘янінням тощо.
Не допустити такі дії, що ведуть до людських жертв, травм, хвороб, – і
роботодавців, і працівників – може суспільство в особі громадських, передусім
профспілкових, організацій і державних інституцій.
10. Використання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення
умов і підвищення безпеки праці на основі міжнародного
співробітництва.
Участь України в діяльності міжнародних органів та організацій потребує від
неї вивчення закордонного досвіду охорони праці. З іншого боку, така робота без
сумніву сприяє підвищенню рівня виробничої безпеки на підприємствах різних
галузей економіки, зменшенню рівня нещасних випадків і професійних
захворювань, поліпшенню ефективності управлінської та контрольно-наглядової
діяльності в галузі охорони праці.
4.3. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці
Закон України ―Про охорону праці‖ передбачає, що за порушення законів та
інших нормативно-правових актів про охорону праці, створення перешкод у
діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці, а
також представників профспілок, їх організацій та об'єднань винні особи
притягаються до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної та кримінальної
відповідальності.
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Дисциплінарна відповідальність полягає в тому, що на винного працівника
накладається дисциплінарне стягнення. Ст. 147 КЗпПУ встановлює два види
дисциплінарного стягнення: догана та звільнення з роботи. Законами, уставами та
положеннями про дисципліну, які діють в деяких галузях (транспорт,
гірничодобувна промисловість тощо), можуть бути передбачені для окремих
категорій працівників інші дисциплінарні стягнення.
Право накладати дисциплінарні стягнення на пpaцiвникiв має орган, який має
право прийняття на роботу цього працівника, а також органи, вищі за нього.
Дисциплінарне стягнення може бути накладене за ініціативою органів, що
здійснюють державний та громадський контроль за охороною праці.
Профспілковий орган, що підписав колективний договір, має право вимагати
від власника чи уповноваженого ним органу poзipвaння трудового договору
(контракту) з керівником або усунення його з посади, якщо він порушує
законодавство про працю.
Фахівці служби охорони праці на підприємстві мають право вимагати від
посадових осіб усунення від роботи працівників, які не пройшли медичного
огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань з охорони праці, які не мають
допуску до відповідних робіт або які порушують нормативні акти про охорону
праці.
Дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо за виявленням
провини, але не пізніше одного місяця від дня його виявлення, не рахуючи часу
звільнення працівника з роботи в зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або
перебуванням його у відпустці. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене
пізніше шести місяців від дня здійснення порушення. Перед тим, як накласти
дисциплінарне стягнення, роботодавець зобов'язаний зажадати від працівника, що
провинився, письмового пояснення. У випадку, коли працівник не подав пояснення
в установлений термін, дисциплінарне стягнення може бути накладене на основі
матеріалів, що є у роботодавця.
За кожне порушення може бути застосоване лише одне дисциплінарне
стягнення. При виборі дисциплінарного стягнення враховується ступінь тяжкості
провини та заподіяна шкода, обставини, за яких здійснена провина, минула робота
працівника. Стягнення оголошується в наказі та повідомляється працівнику під
розпис.
Адміністративна відповідальність настає за будь-які посягання на загальні
умови праці. Відповідно до ст. 41 Кодексу України про адміністративні
правопорушення, порушення вимог законів та нормативно-правових актів з
охорони праці тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді
накладання штрафу на працівників та, зокрема, посадових ociб підприємств,
установ, організацій, а також громадян - власників підприємств чи уповноважених
ними ociб.
Адміністративній відповідальності підлягають особи, що досягли на час
здійснення адміністративного правопорушення шістнадцятирічного віку.
Право притягати до адміністративної відповідальності працівників, винних у
порушенні законів та нормативно-правових актів з охорони праці мають органи
державного нагляду за охороною праці. Максимальний розмір
штрафу за
порушення законодавства про охорону праці, невиконання розпоряджень
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посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці може сягати п'яти
відсотків місячного фонду заробітної плати юридичної чи фізичної особи, яка
використовує найману працю.
Несплата штрафу тягне за собою нарахування на суму штрафу пені у розмірі
двох відсотків за кожний день прострочення. Рішення про стягнення штрафу може
бути оскаржено в місячний строк у судовому порядку.
Матеріальна відповідальність робітників i службовців регламентується
КЗпПУ та іншими нормативними актами, які стосуються цієї відповідальності у
трудових відносинах.
Загальними підставами накладення матеріальної відповідальності на
працівника є
- наявність прямої дійсної шкоди,
- провина працівника (у формі наміру чи необережності),
- пpoтипpaвнi дії (бездіяльність) працівника,
- наявність причинного зв'язку мiж винуватим та протиправними діями
(бездіяльністю) працівника та заподіяною шкодою.
На працівника може бути накладена відповідальність лише при наявності вcix
перелічених умов; відсутність хоча б однієї з них виключає матеріальну
відповідальність працівника.
Притягнення працівника до кримінальної, адміністративної i дисциплінарної
відповідальності за дії, якими нанесена шкода, не звільнює його від матеріальної
відповідальності.
При наявності в діях працівника, яким порушені правила охорони праці, ознак
кримінального злочину, на нього може бути покладена повна матеріальна
відповідальність, а при відсутності таких ознак на нього покладається
вiдnoвiдaльнicmь в межах його середнього місячного заробітку.
Неповнолітні особи є повноправною стороною трудової угоди i повинні нести
майнову відповідальність за шкоду, яка заподіяна з їхньої вини, на piвнi з усім
робітниками та службовцями без притягнення до процесу відшкодування шкоди їх
батьків (опікунів) чи осіб, що їх заміняють.
Ст. 130 КЗпПУ встановлює, що особа, яка заподіяла шкоду підприємству під
час виконання трудових обов'язків, може добровільно відшкодувати шкоду
шляхом передачі рівноцінного майна або полагодження пошкодженого майна при
згоді на це власника.
Кримінальна відповідальність за порушення правил охорони праці
передбачена ст.ст. 271 – 275 КК України, що об‗єднані в розділ Х ―Злочини проти
безпеки виробництва‖.
Кримінальна відповідальність настає не за будь-яке порушення, а за порушення
вимог законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці, якщо це
порушення створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків,
або заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого чи спричинило загибель людей, або інші
тяжкі наслідки.
Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів,
передбачених вищезазначеними статтями КК України, карається штрафом до
п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними
роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п‗яти років, або
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позбавленням волі на строк до дванадцяти років, з позбавленням права обіймати
певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без
такого.
У разі систематичних порушень нормативних актів про охорону праці,
внаслідок чого зростає ризик настання нещасних випадків і професійних
захворювань, підприємство у будь-який час за рішенням відповідного робочого
органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків
на основі відповідного подання страхового експерта, який обслуговує це
підприємство, може бути віднесено до іншого, більш високого класу професійного
ризику виробництва. Цей захід може мати і зворотну дію, але з початку
фінансового року.
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Лекція 5
5.1. Загальна структура та завдання системи управління охороною праці на
підприємстві
Система управління охороною праці на підприємстві (СУОПП) - це сукупність
відповідних органів управління підприємством, які на підставі комплексу
нормативно-правових актів, інструкцій тощо ведуть цілеспрямовану, планомірну
діяльність з метою виконання поставлених завдань з охорони праці.
СУОПП є цільовою підсистемою загальної системи управління підприємством,
охоплює усі напрями виробничо-господарської діяльності підприємства та трудові
колективи його структурних підрозділів і реалізується у вигляді цілеспрямованої
діяльності посадових осіб та працівників підприємства щодо виконання чинних
нормативно-правових актів з охорони праці з метою попередження виробничого
травматизму, професійної захворюваності, пожеж та аварій.
Мета управління охороною праці на підприємстві – це реалізація
конституційних прав працівників та забезпечення вимог нормативно-правових
актів щодо збереження здоров‘я і працездатності людини в процесі праці,
створення безпечних та нешкідливих умов праці, покращення виробничого
середовища, запобігання травматизму, профзахворювань, пожеж та аварій.
Об‟єктом управління охороною праці на підприємстві є діяльність роботодавця
або довіреної ним особи, керівників структурних підрозділів, функціональних
служб і всього колективу підприємства для забезпечення належних здорових і
безпечних умов праці на робочих місцях, виробничих ділянках, цехах і
підприємства в цілому, попередження травматизму, профзахворювань, пожеж та
аварій.
Управління охороною праці на підприємстві здійснює
роботодавець або довірена ним особа, а в структурних
підрозділах – керівники відповідних служб і підрозділів.
У спрощеному вигляді будь-яка система управління – це
сукупність суб‘єкта управління та об‘єкта управління, що
перебувають у певному середовищі та інформативно
зв‘язані між собою. У суб‘єкті управління можна виділити
два органи – управляючий і виконавчий. Управління
завжди здійснюється задля досягнення певної мети. Мета
управління охороною праці – забезпечення безпеки,
збереження здоров‘я та працездатності людини в процесі
трудової діяльності.
І суб‘єкт, і об‘єкт системи визначаються її рівнем. На
державному рівні суб‘єктом управління є Кабінет Міністрів, виконавчим органом є
Держпраці, а об‘єктами управління – діяльність галузевих міністерств, обласних і
місцевих державних адміністрацій із забезпечення безпечних і здорових умов праці
на підприємствах, в установах та організаціях.
Суб‘єктом управління в СУОП підприємства є роботодавець, а в цехах, на
виробничих дільницях і в службах – керівники відповідних структурних
підрозділів і служб. Об‘єктом управління в СУОП підприємства є діяльність
структурних підрозділів і служб підприємства із забезпечення безпечних і
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здорових умов праці на робочих місцях, виробничих дільницях, у цехах і на
підприємстві загалом.
Типова СУОП підприємства функціонує таким чином (рис. 5.1).

Рис. 5.1. Структурна схема управління охороною праці
Роботодавець (керівник, технічний директор) аналізує інформацію про стан
охорони праці в структурних підрозділах підприємства і зовнішню інформацію
(зміни в законодавстві, новітні досягнення, розробки з охорони праці тощо) та
приймає рішення, спрямовані на підвищення рівня безпеки праці. Організаційнометодичну роботу з управління охороною праці, підготовку управлінських рішень і
контроль за їх своєчасною реалізацією здійснює служба охорони праці
підприємства (виконавчий орган СУОП), підпорядкована безпосередньо керівнику
підприємства (управляючому органу). Збуджуючим чинником для СУОП на рівні
підприємства є зміни технологічного процесу, обладнання, умов праці, нещасні
випадки, травми, захворювання тощо.
5.2. Системи управління гігієною та безпекою праці
Вимоги (OHSAS 18001:2007, IDT) ДСТУ OHSAS 18001:2010
Цей стандарт серії OHSAS з оцінювання гігієни та безпеки праці й супутній
стандарт OHSAS 18002 «Системи управління гігієною та безпекою праці. Основні
принципи виконання вимог OHSAS 18001» було розроблено на вимогу споживачів
створити визнаний стандарт для системи управління гігієною та безпекою праці, на
підставі якого може бути оцінено й сертифіковано їхні системи управління.
OHSAS 18001 розробляли з урахуванням структури стандартів ISO 9001:2000
(система управління якості) та ISO 14001:2004 (система екологічного управління),
щоб сприяти інтеграції систем управління якості, екологічного управління й гігієни
та безпеки праці в організаціях, якщо у них виникає така потреба
Різноманітні організації виявляють усе більшу зацікавленість у досягненні та
демонструванні належних результатів у сфері гігієни та безпеки праці за рахунок
управління професійними ризиками відповідно до політики й цілей у цій галузі.
Вони чинять так за умов щораз більшої суворості законів, розвитку економічної
політики та інших заходів, спрямованих на гігієну й безпеку праці, а також за умов
зростання стурбованості зацікавлених сторін стосовно питання гігієни та безпеки
праці.
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Багато організацій проводять «аналізування» чи «аудити» гігієни й безпеки
праці, щоб оцінити їх характеристики у сфері ГіБП. Однак самі по собі такі
«аналізування» чи «аудити» не можуть бути достатніми, щоб організація
впевнилась у тому, що її діяльність не лише відповідає, а й надалі відповідатиме
правовим вимогам та її політиці. Щоб бути результативними, такі процеси
потрібно виконувати в межах комплексної структурованої системи управління
організації.
Стандарти серії OHSAS, що поширюються на управління гігієною та безпекою
праці, призначені забезпечити організації елементами дієвої системи управління
гігієною та безпекою праці, які може бути інтегровано з іншими вимогами щодо
управління, та допомогти організаціям досягти цілей з гігієни й безпеки праці, а
також економічних цілей. Ці стандарти, подібно до інших, не призначені створити
нетарифні бар‘єри у торгівлі або підвищити чи змінити правові зобов‘язання
організацій.
Цей стандарт установлює вимоги до системи управління гігієною та безпекою
праці, щоб дати організаціям змогу сформулювати і зреалізувати політику та
встановити і досягти цілі, які враховують правові вимоги й інформацію про суттєві
ризики у сфері ГіБП. Він призначений для застосування організаціями всіх типів і
розмірів, а також у різноманітних географічних, культурних і суспільних
середовищах. Модель системи показано на рисунку 1.

Рис. 5.2 Модель системи управління гігієною та безпекою праці з
Примітка. В основі цього стандарту – методологія, відома як «Плануй –
виконуй – перевіряй –дій» (PDCA).
PDCA можна стисло описати так:
Плануй: установлюй цілі та процеси, необхідні для отримання результатів, що
відповідають політиці у сфері ГІБП організації.
Виконуй: запроваджуй процеси.
Перевіряй: відстежуй і вимірюй процеси, зважаючи на політику, цілі, завдання,
правові та інші вимоги, а також звітуй про результати.
Дій: вживай заходів для постійного поліпшування характеристик системи
управління гігієною та безпекою праці.
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Рівень деталізації та складність системи управління гігієною та безпекою праці,
обсяг документації й необхідні ресурси залежать від низки чинників, зокрема
сфери застосування системи, розміру організації, характеру її діяльності, продукції
та послуг, культури. Це може стосуватися, зокрема, малих та середніх підприємств
5.3. Принципи організації та види навчання з питань охорони праці
Найоптимальніший шлях боротьби з нещасними випадками та професійними
захворюваннями – попередження про ці небезпеки, зокрема, навчання запобіганню
їх виникнення. Навчання, системне та систематичне підвищення рівня знань не
лише працівників, а всього населення України з питань охорони праці – один з
основних принципів державної політики в галузі охорони праці, фундаментальна
основа виробничої безпеки та санітарії, необхідна умова удосконалення управління
охороною праці і забезпечення ефективної профілактичної роботи щодо
запобігання нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.
Зараз в країні діє система безперервного навчання з питань охорони праці, до
основних науково-методичних принципів побудови, цільових функцій та
методологічних основ якої належать:
– наступність та безперервність навчання з питань безпеки життя, діяльності
та охорони праці усіх вікових категорій населення України;
– формування суспільної свідомості і рівня знань населення України, що
відповідають вимогам часу;
– навчання з питань особистої безпеки та безпеки оточуючих, відповідних
норм поведінки вихованців в дошкільних закладах освіти;
– навчання з питань охорони праці в середніх, позашкільних та професійнотехнічних закладах освіти;
– навчання з питань безпеки життя і діяльності в цілому та охорони праці
студентів вищих навчальних освітніх закладів;
– навчання з питань охорони праці працівників при їх підготовці,
перепідготовці, підвищенні кваліфікації, при прийнятті на роботу та в період
роботи; навчання працівників, які виконують роботи з підвищеною
небезпекою та роботах, де є потреба у професійному доборі, інструктування
працівників з питань охорони праці, дотримання порядку допуску до
виконання робіт;
– навчання населення в цілому з питань безпеки життя, діяльності та охорони
праці.
Усі працівники, які приймаються на постійну чи тимчасову роботу, і при
подальшій роботі, повинні проходити на підприємстві навчання в формі
інструктажів з питань охорони праці, надання першої допомоги потерпілим від
нещасних випадків, а також з правил поведінки та дій при виникненні аварійних
ситуацій, пожеж і стихійних лих.
За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці
поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.
Вступний інструктаж проводиться:
- з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу,
незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади;
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- з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і беруть
безпосередню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для
підприємства;
- з учнями та студентами, які прибули на підприємство для проходження
виробничої практики;
- у разі екскурсії на підприємство;
- з усіма вихованцями, учнями, студентами та іншими особами, які навчаються
в середніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих закладах освіти при
оформленні або зарахуванні до освітнього закладу.
Первинний інструктаж проводиться до початку роботи безпосередньо на
робочому місці з працівником:
- новоприйнятим (постійно чи тимчасово) на підприємство;
- який переводиться з одного цеху виробництва до іншого;
- який буде виконувати нову для нього роботу;
- відрядженим працівником, який бере безпосередню участь у виробничому
процесі на підприємстві.
Первинний інструктаж проводиться також з вихованцями, учнями та
студентами середніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих закладів освіти:
- на початку занять у кожному кабінеті, лабораторії, де навчальний процес
пов'язаний із застосуванням небезпечних або шкідливих хімічних, фізичних,
біологічних факторів, у гуртках, перед уроками трудового навчання, фізкультури,
перед спортивними змаганнями, вправами на спортивних знаряддях, при
проведенні заходів за межами території закладів освіти;
- перед виконанням кожного навчального завдання, пов'язаного з
використанням різних механізмів, інструментів, матеріалів тощо;
- на початку вивчення кожного нового предмета (розділу, теми) навчального
плану (програми) - із загальних вимог безпеки, пов'язаних з тематикою і
особливостями проведення цих занять.
Повторний інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці в
терміни, визначені відповідними чинними галузевими нормативними актами або
керівником підприємства з урахуванням конкретних умов праці, але не рідше:
-1 разу на 3 місяці- на роботах з підвищеною небезпекою;
- 1 разу на 6 місяців - для решти робіт.
Позаплановий інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці або
в кабінеті охорони праці:
- при введенні в дію нових або переглянутих нормативних актів про охорону
праці, а також при внесенні змін та доповнень до них;
- при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування,
приладів та інструментів, вихідної сировини, матеріалів та інших факторів, що
впливають на стан охорони праці;
- при порушеннях працівниками вимог нормативних актів про охорону праці,
що можуть призвести або призвели до травм, аварій, пожеж тощо;
- при виявленні особами, які здійснюють державний нагляд і контроль за
охороною праці, незнання вимог безпеки стосовно робіт, що виконуються
працівником;
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- при перерві в роботі виконавця робіт більш ніж на 30 календарних днів - для
робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт - понад 60 днів.
З учнями та студентами позаплановий інструктаж проводиться в кабінетах,
лабораторіях, майстернях тощо при порушеннях ними вимог нормативних актів
про охорону праці, що можуть призвести або призвели до травм, аварій, пожеж
тощо.
Цільовий інструктаж проводиться з працівниками:
- при виконанні разових робіт, не передбачених трудовою угодою;
- при ліквідації аварії, стихійного лиха;
- при проведенні робіт, на які оформлюються наряд-допуск, розпорядження або
інші документи,
а також з вихованцями, учнями, студентами освітніх закладів в разі організації
масових заходів (екскурсії, походи, спортивні заходи тощо).
Вступний інструктаж проводиться спеціалістом служби охорони праці, а в
разі відсутності на підприємстві такої служби - іншим фахівцем, на якого
покладено ці обов'язки і який в установленому Типовим положенням порядку
пройшов навчання і перевірку знань з питань охорони праці.
Вступний інструктаж проводиться в кабінеті охорони праці або в приміщенні,
яке є спеціально для цього обладнаним, з використанням сучасних технічних
засобів навчання, навчальних та наочних посібників за програмою, розробленою
службою охорони праці з урахуванням особливостей виробництва. Програма та
тривалість інструктажу затверджується керівником підприємства.
Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі реєстрації
вступного інструктажу, який зберігається в службі охорони праці або в працівника,
що відповідає за проведення вступного інструктажу, а також у документі про
прийняття працівника на роботу.
Первинний інструктаж проводиться індивідуально або з групою осіб одного
фаху за діючими на підприємстві інструкціями з охорони праці відповідно до
виконуваних робіт, а також з урахуванням вимог орієнтовного переліку питань
первинного інструктажу, наведених в Типовому положенні.
Повторний інструктаж проводиться індивідуально з окремим працівником або
з групою працівників, які виконують однотипні роботи, за обсягом і змістом
переліку питань первинного інструктажу.
Позаплановий інструктаж проводиться індивідуально з окремим працівником
або з групою працівників одного фаху. Обсяг і зміст позапланового інструктажу
визначаються в кожному окремому випадку залежно від причин і обставин, що
спричинили потребу його проведення.
Цільовий інструктаж проводиться індивідуально з окремим працівником або з
групою працівників. Обсяг і зміст цільового інструктажу визначаються в
залежності від виду робіт, що будуть ними виконуватись.
Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі проводить
безпосередній керівник робіт (начальник виробництва, цеху, дільниці, майстер),
завершуються вони перевіркою знань у вигляді усного опитування або за
допомогою технічних засобів, а також перевіркою набутих навичок безпечних
методів праці. Знання перевіряє особа, яка проводила інструктаж. При
незадовільних результатах перевірки знань, умінь і навичок щодо безпечного
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виконання робіт після первинного, повторного чи позапланового інструктажів
для працівника протягом 10 днів додатково проводяться інструктаж і повторна
перевірка знань. При незадовільних результатах і повторної перевірки знань
питання щодо працевлаштування працівника вирішується згідно з чинним
законодавством.
При незадовільних результатах перевірки знань після цільового інструктажу
допуск до виконання робіт не надається. Повторна перевірка знань при цьому не
дозволяється.
Працівники, які суміщають професії (в тому числі працівники комплексних
бригад), проходять інструктажі як з їх основних професій, так і з професій за
сумісництвом.
Про проведення первинного, повторного, позапланового та цільового
інструктажу та про допуск до роботи особою, якою проводився інструктаж,
вноситься запис до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці. При
цьому обов'язкові підписи як інструктора, так і інструктованого. Сторінки журналу
реєстрації інструктажів повинні бути пронумеровані, журнали прошнуровані і
скріплені печаткою.
У разі виконання робіт, що потребують оформлення наряду-допуску, цільовий
інструктаж реєструється в цьому наряді-допуску, а в журналі реєстрації
інструктажів - не обов'язково.
Перелік професій та посад працівників, які звільняються від первинного,
повторного та позапланового інструктажів, затверджується керівником
підприємства за узгодженням з державним інспектором по нагляду за охороною
праці. До цього переліку можуть бути зараховані працівники, участь у
виробничому процесі яких не пов'язана з безпосереднім обслуговуванням
обладнання, застосуванням приладів та інструментів, збереженням або переробкою
сировини, матеріалів тощо.
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Лекція 6
6.1. Основні поняття про виробничий травматизм.
Виробничі травми та професійні захворювання (отруєння) є небажаним
наслідком взаємодії людини з виробничим середовищем.
До травм ведуть нещасні випадки, які являють собою раптові (несподівані)
події, що викликаються зовнішніми чинниками і наносять шкоду людині. Інколи ці
два поняття – нещасний випадок та травма – ототожнюються.
До травм відносять забиті місця на тілі, порізи, поранення, переломи кісток,
опіки, обмороження, утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою та
іонізуючим випромінюванням, наслідки контакту з представниками флори та
фауни.
Нещасні випадки поділяють:
- за кількістю потерпілих на такі, що сталися з одним працівником, і
групові нещасні випадки, які сталися одночасно з двома і більше
працівниками;
- за ступенем тяжкості ушкодження здоров'я – без втрати
працездатності, з втратою працездатності на 1 робочий день і більше, зі
стійкою втратою працездатності (каліцтво) і смертельні (летальні);
- за зв„язком з виробництвом – на такі, що пов‗язані чи не пов‘язані з
виробництвом.
Причини нещасного випадку
Технічні:
- конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність засобів
виробництва
- конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність транспортних
засобів
- неякісне
розроблення
або
відсутність
проектної документації на
будівництво, реконструкцію виробничих об'єктів, будівель, споруд, обладнання,
устаткування тощо
- неякісне виконання будівельних робіт
- недосконалість технологічного процесу, його невідповідність вимогам
безпеки
- незадовільний технічний стан:
- виробничих об'єктів, будинків, споруд, території
- засобів виробництва
- транспортних засобів
- незадовільний
стан виробничого середовища (перевищення гранично
допустимих концентрацій (рівнів) небезпечних та шкідливих виробничих факторів)
Організаційні:
- незадовільне функціонування, недосконалість або відсутність системи
управління охороною праці
- недоліки під час навчання безпечним прийомам праці,
- відсутність або неякісне проведення інструктажу;
- допуск до роботи без навчання та перевірки знань з охорони праці
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- неякісне розроблення, недосконалість інструкцій з охорони праці або їх
відсутність
- відсутність у посадових інструкціях визначення функціональних обов'язків з
питань охорони праці
- порушення режиму праці та відпочинку
- відсутність або неякісне проведення медичного обстеження (профвідбору)
- невикористання засобів індивідуального захисту через незабезпеченість
ними
- виконання робіт з відключеними, несправними засобами колективного
захисту, системами сигналізації, вентиляції, освітлення тощо
- залучення до роботи працівників не за спеціальністю (професією)
- порушення технологічного процесу
- порушення вимог безпеки під час експлуатації обладнання, устатковання,
машин, механізмів тощо
- порушення вимог безпеки під час експлуатації транспортних засобів
- порушення правил дорожнього руху
- незастосування засобів індивідуального захисту (за їх наявності)
- незастосування засобів колективного захисту (за їх наявності)
- порушення трудової і виробничої дисципліни,
- невиконання посадових обов'язків
- невиконання вимог інструкцій з охорони праці
Психофізіологічні:
- алкогольне, наркотичне сп'яніння, токсикологічне отруєння
- низька нервово-психічна стійкість
- незадовільні фізичні дані або стан здоров'я
- незадовільний психологічний клімат у колективі
- травмування внаслідок протиправних дій інших осіб
Основним фактором, що визначає сприятливі умови праці в галузях
промисловості є НТП. З одного боку, упровадження нової техніки, нових
технологічних процесів автоматизації і т.д. сприяє поліпшенню умов праці,
дозволяє ліквідувати виробничий травматизм і професійні захворювання. Однак в
умовах НТП виникають нові небезпечні і шкідливі виробничі фактори, а трудова
діяльність людини супроводжується ростом обсягу інформації, що у свою чергу
впливає на здоров'я людини.
На здоров'ї людини впливають наступні фактори:
1) соціально-економичні фактори: праця, побут, відпочинок, харчування,
міграція, мед. допомога, рівень утворення;
2) біологічні фактори: вік, стать, спадковість;
3) природно-кліматичні фактори: природні ресурси, фізико-географічний
рівень і ін.
6.2. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і
аварій
Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків,
професійних захворювань і аварій на виробництві Затверджено постановою
Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011р. N 1232
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Розслідування проводиться у разі виникнення нещасного випадку, а саме
обмеженої в часі події або раптового впливу на працівника небезпечного
виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним
трудових обов'язків, внаслідок яких зафіксовано шкоду здоров'ю, зокрема від
одержання поранення, травми, у тому числі внаслідок тілесних ушкоджень,
гострого професійного захворювання і гострого професійного та інших отруєнь,
одержання сонячного або теплового удару, опіку, обмороження, а також у разі
утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою та іонізуючим
випромінюванням, одержання інших ушкоджень внаслідок аварії, пожежі,
стихійного лиха (землетрусу, зсуву, повені, урагану тощо), контакту з
представниками тваринного і рослинного світу, які призвели до втрати
працівником працездатності на один робочий день чи більше або до необхідності
переведення його на іншу (легшу) роботу не менш як на один робочий день,
зникнення, а також настання смерті працівника під час виконання ним трудових
(посадових) обов'язків.
Про кожний нещасний випадок потерпілий або працівник, який його виявив, чи
інша особа - свідок нещасного випадку повинні негайно повідомити керівника
робіт, який безпосереднього здійснює контроль за станом охорони праці на
робочому місці, чи іншу уповноважену особу підприємства і вжити заходів до
надання необхідної допомоги потерпілому.
У разі настання нещасного випадку безпосередній керівник робіт зобов'язаний:
 терміново організувати надання першої невідкладної допомоги потерпілому,
забезпечити у разі потреби його доставку до лікувально-профілактичного
закладу;
 негайно повідомити роботодавця про те, що сталося;
 зберегти до прибуття комісії з розслідування (спеціального розслідування)
нещасного випадку обстановку на робочому місці та машини, механізми,
обладнання, устаткування (далі - устаткування) у такому стані, в якому вони
були на момент настання нещасного випадку (якщо це не загрожує життю чи
здоров'ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків та
порушення виробничих процесів), а також вжити заходів до недопущення
подібних нещасних випадків.
Лікувально-профілактичний заклад повинен передати протягом доби з
використанням засобів зв'язку та на паперовому носії екстрене повідомлення про
звернення потерпілого з посиланням на нещасний випадок на виробництві:
 підприємству, де працює потерпілий;
 робочому органові виконавчої дирекції Фонду соціального страхування за
місцезнаходженням підприємства, де працює потерпілий, або за місцем
настання нещасного випадку з фізичною особою - підприємцем або особою,
що забезпечує себе роботою самостійно;
 територіальному органові Держпраці за місцем настання нещасного випадку
Роботодавець, одержавши повідомлення про нещасний випадок зобов'язаний:
1) протягом однієї години передати з використанням засобів зв'язку та протягом
доби на паперовому носії повідомлення про нещасний випадок:
 Фондові за місцезнаходженням підприємства, на якому стався нещасний
випадок;
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 керівникові первинної організації профспілки незалежно від членства
потерпілого в профспілці (у разі наявності на підприємстві кількох
профспілок - керівникові профспілки, членом якої є потерпілий, а у разі
відсутності профспілки - уповноваженій найманими працівниками особі з
питань охорони праці);
 керівникові підприємства, де працює потерпілий, якщо потерпілий є
працівником іншого підприємства;
 органові державного пожежного нагляду за місцезнаходженням
підприємства у разі настання нещасного випадку внаслідок пожежі;
 закладові державної санітарно-епідеміологічної служби, який здійснює
санітарно-епідеміологічний нагляд за підприємством (у разі виявлення
гострого професійного захворювання (отруєння);
2) протягом доби утворити комісію у складі не менш як три особи та
організувати проведення розслідування.
Комісія зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту її утворення:
 обстежити місце настання нещасного випадку, одержати письмові пояснення
потерпілого, якщо це можливо, опитати осіб - свідків нещасного випадку та
причетних до нього осіб;
 визначити відповідність умов праці та її безпеки вимогам законодавства про
охорону праці;
 з'ясувати обставини і причини настання нещасного випадку;
 вивчити
первинну медичну документацію
(журнал реєстрації
травматологічного пункту лікувально-профілактичного закладу, звернення
потерпілого до медичного пункту або медико-санітарної частини
підприємства, амбулаторну картку та історію хвороби потерпілого,
документацію відділу кадрів, відділу (служби) охорони праці тощо);
 визначити, пов'язаний чи не пов'язаний нещасний випадок з виробництвом;
 установити осіб, які допустили порушення вимог законодавства про охорону
праці, а також розробити план заходів щодо запобігання подібним нещасним
випадкам;
 скласти у п'яти примірниках акт проведення розслідування нещасного
випадку за формою Н-5 та акт про нещасний випадок, пов'язаний з
виробництвом, за формою Н-1 (у разі, коли нещасний випадок визнано
таким, що пов'язаний з виробництвом) і передати їх роботодавцеві для
затвердження;
Примірники затверджених актів за формою Н-5 і Н-1 протягом доби
надсилаються роботодавцем:
 керівникові (спеціалістові) служби охорони праці або посадовій особі
(спеціалістові), на яку роботодавцем покладено виконання функцій з охорони
праці підприємства, працівником якого є потерпілий;
 потерпілому або уповноваженій ним особі, яка представляє його інтереси;
 Фондові за місцезнаходженням підприємства, на якому стався нещасний
випадок;
 територіальному органові Держпраці за місцезнаходженням підприємства, на
якому стався нещасний випадок;
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 первинній організації профспілки, представник якої брав участь у роботі
комісії, або уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони
праці, якщо профспілка на підприємстві відсутня.
Спеціальному розслідуванню підлягають:
 нещасні випадки із смертельними наслідками;
 групові нещасні випадки, які сталися одночасно з двома і більше
працівниками, незалежно від ступеня тяжкості отриманих ними травм;
 випадки смерті працівників на підприємстві;
 випадки зникнення працівників під час виконання трудових (посадових)
обов'язків;
 нещасні випадки, що спричинили тяжкі наслідки, у тому числі з можливою
інвалідністю потерпілого.
Спеціальне розслідування нещасних випадків, що спричинили тяжкі наслідки, у
тому числі з можливою інвалідністю потерпілого, проводиться за рішенням
Держпраці або його територіальних органів залежно від характеру і ступеня
тяжкості травми.
Якщо територіальним органом Держпраці протягом доби не прийнято рішення
про проведення спеціального розслідування такого нещасного випадку,
розслідування проводиться роботодавцем.
Про груповий нещасний випадок, нещасний випадок із смертельним наслідком,
нещасний випадок, що спричинив тяжкі наслідки, випадок смерті або зникнення
працівника під час виконання трудових (посадових) обов'язків роботодавець
зобов'язаний протягом однієї години повідомити з використанням засобів зв'язку та
протягом трьох годин подати на паперовому носії повідомлення:
 територіальному органові Держпраці за місцезнаходженням підприємства;
 органові прокуратури за місцем настання нещасного випадку;
 Фондові за місцезнаходженням підприємства;
 органові управління підприємства (у разі його відсутності - місцевій
держадміністрації);
 закладові державної санітарно-епідеміологічної служби, який здійснює
санітарно-епідеміологічний нагляд за підприємством (у разі виявлення
гострих професійних захворювань (отруєнь);
 первинній організації профспілки незалежно від членства потерпілого в
профспілці (у разі наявності на підприємстві кількох профспілок профспілці, членом якої є потерпілий, а у разі відсутності профспілки уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони праці);
 органові галузевої профспілки вищого рівня, а у разі його відсутності територіальному профоб'єднанню за місцем настання нещасного випадку;
 органові з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій за
місцем настання нещасного випадку (у разі необхідності).
6.3. Основні положення державного соціального страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання
Соціальне страхування являє собою систему прав і гарантій, що спрямовані на
матеріальну підтримку громадян, насамперед працюючих, і членів їх сімей у разі
втрати ними з незалежних від них обставин (захворювання, нещасний випадок,
безробіття, досягнення пенсійного віку тощо) заробітку, а також здійснення
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заходів, пов‗язаних з охороною здоров‗я застрахованих осіб.
Соціальне
страхування є важливим фактором соціального захисту населення.
Згідно ст. 5 Закону України ―Про охорону праці‖ усі працівники підлягають
загальнообов‗язковому соціальному страхуванню від нещасного випадку і
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. Правову
основу, економічний механізм та організаційну структуру загальнообов'язкового
державного соціального страхування громадян від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання, які призвели до втрати працездатності
або загибелі на виробництві (далі - страхування від нещасного випадку) визначає
Закон України ―Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили
втрату працездатності‖.
Завданнями страхування від нещасного випадку є:
- проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і
небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на
виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров'ю
працівників;
- відновлення здоров'я та працездатності потерпілих на виробництві від
нещасних випадків або професійних захворювань;
- відшкодування матеріальної та моральної шкоди застрахованим і членам їх
сімей.
Держава гарантує усім застрахованим громадянам забезпечення прав у
страхуванні від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.
Страхування від нещасного випадку здійснює Фонд соціального страхування
України – некомерційна самоврядна організація, що діє на підставі статуту, який
затверджується її правлінням. Управління Фондом здійснюється на паритетній
основі державою, представниками застрахованих осіб і роботодавців.
Основними принципами страхування від нещасного випадку є:
- паритетність держави, представників застрахованих осіб та роботодавців в
управлінні страхуванням від нещасного випадку;
- своєчасне та повне відшкодування шкоди страховиком;
- обов'язковість страхування від нещасного випадку осіб, які працюють на
умовах, передбачених законодавством про працю, а також добровільність такого
страхування для осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, та громадян суб'єктів підприємницької діяльності;
- надання державних гарантій реалізації застрахованими громадянами своїх
прав;
- обов'язковість сплати страхувальником страхових внесків;
- формування та витрачання страхових коштів на солідарній основі;
- диференціювання страхового тарифу з урахуванням умов і стану безпеки
праці, виробничого травматизму та професійної захворюваності на кожному
підприємстві;
- економічна зацікавленість суб'єктів страхування в поліпшенні умов і безпеки
праці;
- цільове використання коштів страхування від нещасного випадку.
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Суб'єктами страхування від нещасного випадку є застраховані громадяни (в
окремих випадках - члени їх сімей), страхувальники та страховик.
Застрахованою є фізична особа, на користь якої здійснюється страхування (далі
- працівник).
Страхувальниками є роботодавці, а в окремих випадках - застраховані особи.
Страховик - Фонд соціального страхування (далі - Фонд).
Об'єктом страхування від нещасного випадку є життя застрахованого, його
здоров'я та працездатність.
Для страхування від нещасного випадку на виробництві не потрібні згода або
заява працівника. Страхування здійснюється в безособовій формі. Всі особи, які
підлягають згідно Закону обов‗язковому страхуванню, вважаються застрахованими
незалежно від фактичного виконання страхувальниками своїх зобов'язань щодо
сплати страхових внесків. Усі застраховані є членами Фонду.
Добровільно, за письмовою заявою, від нещасного випадку у Фонді соціального
страхування від нещасних випадків можуть застрахуватися:
1) священнослужителі, церковнослужителі та особи, які працюють у релігійних
організаціях на виборних посадах;
2) особи, які забезпечують себе роботою самостійно;
3) громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності.
Страховим випадком є нещасний випадок на виробництві або професійне
захворювання, що спричинили застрахованому професійно зумовлену фізичну чи
психічну травму за обставин, з настанням яких виникає право застрахованої особи
на отримання матеріального забезпечення та/або соціальних послуг.
Перелік обставин, за яких настає страховий випадок державного соціального
страхування громадян від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 30
листопада 2011р. N 1232. Перелік професійних захворювань затверджується
Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства охорони здоров‗я.
Підставою для оплати потерпілому витрат на медичну допомогу, проведення
медичної, професійної та соціальної реабілітації, а також страхових виплат є акт
розслідування нещасного випадку або акт розслідування професійного
захворювання (отруєння) за встановленими формами.
Порушення правил охорони праці застрахованим, яке спричинило нещасний
випадок або професійне захворювання, не звільняє страховика від виконання
зобов'язань перед потерпілим, а такого роду нещасний випадок або професійне
захворювання також є страховим випадком.
У разі настання страхового випадку Фонд зобов'язаний у встановленому
законодавством порядку:
1) своєчасно та в повному обсязі відшкодовувати шкоду, заподіяну
працівникові внаслідок ушкодження його здоров'я або в разі його смерті,
виплачуючи йому або особам, які перебували на його утриманні:
2) організувати поховання померлого, відшкодувати вартість пов'язаних з цим
ритуальних послуг відповідно до місцевих умов;
3) сприяти створенню умов для своєчасного надання кваліфікованої першої
невідкладної допомоги потерпілому в разі настання нещасного випадку, швидкої
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допомоги в разі потреби його госпіталізації, ранньої діагностики професійного
захворювання;
4) організувати цілеспрямоване та ефективне лікування потерпілого у власних
спеціалізованих лікувально-профілактичних закладах або на договірній основі в
інших лікувально-профілактичних закладах з метою якнайшвидшого відновлення
здоров'я застрахованого;
5) забезпечити потерпілому разом із відповідними службами охорони здоров'я
за призначенням лікарів повний обсяг постійно доступної, раціонально
організованої медичної допомоги;
6) вжити всіх необхідних заходів для підтримання, підвищення та відновлення
працездатності потерпілого;
7) забезпечити згідно з медичним висновком домашній догляд за потерпілим,
допомогу у веденні домашнього господарства (або компенсувати йому відповідні
витрати), сприяти наданню потерпілому, який проживає в гуртожитку,
ізольованого житла;
8) відповідно до висновку лікарсько-консультаційної комісії (далі - ЛКК) або
медико-соціальної експертної комісії (далі - МСЕК) проводити навчання та
перекваліфікацію потерпілого у власних навчальних закладах або на договірній
основі в інших закладах перенавчання інвалідів, якщо внаслідок ушкодження
здоров'я або заподіяння моральної шкоди потерпілий не може виконувати
попередню роботу; працевлаштовувати осіб із зниженою працездатністю;
9) організовувати робочі місця для інвалідів самостійно або разом з органами
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування чи з іншими
зацікавленими суб'єктами підприємницької діяльності; компенсувати при цьому
витрати виробництва, які не покриваються коштами від збуту виробленої
продукції, за рахунок Фонду;
10) у разі невідкладної потреби, надавати інвалідам разову грошову допомогу,
допомогу у вирішенні соціально-побутових питань їхнім коштом або за рішенням
виконавчої дирекції Фонду та її регіональних управлінь - за рахунок Фонду;
11) сплачувати за потерпілого внески на медичне та пенсійне страхування;
12) організовувати залучення інвалідів до участі у громадському житті.
Усі види соціальних послуг та виплат надаються застрахованому та особам, які
перебувають на його утриманні, незалежно від того, зареєстровано підприємство,
на якому стався страховий випадок, у Фонді соціального страхування від нещасних
випадків чи ні.
Працівники не несуть ніяких витрат на страхування від нещасного випадку.
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Лекція 7
7.1. Основи фізіології та гігієни праці
Фізіологія праці – це галузь фізіології, що вивчає зміни стану організму людини
в процесі різних форм трудової діяльності та розробляє найбільш сприятливі
режими праці і відпочинку. Поняття діяльності нерозривно пов'язано як з ідейними
явищами (ціль, план, інтерес і т.д.), так і трудовими рухами. В основі діяльності
людини лежать фізіологічні і біохімічні процеси, що протікають в організмі, і,
насамперед, у корі головного мозку. Вивчення трудової діяльності передбачає
визначення фізіологічного змісту праці (фізичне навантаження; нервова й емоційна
напруженість; ритм, темп і монотонність роботи, обсяги інформації що
отримується і переробляється). Ці дані дозволяють визначити навантаження на
організм під час роботи і розробити раціональні режими праці та відпочинку,
раціональну організацію робочого місця, провести професійний відбір і таким
чином забезпечити оптимальну працездатність людини на протязі тривалого часу.
У будь-якій трудовій діяльності виділяють два компоненти: механічний і
психічний.
Механічний компонент визначається роботою м'язів. Складні трудові процеси
складаються з простих м'язових рухів, які регулюються нервовою системою. Під
час роботи м'язів до них посилено надходить кров, що поставляє живильні
речовини і кисень та видаляє продукти розпаду цих речовин. Цьому сприяє
активна робота серця і легень, для інтенсивної роботи яких теж необхідні додаткові
витрати енергії.
Психічний компонент характеризується участю в трудових процесах органів
почуттів, пам'яті, мислення, емоцій і вольових зусиль.
Гігієна – це галузь медицини, яка вивчає вплив умов життя на здоров‘я людини
і розробляє заходи профілактики захворювань, забезпечення оптимальних умов
існування, збереження здоров‘я та продовження життя.
Гігієна праці це підгалузь загальної гігієни, яка вивчає вплив виробничого
середовища на функціонування організму людини і його окремих систем.
Організм людини формувався в умовах реального природного середовища.
Основними чинниками цього середовища є мікроклімат, склад повітря,
електромагнітний, радіаційний і акустичний фон, світловий клімат тощо.
Техногенна діяльність людини, залежно від умов реалізації, особливостей
технологічних процесів, може супроводжуватись суттєвим відхиленням параметрів
виробничого середовища від їх природного значення, бажаного для забезпечення
нормального функціонування організму людини.
Результатом відхилення чинників виробничого середовища від природних
фізіологічних норм для людини, залежно від ступеня цього відхилення, можуть
бути різного характеру порушення функціонування окремих систем організму, або
організму і цілому – часткові або повні, тимчасові чи постійні. Механізм впливу
окремих чинників виробничого середовища на організм людини і можливі наслідки
його та заходи і засоби захисту працюючих будуть розглянуті в наступних темах
цього розділу.
Уникнути небажаного впливу техногенної діяльності людини на стан
виробничого середовища і довкілля в цілому практично не реально. Тому метою
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гігієни праці є
встановлення таких граничних відхилень від природних
фізіологічних норм для людини, таких допустимих навантажень на організм
людини за окремими чинниками виробничого середовища, а також допустимих
навантажень на організм людини при комплексній дії цих чинників, які не будуть
викликати негативних змін як у функціонуванні організму людини і окремих його
систем так і генетичних у майбутніх поколінь.
Складовими частинами законодавства в галузі гігієни праці є закони,
постанови, положення, санітарні правила і норми затверджені Міністерством
охорони здоров‘я України, Міністерством охорони навколишнього природного
середовища та ядерної безпеки України, Міністерством праці та соціального
захисту, Держстандартом України (наприклад, закони ―Про охорону атмосферного
повітря―, ―Про охорону праці‖, санітарні правила ДСП 173-96 ―Охорона
атмосферного повітря населених місць‖, ДСН 3.3.6.042- 99 ―Санітарні норми
мікроклімату виробничих приміщень‖, Державний стандарт України ДСТУ ISO
14011-97 ―Настанови щодо здійснення екологічного аудиту‖ і т. ін. ).
Санітарія – це сукупність практичних заходів, спрямованих на оздоровлення
середовища, що оточує людину.
Виробнича санітарія – це галузь санітарії, спрямована на впровадження
комплексу санітарно-оздоровчих заходів щодо створення здорових і безпечних
умов праці. Згідно ДСТУ 2293-99 (п.4.60)виробнича санітарія – це система
організаційних, гігієнічних і санітарно-технічних заходів та засобів запобігання
впливу на працівників шкідливих виробничих факторів. Сфера дії виробничої
санітарії – запобігання професійної небезпеки (шкідливості) яка може призвести до
професійних
або
професійно обумовлених захворювань у тому числі і
смертельних при дії в процесі роботи таких факторів як випромінювання
електромагнітних полів, іонізуючого випромінювання, шумів, вібрацій, хімічних
речовин, зниженої температури тощо.
7.2. Гігієнічна класифікація праці
Гігієнічна класифікація праці необхідна для оцінки конкретних умов та
характеру праці на робочих місцях. На основі такої оцінки приймаються рішення,
спрямовані на запобігання або максимальне обмеження впливу несприятливих
виробничих факторів.
Оцінка умов праці проводиться на підставі ―Гігієнічної класифікації умов праці
за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища,
важкості та напруженості трудового процесу‖. Виходячи з принципів Гігієнічної
класифікації, умови праці розподіляються на 4 класи : оптимальні умови праці,
допустимі умови праці, шкідливі умови праці та небезпечні.
Визначення загальної оцінки умов праці базується на диференційованому
аналізі визначення умов праці для окремих факторів виробничого середовища і
трудового процесу. До факторів виробничого середовища належать: показники
мікроклімату; вміст шкідливих речовин в повітрі робочої зони; випромінювання;
рівень шуму, вібрації, інфра- та ультразвуку, освітленості. Трудовий процес
визначається показниками важкості та напруженості праці. Під терміном ―важкість
праці‖ розуміють ступінь залучення до роботи м`язів та фізіологічні витрати
внаслідок фізичного навантаження. Напруженість праці відображає навантаження
на центральну нервову систему і оцінюється за 16 показниками, що
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характеризують інтелектуальні, сенсорні, емоційні навантаження, монотонність та
режими праці.
Адекватна оцінка конкретних умов та характеру праці сприятиме обґрунтованій
розробці та впровадженню комплексу заходів і технічних засобів з профілактики
виробничого травматизму та професійних захворювань, зокрема за рахунок
покращення параметрів виробничого середовища, зменшення важкості та
напруженості трудового процесу.
7.3. Повітря робочої зони
Повітряне середовище навколишнього середовища є найважливішим фактором
існування людини і має визначені фізичні і хімічні властивості. Фізичні властивості
можуть бути представлені параметрами: температура, вологість, швидкість руху
повітря,
барометричним
тиском
(мікроклімату),
іонним
складом,
електромагнітними полями, акустичними полями й ін. Іншим найважливішим
показником якості повітряного середовища є його хімічний склад, обумовлений
природним складом повітря і різних забруднень. У виробництві природні (фонові)
параметри повітря додатково забруднюються викидами різних технологічних
процесів.
7.3.1. Мікроклімат виробничих приміщень
Під мікрокліматом виробничих приміщень розуміють клімат внутрішнього
середовища виробничого приміщення, який визначається поєднаними діями на
організм людини, температури, вологості, швидкості руху повітря та теплових
випромінювань.
Отже, основними параметрами мікроклімату є: температура, відносна
вологість, швидкість переміщення повітря та інтенсивність теплового
випромінювання.
Для того, щоб фізіологічні процеси в організмі людини відбувалися нормально,
тепло, що виділяється організмом, повинне повністю відводитися у навколишнє
середовище. Порушення теплового балансу може призвести до перегрівання або до
переохолодження організму людини і, зрештою, до втрати працездатності, втрати
свідомості та до теплової смерті. Величина тепловиділення організмом людини
залежить від ступеня фізичного напруження за певних кліматичних умов і складає
від 85 (у стані спокою) до 500 Дж/с (важка робота).
Нормальне теплове самопочуття має місце, коли тепловиділення (Qтв) організму
людини повністю сприймаються навколишнім середовищем (Qтн), тобто коли має
місце тепловий баланс (Qтв=Qтн). У цьому випадку температура внутрішніх органів
залишається постійною на рівні 36,6С.
Організм людини здатний підтримувати квазістійку температуру тіла при
достатньо широких коливаннях параметрів навколишнього середовища. Так, тіло
людини зберігає температуру близько 36,6С при коливаннях навколишньої
температури від -40С до +40С. При цьому температура окремих ділянок шкіри та
внутрішніх органів може бути від 24С до 37,1С.
Найбільш інтенсивні обмінні процеси відбуваються в печінці – її температура –
38,0…38,5С. Існує добовий біоритм температури шкіри: максимальна
(37,0…37,1С) о 16.00…19.00, мінімальна (36,0…36,2С) о 2.00…4.00 за місцевим
часом.
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Теплообмін між людиною та навколишнім середовищем здійснюється:
конвекцією внаслідок обтікання тіла повітрям ( Qк ),
– теплопровідністю через одяг ( Qт ),
– випромінюванням

на

оточуючі

поверхні

( Qв )

та

в

процесі

тепломасообміну ( Qтм )
– при випаровуванні вологи, котра виводиться на поверхню потовими
залозами ( Qп )
– при диханні ( Qд ):

Qтн  Qк  Qт  Qв  Qп  Qд

(7.1),
Теплообмін випромінюванням відбувається за допомогою електромагнітних
хвиль між тілами, розділеними променепрозорим середовищем. Теплова енергія,
перетворюючись на поверхні гарячого тіла у променисту, передається на холодну
поверхню, де знову перетворюється у теплову.
Кількість тепла, що віддається в оточуюче середовище з поверхні тіла при
випаровуванні поту, залежить не лише від температури повітря та інтенсивності
роботи, що виконується людиною, але й від швидкості руху оточуючого повітря та
його відносної вологості.
Кількість тепла, що виділяється людиною з повітрям, котре видихається,
залежить від її фізичного навантаження, вологості повітря, температури
оточуючого повітря.
На механізм теплообміну впливають параметри мікроклімату. Так,
тепловіддача конвекцією залежить від температури навколишнього повітря, його
вологості та швидкості переміщення повітря на робочих місцях або в робочій зоні.
Теплота, яка віддається навколишньому середовищу випаровуванням, залежить від
відносної вологості та швидкості руху повітря, а якщо ж вона віддається
випромінюванням - від температури навколишніх предметів та устаткування. Якщо
температура тіла людини вища за температуру навколишнього середовища, то
теплота випромінювання віддається від людини навколишньому середовищу, а за
більш високих температур навколишніх предметів та устаткування теплообмін
випромінюванням іде в зворотному напрямку - від навколишніх предметів
(устаткування) до людини.
7.3.2. Вплив параметрів мікроклімату на самопочуття людини
Для того щоб фізіологічні процеси в організмі людини проходили нормально,
температура його тіла повинна бути постійною (незмінною). Надлишкова теплота,
яка виділяється організмом людини в процесі праці, повинна відводитись у
навколишнє середовище. Співвідношення між кількістю цієї теплоти та
охолоджуючою здатністю навколишнього середовища зумовлює тепловий
комфорт. У разі відхилення параметрів мікроклімату від комфортних в організмі
людини відбуваються процеси, спрямовані на терморегуляцію. Вони відбуваються
під контролем центральної нервової системи і забезпечують рівновагу між
організмом людини та навколишнім середовищем. Розрізняють хімічну та фізичну
терморегуляцію. Значне відхилення параметрів мікроклімату від оптимальних або
допустимих може спричинитися до ряду фізіологічних порушень в організмі
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людини, до різкого зниження її працездатності і навіть до професійних
захворювань.
Зниження температури навколишнього середовища за всіх інших однакових
умов призводить до зростання тепловіддачі шляхом конвекції та випромінювання і
може зумовити переохолодження організму. Підвищення швидкості руху повітря
погіршує самопочуття, оскільки сприяє підсиленню конвективного теплообміну та
процесу тепловіддачі при випаровуванні поту.
При підвищенні температури повітря мають місце зворотні явища. При
температурі повітря понад 30С працездатність людини починає падати. За такої
високої температури практично все тепло, що виділяється, віддається у
навколишнє середовище при випаровуванні поту. При підвищенні вологості піт не
випаровується, а стікає краплинами з поверхні шкіри.
Недостатня вологість призводить до інтенсивного випаровування вологи зі
слизових оболонок, їх пересихання та розтріскування, забруднення
хвороботворними мікробами.
Вода та солі, котрі виносяться з організму людини з потом, повинні
заміщуватися, оскільки їх втрата призводить до згущення крові та порушення
діяльності серцево-судинної системи.
Зневоднення організму на 6% викликає порушення розумової діяльності,
зниження гостроти зору. Зневоднення на 15…20% призводить до смертельного
наслідку.
Втрата солі позбавляє кров здатності утримувати воду, що викликає порушення
діяльності серцево-судинної системи. За високої температури повітря та при
дефіциті води в організмі посилено витрачаються вуглеводи, жири, руйнуються
білки.
Для відновлення водяного балансу рекомендується вживати підсолену (0,5%
NаCl) воду (4…5 л на людину за зміну).
Тривалий вплив високої температури у поєднанні зі значною вологістю може
призвести до накопичення теплоти в організмі і до гіпертермії – стану, при котрому
температура тіла піднімається до 38…40С. При гіпертермії, як наслідок,
тепловому ударі спостерігається головний біль, запаморочення, загальна слабкість,
спотворення кольорового сприйняття, сухість у роті, нудота, блювання,
потовиділення. Пульс та частота дихання прискорюється, в крові зростає вміст
азоту та молочної кислоти. Спостерігається блідість, посиніння шкіри, зіниці
розширені, часом виникають судоми, втрата свідомості.
За зниженої температури, значної рухомості та вологості повітря виникає
переохолодження організму (гіпотермія). На початковому етапі впливу помірного
холоду спостерігається зниження частоти дихання, збільшення об‘єму вдиху. За
тривалого впливу холоду дихання стає неритмічним, частота та об‘єм вдиху
зростають, змінюється вуглеводний обмін. З‘являється м‘язове тремтіння, при
котрому зовнішня робота не виконується і вся енергія тремтіння перетворюється в
теплову. Це дозволяє протягом деякого часу затримувати зниження температури
внутрішніх органів.
Вологість повітря зумовлюється вмістом у ній водяної пари.

66

Відносна вологість B - це відношення абсолютної вологості A до
максимальної M :
A
B  100%
M
.
Абсолютна вологість - це маса водяної пари, яка міститься в даний момент у
повітрі.
Максимальна вологість повітря - максимально можливий вміст водяної пари в
повітрі за даної температури.
Підвищення вологості повітря (понад 75%) у поєднанні з низькими
температурами значно впливає на охолодження, а в поєднанні а високими
температурами сприяє перегріву організму.
Людина починає відчувати рух повітря за швидкості 0,1 м/с. Незначне
переміщання повітря за звичайних температур сприяє доброму самопочуттю.
Великі швидкості повітря, особливо за низьких температур, збільшують теплові
втрати організму та сприяють сильному його охолодженню.
Теплові випромінювання від нагрітих предметів та устаткування значно
впливають на створення несприятливих мікрокліматичних умов у виробничих
приміщеннях. У разі тривалого перебування людини в зоні теплового
випромінювання підвищується температура тіла та діяльність серцево-судинної
системи органів дихання, потовиділення, відбувається втрата потрібних
організмові солей, вітамінів, погіршується харчування тканин організму. Енергія
випромінювання, як і безпосередній контакт з нагрітими до високих температур
предметами, устаткуванням, матеріалами та виробами (кондукція) можуть
викликати теплові опіки.
Небезпека теплового впливу на організм людини оцінюється густиною потоку
енергії інфрачервоних випромінювань. Повітря для інфрачервоних випромінювань
теплопрозоре. Інтенсивність теплового опромінювання людини від нагрітих
поверхонь технологічного устаткування, освітлювальних приладів, інсоляції на
постійних і непостійних робочих місцях не повинна перевищувати 35 Вт/м2 у разі
опромінення 50% поверхні тіла і 70 Вт/м2 - у разі опромінення від 25 до 50% та 100
Вт/м2 - у випадку опромінення до 25% поверхні тіла.
Інтенсивність теплового опромінювання працюючих від відкритих джерел
(нагрітий метал, скло, ―відкрите‖ полум'я тощо)не повинна перевищувати 140
Вт/м2, при цьому опроміненню не повинно підлягати більше 25% поверхні тіла, і
обов'язковим є використання засобів захисту обличчя та очей.
Крім цих основних параметрів мікроклімату, слід враховувати атмосферний
тиск, який впливає на парціальний тиск основних складових повітря (кисню та
азоту, наприклад) і впливати таким чином на процес дихання людини.
Життєдіяльність людини може відбуватися в широкому діапазоні змін тиску. Але
для здоров'я людини небезпечна швидка зміна тиску відносно нормального
значення. Тоді це викликає хворобливе відчуття.
Іонізація повітря - це процес перетворення нейтральних атомів і молекул
повітряного середовища в електричне заряджені іони (частки).
Санітарно-гігієнічними нормами СН 2152-80 регламентуються кількість іонів
позитивної та негативної полярності в 1 см3 повітрі. Так, мінімально необхідна
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кількість іонів позитивної полярності повинна бути не менш як 400, а негативної 600; оптимальна кількість іонів позитивної полярності - 1500...3000; негативної
полярності - 3000...5000; максимально допустима кількість іонів кожної з
полярностей - 50000. Відхилення кількості іонів в повітрі робочої зони від указаних
норм створює загрозу здоров'я працюючих.
7.3.3Нормування параметрів мікроклімату.
Параметри мікроклімату нормуються ДСН 3.3.6.042-99.Норми на оптимальні та
допустимі значення температури, відносної вологості та швидкості руху повітря
встановлюються для робочої зони (робочого місця) виробничих приміщань
залежно від періоду року та категорії робіт, що виконуються. Крім того, допустимі
значення температурі повітря, встановлені диференційно, як для постійних, так і
непостійних робочих місць.
Робоча зона - це простір, обмежений по висоті 2 м над рівнем підлоги або
площадки, на якій знаходяться місця постійного та непостійного (тимчасового)
перебування працюючих.
Розмежовування категорії робіт за тяжкістю проходить на основі загальних
енерговитрат організму (таб.7.1).
Таблиця 7.1
Категорії робіт за ступенем важкості
Загальні
Характер Категорія енерговитрати
Характеристика робіт
роботи
роботи
організму, Вт
(ккал/год)
Легкі
Роботи,
що
виконуються
105-140
роботи
Іа
сидячи і не потребують фізичного
(90-120)
напруження
Роботи,
що
виконуються
141-175
сидячи, стоячи або пов‘язані з ходінням, та
Іб
( 121-150)
супроводжуються
деяким
фізичним
напруженням
Роботи
Роботи,
пов‘язані
з
ходінням,
середньої
176-232
переміщенням дрібних (до 1 кг) виробів або
ІІа
важкості
(151-200)
предметів в положенні стоячи або сидячи, і
потребують певного фізичного напруження.
Роботи, що виконуються стоячи, пов‘язані з
232-290
ходінням, переміщенням невеликих (до 10
ІІб
(201-250)
кг)
вантажів,
та
супроводжуються
помірним фізичним напруженням.
Важкі
Роботи,
пов‘язані
з
постійним
роботи
291-349
переміщенням,
перенесенням
значних
ІІІ
(251-300)
дрібних (понад 10 кг) вантажів, які
потребують великих фізичних зусиль.
Оптимальні і допустимі норми температури, відносної вологості та швидкості
руху повітря в робочій зоні виробничих приміщень залежать також від періоду
року (холодного та теплого).
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Холодний період року характеризується середньодобовою температурою
зовнішнього повітря +10°С і нижче. Теплий період року - температурою понад +10
°С.
Середню температуру зовнішнього повітря визначають за вимірами,
проведеними у визначені години доби через рівні інтервали часу. Вони беруться за
даними метеорологічної служби.
Оптимальні мікрокліматичні умови–поєднання параметрів мікроклімату, які
при тривалому та системному впливі на людину забезпечують зберігання
нормального теплового стану організму без активізації механізмів терморегуляції.
Вони забезпечують відчуття теплового комфорту та створюють передумови для
високого рівня працездатності.
Оптимальні умови мікроклімату встановлюються для постійних робочих
місць. Показники температури повітря в робочій зоні по висоті та горизонталі на
протязі робочої зміни не повинні виходити за межі нормованих величин
оптимальної температури для даної категорії робіт.
Температура внутрішніх поверхонь робочої зони (стіни, підлога, стеля)
технологічного обладнання (екрани і т. ін.) зовнішніх поверхонь технологічного
устаткування, огороджуючих конструкцій не повинна виходити більш ніж на 2 оС
за межі оптимальних температур повітря для даної категорії робіт.
Допустимі мікрокліматичні умови – поєднання параметрів мікроклімату, які
при тривалому та систематичному впливі на людину можуть викликати зміни
теплового стану організму, що швидко минають і нормалізуються та
супроводжуються напруженням механізмів терморегуляції в межах фізіологічної
адаптації. При цьому не виникає ушкоджень або порушень стану здоров‘я, але
можуть спостерігатися дискомфортні тепло відчуття, погіршення самопочуття та
зниження працездатності.
Допустимі параметри мікрокліматичних умов встановлюються у випадках,
коли на робочих місцях не можна забезпечити оптимальні величини мікроклімату
за технологічними вимогами виробництва, технічною недосяжністю та економічно
обґрунтованою недоцільністю.
Величини показників допустимих мікрокліматичних умов встановлюються для
постійних і непостійних робочих місць.
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Лекція 8
8.1 Оздоровлення повітряного середовища
Найважливішим показником якості повітряного середовища є його хімічний
склад, обумовлений природним складом повітря і різними забрудненнями. У
виробництві природні (фонові) параметри повітря додатково забруднюються
викидами різних технологічних процесів (в основному при спалюванні палива,
термічній і механічній обробці матеріалів, хімічних процесах). Розглянемо
докладніше параметри природного газового складу атмосфери і забруднюючих
речовин у повітряному середовищі і їхній вплив на людину.
Атмосфера – газова оболонка Землі. Її маса близько 5,9*1015 т. Вона має
шарувату будову і складається з декількох сфер, між якими розташовуються
перехідні шари - паузи. У сферах змінюється кількість повітря і температура.
В даний час близько 60 тисяч хімічних речовин знаходять застосування в
діяльності людини. Серед інгредієнтів забруднення повітряного середовища
(шкідливі речовини) - тисячі хімічних сполук у вигляді аерозолів (твердих, рідких)
чи газоподібному вигляді.
Шкідливими називаються речовини, які при контакті з організмом можуть
викликати захворювання чи відхилення від нормального стану здоров'я, що
виявляються сучасними методами як у процесі контакту з ними, так і у віддалений
термін, в тому числі і в наступних поколіннях.
Забруднюючі атмосферу шкідливі речовини при контакті з організмом можуть
викликати різні захворювання, професійні і гострі отруєння (у тому числі зі
смертельним наслідком). Шкідливі речовини проникають в організм людини
головним чином через дихальні шляхи, а також через шкіру і шлунково-кишковий
тракт. Ефект токсичної дії різних речовин залежить від кількості речовини, що
потрапила в організм, їх фізико-хімічних властивостей, тривалості надходження.
Особливе значення має хімізм взаємодії даної речовини з біологічними
середовищами (кров'ю, ферментами).
Отруйні дії залежать від шляхів
надходження і виведення, розподілу в організмі, від статі людини, віку,
індивідуальної сприйнятливості й інших супутніх факторів. Загальний токсичний
вплив у залежності від виду речовини може виклакати різні дії: нервовопаралітичну (бронхоспазм, задуха, судома, параліч), загальнотоксичну (набряк
мозку, параліч, судоми), задушливу (токсичний набряк легенів), подразнюючу
(подразнення слизових оболонок), психотичну (порушення психічної активності,
свідомості), шкіряно-резорбтивну (місцеві запалення).
Склад і ступінь забруднення повітряного середовища різними речовинами
оцінюється по масі (мг) в одиниці об'єму повітря (м3 ) - концентрації (С, мг/м3).
Крім одиниці виміру - мг/м3, можуть використовуватися - %, а також – млн-1 чи
―ppm‖ (кількість часток речовини на мільйон часток повітря).
Гігієнічне нормування шкідливих речовин проводять по гранично допустимих
концентраціях (ГДК, мг/м3) у відповідності з нормативними документами: для
робочих місць визначається гранично допустима концентрація в робочій зоні ГДКрз (ГОСТ 12.1.005-88, СН 245-71); в атмосфері повітря населеного пункту максимально разові ГДКмр (найбільш висока, зареєстрована за 30 хв
спостереження), середньодобові – ГДКсд (середня за 24 год при безупинному
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вимірі) і орієнтовно-безпечні рівні впливу – ОБРВ (список ГДК забруднюючих
речовин №3086-84 з доповненнями, ДСП 201-97). Гігієнічне нормування вимагає,
щоб фактична концентрація забруднюючої речовини не перевищувала ГДК (Сфакт
≤1).
ГДКрз – це концентрація, що при щоденній (крім вихідних днів) роботі
упродовж 8 год чи при іншій тривалості, але не більш 41 год у тиждень, протягом
усього стажу (25 років) не може викликати захворювань чи відхилень стану
здоров'я, що виявляються сучасними методами досліджень у процесі роботи чи у
віддалений період життя сучасного і наступних поколінь.
За ступенем впливу на організм шкідливі речовини підрозділяються на чотири
класи небезпеки:
I. надзвичайно небезпечні, що мають ГДКрз - менш 0,1 мг/м3 у повітрі
(смертельна концентрація в повітрі менш 500мг/м3 );
II. високо небезпечні – ГДКрз - 0,11,0 мг/м3 (смертельна концентрація в
повітрі 500-5000 мг/м3);
III. помірковано небезпечні - ГДКрз-0,110,0 мг/м3 (смертельна концентрація
в повітрі 500050000 мг/м3);
IV. мало небезпечні ГДКрз>10,0 мг/м3 (смертельна концентрація в повітрі >
50000 мг/м3).
У таблиці приведені значення гранично допустимих концентрацій для деяких
інгредієнтів, що знаходяться у виробничому повітряному середовищі й в атмосфері
населених пунктів.
У виробничих умовах часто має місце комбінована дія шкідливих речовин. У
більшості випадків дія шкідливих речовин сумується (адитивна дія). Однак,
можливо, коли дія однієї речовини підсилюється дією іншої (потенціююча дія), або
можливий ефект комбінованої дії менше очікуваного (антагоністична дія).
Якщо в повітрі присутні кілька речовин, що мають ефектом сумації
(однонапрямленої дії), то якість повітря буде відповідати встановленим
нормативам за умови, що:
С1/ГДК1 + С2/ГДК2 +С3/ГДК3 + …+Сn/ГДКn ≤1
(9.1)
Ефектом сумації володіють сірчистий газ і двооксид азоту, фенол і сірчистий
газ і ін. Донедавна ГДК хімічних речовин оцінювали як максимально разові.
Перевищення їх навіть протягом короткого часу заборонялося. Останнім часом для
речовин (мідь, ртуть, свинець і ін.), що мають кумулятивні властивості (здатність
накопичуватися в організмі), для гігієнічного контролю введена друга величина –
середньозмінна концентрація. Наприклад, допустима середньозмінна концентрація
свинцю складає 0,005 мг/м3.
Ступінь впливу пилу (аерозолю з розміром твердих часточок 0,1-200 мкм) на
організм людини залежить не тільки від хімічного складу, але й розмірів часток
(дисперсного складу), форми порошин і їхніх електричних властивостей.
Найбільшу небезпеку являють частки розміром 1-2 мкм, тому що ці фракції в
значній мірі осідають у легенях при диханні. Дослідження так само показують, що
електрозаряджений пил у 2-3 рази інтенсивніше осідає в організмі в порівнянні з
нейтральним по заряду пилом.
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Речовина
Клас
ГДКрз, ГДКмр, ГДКсд,
Назва
небезмг/м3 мг/м3 мг/м3
Дія на людину
(формула)
пеки
Оксид вуглецю
Задушлива дія, порушення
20,0
3,0
1,0
4
(СО)
центральної нервової системи
Двооксид азоту
Порушення дихальних шляхів,
2,0
0,085 0,085
3
(NO2)
набряк легенів, серцева слабість.
Подразнення слизової, верхніх
Сірчистий
10,0
0,5
0,05
3
дихальних шляхів, імунна
ангідрид (SO2)
система, гастрит.
Зважені
речовини
0,15
0,05
Захворювання дихальної системи
(неорганічний
пил)
Кадмій (Сd)
0,05
1
Канцероген*
Уражаються внутрішні органи;
змінюється склад крові і
Свинець (Pb)
0,01
0,003
1
кісткового мозку; уражається
головний мозок; викликає м'язову
кволість
Наркотична дія (ураження
Бензин
100,0
5,0
1,5
4
центральної нервової системи)
Бензпирен
0,1мкг
0,00015
1
Канцероген
(С20Н12)
/100м3
Марганець
Уражає центральну нервову
0,05
1
(Mn, Mn2)
систему, печінку, шлунок
Фенол
Потрібний захист шкіри, очей;
0,3
0,01
0,01
2
(С6Н6ПРО)
алергійні дії
* Канцероген – речовина, яка сприяє появі злоякісних новоутворень у різних
органах.
8.2. Основні заходи щодо нормалізації повітря робочої зони.
1. Раціональні архітектурно-планувальні рішення виробничих будинків.
2. Застосування устаткування і технологічних процесів, що виключають чи
використання утворення шкідливих речовин і вилучення їх у робочу зону.
3. Раціональні розміщення виробничого устаткування.
4. Автоматизація і механізація виробництва.
5. Дистанційне керування, що дозволяє виключити безпосередній контакт
працюючих зі шкідливими речовинами.
6. Захист від теплового випромінювання (екранування, теплоізоляція).
7. Застосування вентиляційних систем для видалення шкідливих речовин і
тепла.
8. Кондиціювання та опалення повітря.
9. Оптимальний режим праці і відпочинку.
10.Навчання безпечним методам праці.
11.Медичні огляди та ін.
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8.3.Вентиляція
Одним з ефективних засобів нормалізації повітря у приміщенні є вентиляція.
Вентиляція (ventilation)- повітрообмін, завдяки якому забруднене повітря
виводиться з приміщення, а замість нього вводиться свіже зовнішнє або очищене
повітря.
Задачі вентиляції - забезпечення чистоти повітря та заданих мікрокліматичних
умов.
Вентиляція класифiкується :
За засобами переміщення повітря розрізнюють системи природної, штучної
(механічної) та змішаної вентиляції.
За напрямком руху повітря – підрозділяються на припливну (повітря подається
у приміщення), витяжну (забруднене повітря видаляється з приміщення) та
припливно-витяжну.
В залежності від місця дії вентиляція може бути загальнообмінною
(використовується, коли шкідливі речовини рівномірно розміщуються у робочій
зоні), місцевою (шкідливі речовин виділяються на декількох робочих місцях),
локалізованою (шкідливі речовин виділяються на робочих місцях, розташованих
одне біля одного) та комбiнованою.
Загальнообмінна вентиляція забезпечує створення необхідного мікроклімату
та чистоти повітряного середовища у всьому об'ємі робочої зони. При місцевій
вентиляції шкідливі речовини виводяться (або розчинюються шляхом подачі
чистого повітря) безпосередньо від місць їх створення.
За призначенням вентиляція може бути робочою (використовується при
нормальному режимі роботи технологічних процесів) та аварійною
(використовується у випадку, якщо стався викид шкідливих речовин у результаті
аварії).
Вимоги до вентиляції :
1. Кiлькiсть припливного повітря за одиницю часу повинна відповідати
кiлькості витяжного повітря.
2. Правильне розташування припливних та витяжних завіс. Свіже повітря
подається туди, де концентрація шкідливих речовин менша, а видаляється звідти,
де концентрація більша.
3. Вентиляція не повинна створювати перегрівання або охолодження
працюючих.
4. Вентиляція має бути пожежовибухонебезпечною.
Природна вентиляція
Здійснюється за рахунок різниці температур повітря у приміщенні та
зовнішнього повітря (тепловий напір) або дії вітру (вітровий напір).
Природна вентиляція може бути організованою та неорганізованою.
Неорганізована природна вентиляція (провітрювання) здійснюється за рахунок
витиснення зовнішнім холодним повітрям через вікна, щілини та двері
внутрішнього теплого повітря. При неорганізованій природній вентиляції невідомі
обсяги ввідного та вивідного повітря з приміщення, і повітрообмін залежить від
випадкових факторів (напрямку та сили вітру, температури зовнішнього та
внутрішнього повітря).
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Організовану природну вентиляцію, при якій подачу та віддалення повітря
регулюють точно, згідно із зовнішніми метеорологічними умовами та у заздалегідь
заданих об'ємах, називають аерацією (aeration).
Аерація здійснюється через спеціально передбачені отвори у зовнішніх стінах з
використанням природних вимушених рухів повітря, гравітаційних сил та вітру.
Вітрозахисні щити з прорізами створюють ліхтарі, що обдуваються, які працюють
на витяжку при різних направленнях вітру.
У виробничому приміщенні внаслідок надходження тепла від обладнання,
людей температура повітря як у зимову, так і у літню пору року виявляється
вищою температури зовнішнього повітря. Середній тиск повітря у приміщенні
практично дорівнює тиску зовнішнього повітря, проте рівність тисків
спостерігається тільки в якійсь певній горизонтальній площині, що лежить
приблизно у середині висоти приміщення та називається площиною рівних тисків
(рис. 8.1).

Рис 8.1 Схеми розподілу тисків у будинку
Тиск на рівні цієї площини може бути прийнятий рівним нулю. Тоді тиск, що
створюються стовпами повітря висотою від центра нижніх прорізів до площини
рівних тисків, складає всередині приміщення , а зовні . Отже, на рівні центра
нижніх прорізів створюється розрядження H1, завдяки якому повітря поступає у
нижній проріз приміщення, а на рівні центра прорізів, розташованих вище
площини рівних тисків, створюється тиск Н2, що викликає рух повітря з
приміщення назовні. Внаслідок різниці тисків виникає повітрообмін з припливом
повітря через нижні прорізи та витяжкою через верхні.
Тиск (тепловий напір) Hт, завдяки якому відбувається повітрообмін у
приміщенні, дорівнює
Нт = Н1 + Н2 = h1(-) + h2(-) = h (-),
де Н1 та Н2- щільність зовнішнього та внутрішнього повітря, відповідно, кг/м3;
h - висота розташування пристрою для викиду повітря з цеху, м.
Об'єм повітря L, що подається або віддаляється через проріз, дорівнює
L = 3600mFv,[м3/год],
Де F - площа, прорізу, м2;
m - коефіцієнт витрат, що залежить від конструкцiї стулок та кута їх розкриття.
Для стулчастих рам, відкритих на 90°, у середньому приймають m=0,65, а
відкритих на 30° - m=0,32;
v - швидкість повітря, м/с.
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Ці вирази справедливі у випадку безвітряної погоди або для будинків добре
захищених від вітру. Якщо будинок обдувається вітром (рис. 8.2), то на навітряній
стороні створюється підвищений тиск, а на підвітряній - знижений.
Нижня частина припливних аераційних прорізів для теплого періоду року
повинна знаходитись на рівні не більше 1 м від площини підлоги, а для холодного на рівні 4-6 м.
Аерація - основний вид вентиляції одноповерхових виробничих будинків, перш
за все з надлишками тепла. Не можна застосовувати аерацію у цехах, де є
виділення шкідливих речовин, пил та штучний клімат.

Рис. 8.2 - Розподіл тисків у будинку при дії вітру
При влаштовуванні природної вентиляції у багатоповерхових будинках
прокладають витяжні канали у товщі стін або спеціальні витяжні шахти. З метою
використання енергії вітру для збільшення природної (гравітаційної) тяги над
витяжними каналами або шахтами установлюють спеціальні насадки, що
називаються дефлекторами (deflektors) (рис. 2.3).

Рис. 9.3 - Дефлектор типу ЦАГІ:
1 - витяжна труба; 2 - дифузор; 3 - зовнішній циліндричний кожух; 4 - зонт
дефлектора
Труба (шахта) 1 для полегшення виходу повітря закінчується дифузором 2, до
якого зверху залізними смугами прикріплена кришка (зонт) та з боків циліндричний кожух 3, який перешкоджає попаданню у повітряний канал
атмосферних опадів. При обтіканні циліндричного ковпака вітром на 5/7 його кола
створюється знижений тиск (розрідження), внаслідок чого у повітряному каналі
збільшується тяга.
Основний параметр дефлектора - його діаметр.
Дефлектори слід установлювати не нижче 1 м над конусом даху так, щоб вони
повністю знаходились у зоні дії вітру та не загороджувались стінами сусідніх
будинків та ін. Інакше напір не тільки не буде використовуватись, але і зовнішнє
повітря через дефлектор буде поступати всередину приміщення.
Позитивні якості природної вентиляції - економічна вигідність. Негативні:
залежність від погодних умов, зовнішнє повітря не завжди задовольняє необхідні
вимоги.
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Загально-обмінна механічна вентиляція
Механічна вентиляція має ряд переваг перед природною:
- повітря виводиться та подається у будь-яку частину приміщення;
- проточне повітря можна піддавати необхідній обробці (очищати, підігрівати у
холодний період року або охолоджувати у теплий, зволожувати або підсушувати і
т. п.), а те, що на виході - очищати від забруднень;
- кiлькiсть повітря, що виводиться та подається, можна змінювати у будь-яких
межах в залежності від технологічного процесу.
Механічна вентиляція здійснюється за рахунок різниці тисків, яка створюється
за допомогою вентилятора.
Для вентиляції цехів використовують у основному радіальні (відцентрові) та
осьові вентилятори загально-промислового призначення.
Припливно-витяжна механічна вентиляція
Розрізнюють чотири основні схеми організації повітрообміну при
загальнообмінній вентиляції: зверху вниз, зверху вверх, знизу вверх, знизу вниз.
Схеми зверху вниз забезпечують подачу повітря вверх та витяжку внизу (від
підлоги) приміщення. В схемі зверху вверх повітря подається та видаляється у
верхній зоні приміщення. Обидві схеми доцільно застосовувати у випадку, якщо
припливне повітря має температуру, нижчу температури приміщення.
Cхема знизу вверх передбачає подачу повітря у нижню зону, а віддалення з
верхньої схеми знизу вниз - подачу та віддалення знизу приміщення. Ці дві схеми
рекомендується використовувати тоді, коли температура припливного повітря у
холодний період року вища температури внутрішнього повітря.
Якщо у виробничому приміщенні виділяються пари або гази з щільністю, яка
пеpевищує щільність повітря (пари кислот, бензину, керосину і т. п.), то
загальнообмінна вентиляція повинна забезпечити видалення 60% з нижньої зони
приміщення та 40% - з верхньої. Якщо щільність газів менша щільності повітря,
віддалення забрудненого повітря відбувається у верхній зоні, а подача безпосередньо у робочу зону.
Схема пропливної механічної вентиляції (рис. 8.4) складається з
повітроприймального пристрою у вигляді повітрозабірника чи шахти 1, фільтра
для очищення повітря 3, кондиціонера 4, вентилятора 5, мережі повітроводів 2 та
припливних патрубків з насадками 6.

Рис.8.4 Схема припливно-витяжної механічної вентиляції: 1 - повітрозабірник; 2 повітровод; 3 - фільтр-пиловловлювач; 4 - кондиціонер; 5 - вентилятор; 6, 7 припливні та витяжні насадки; 8 - очисні пристрої; 9 - дросельні клапани для
регулювання кiлькості повітря; 10 - клапани для рециркуляції; 11 - витяжні труби
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Повітрозабірні пристрої розміщують у місцях, де повітря не забруднене пилом
або газами не нижче 2 м від рівня землі. 3, 4, 5 - установлюються у одному
приміщенні - вентиляційній камері. 1 - установлюється зовні приміщення, де
концентруються шкідливі речовини та вітер. Через припливну насадку 6 повітря
подається у ту частину приміщення, де концентрація шкідливих речовин менша, а
виводиться через витяжну насадку 7 - де концентрація більша. Шум та швидкість
руху повітря не повинні пеpевищувати гранично допустимі.
Місцева вентиляція.
Місцева вентиляція служить для видалення шкідливих речовин безпосередньо
із зон їх виділення (місць паяння, зварки, лудіння, механічного розпилення, випару,
нанесення лакофарбових покриттів і ін.) і перешкоджає таким чином
розповсюдженню їх в робочій зоні виробничих приміщень.
Залежно від призначення місцева вентиляція буває:
· витяжна. До неї відносяться: бортові, бічні і шарнірно-телескопічні витяжки;
витяжки вбудовані в робочі місця і інструменти і т.і.;
· припливна. До неї відносяться: легко-теплові завіси, повітряні душі.
Залежно від взаємного розташування джерел шкідливих виділень і
відсмоктуючих пристроїв місцева вентиляція може бути: відкрита і закрита.
До відкритої місцевої вентиляції відносяться пристрої, в яких відсмоктуючі
пристрої (панелі) розташовані на деякій відстані від джерела шкідливих виділень.
У місцевій вентиляції закритого типу джерела шкідливих виділень розташовані
усередині укриття, в якому створюється розрідження і за рахунок цього
перешкоджається розповсюдження шкідливих речовин в робочій зоні. Це: витяжні
шафи, витяжні вітринні відсмоктувачі, кожухи, кабіни і ін.
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Лекція 9
9.1. Освітлення виробничих приміщень
Світло – один із суттєвих чинників виробничого середовища, завдяки якому
забезпечується зоровий зв‘язок працівника з його оточенням. Відомо, що біля 80%
всієї інформації про навколишнє середовище надходить до людини через очі – наш
зоровий апарат. Правильно організоване освітлення позитивно впливає на
діяльність центральної нервової системи, знижує енерговитрати організму на
виконання певної роботи, що сприяє підвищенню працездатності людини,
продуктивності праці і якості продукції, зниженню виробничого травматизму
тощо. Так, наприклад, збільшення освітленості від 100 до 1000 люкс при
напруженій зоровій роботі приводить до підвищення продуктивності праці на 1020%, зменшення браку на 20%, зниження кількості нещасних випадків на 30%.
Вважають, що 5% травм можуть спричинюватись такою професійною хворобою як
робоча міопія (короткозорість).
Слід відмітити особливо важливу роль в життєдіяльності людини природного
освітлення, його ультрафіолетової частини спектру. Природне освітлення
стимулює біохімічні процеси в організмі, поліпшує обмін речовин, загартовує
організм, йому властива протибактерицидна дія тощо.
Спроможність
зорового
сприйняття
визначається
енергетичними,
просторовими, часовими та інформаційними характеристиками сигналів, що
надходять до людини. Видимість об‘єкту залежить від властивості ока, а також
освітлення (або власного світла об‘єкту).
Під час здійснення будь-якої трудової діяльності втомлюваність очей, в
основному, залежить від напруженості процесів, що супроводжують зорове
сприйняття. До таких процесів відносяться адаптація, акомодація, конвергенція.
Адаптація – здатність ока пристосовуватися до різної освітленості звуженням і
розширенням зіниці в діапазоні 2 - 8 мм .
Акомодація – пристосування ока до зрозумілого бачення предметів, що
знаходяться від нього на різній відстані, за рахунок зміни кривизни кришталика.
Конвергенція – здатність ока при розгляданні близьких предметів займати
положення, при якому зорові осі обох очей перетинаються на предметі.
Для створення оптимальних умов зорової роботи слід враховувати не лише
кількість та якість освітлення, а й кольорове оточення. Діючи на око,
випромінювання, що мають різну довжину хвилі, викликають відчуття того або
іншого кольору. Межі колірних смуг наступні:
Колір
Довжина хвилі, нм
Фіолетовий
380-450
Синій
450-480
510-550
Зелений
Жовтий
575-585
Помаранчевий
585-620
Червоний
620-780
Для ока людини найбільш відчутним є жовто-зелене випромінювання із
довжиною хвилі 555 нм. Спектральний склад світла впливає на продуктивність
праці та психічний стан людини. Так, якщо продуктивність людини при
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природному освітленні прийняти за 100%, то при червоному та оранжевому
освітленні (довжина хвилі 600 …780нм ) вона становить лише 76%. При надмірний
яскравості джерел світла та оточуючих предметів може відбутись засліплення
робітника. Нерівномірність освітлення та неоднакова яскравість оточуючих
предметів призводять до частої переадаптації очей під час виконання роботи і, як
наслідок цього, – до швидкого втомлення органів зору. Тому поверхні, що добре
освітлюються, краще фарбувати в кольори з коефіцієнтом відбивання 0,4 – 0,6, і,
бажано, щоб вони мали матову або напівматову поверхню .
9.2. Основні світлотехнічні поняття та одиниці
Світлові випромінювання – це електромагнітні випромінювання певної частки
оптичного діапазону. За довжиною хвилі оптичні випромінювання знаходяться в
діапазоні довжини хвилі від 10 до 340000 нм. У цьому діапазоні видимі
випромінювання займають незначну ділянку – діапазон від 380 до 760 нм. Таким
чином, при однаковому енергетичному рівні оптичні випромінювання з довжиною
хвилі 380-760 нм сприймаються органами зору людини, а за межами цього
хвильового діапазону не сприймаються.
Тому, при вирішенні питань світлотехніки такі питання як енергія
випромінювання чи потужність недоречні. У зв‘язку з цим у світлотехніці введена
система світлотехнічних величин і одиниць.
Основними поняттями цієї системи є: світловий потік, сила світла,
освітленність і яскравість, фон (характеризується коефіцієнтом відбиття (ρ),
пропускання (τ) та поглинання (β)), контраст яскравості і видимість.
Світловий потік F – це потік випромінювання, що оцінюється за його дією на
людське око. За одиницю світлового потоку прийнято люмен (лм). Наприклад,
лампа розжарювання потужністю 40 Вт створює світловий потік 415-460 лм, а
люмінесцентна лампа ЛД 40 такої же потужності – 2340 лм.
Сила світла І – просторова щільність світлового потоку, яка визначається
відношенням світлового потоку F (лм) до тілесного кута , у якому цей потік
поширюється: І = F/. За одиницю сили світла прийнято канделу (кд). Тілесний кут
– частина простору сфери, обмежена конусом, що спирається на поверхню сфери з
вершиною у її центрі. За одиницю тілесного кута прийнято стерадіан (ср). Кут в 1
ср вирізає на поверхні сфери площину, яка є рівною квадрату радіуса сфери.
Кандела це сила світла еталонного джерела в перпендикулярному напрямку при
температурі затвердіння платини 2046,65 К і тиску P=101325 Па.
Освітленість Е – поверхнева щільність світлового потоку. При рівномірному
розподілі світлового потоку F, перпендикулярного освітлюваній поверхні S,
освітленість Е = F/S. Наприклад, освітленість поверхні у повний місяць – 0,2-0,3 лк,
білої ночі 2-3 лк, опівдні (літо) – 68000–99000 лк.
Яскравість поверхні В – поверхнева щільність сили світла, визначається як
відношення сили світла І у даному напрямі до проекції поверхні, що світиться, на
площину, перпендикулярну до напряму спостереження. В = І/S cos , де  – кут
між нормаллю до поверхні і напрямом зору. За одиницю яскравості прийнято
канделу на квадратний метр (кд/м2 або ніт ). Наприклад, яскравість
люмінесцентних ламп – 5*103- 105 кд/м2, лампи розжарювання – 5,5*106 кд/м2. Око
людини спроможне нормально функціонувати у діапазоні 10-6–104 кд/м2.
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Осліплююча яскравість залежить від розміру поверхні, яка світиться, яскравості
сигналу та рівня адаптації зору і має розбіг 6,4*10–15,9*104 кд/м2. Для ефективного
бачення об‗єкту фонова яскравість повинна знаходитися у діапазоні 10-500 кд/м2.
Коефіцієнти відбиття , пропускання  та поглинання  поверхонь
вимірюються у відсотках або частках одиниці ( +  +  = 1):  = F/F;  = F/F;  =
F/F, де F, F, F – відповідно відбитий, поглинений та той, що пройшов через
поверхню, світлові потоки; F – світловий потік, що падає на поверхню. Наприклад,
коефіцієнт відбиття білої поверхні дорівнюється 0,8 – 0,75 , світло синьої – 0,55,
коричневої – 0,23, чорної – 0,1 – 0,07.
Фон – поверхня, що безпосередньо прилягає до об`єкта. Він оцінюється
коефіцієнтом відбиття. Фон вважають світлим при 0,4, середнім – при 0,4 0,2
та темним при 0,2.
Контраст K об`єкта спостереження та фону визначається різницею між їх
яскравостями: К= (Во – Вф)/Вф, де Во та Вф – відповідно яскравості об`єкта та фону.
Контраст вважають великим при К0,5, середнім при 0,2 K0,5, малим при K 
0,2.
Видимість V характеризує здатність ока сприймати об‘єкт. Видимість залежить
від освітлення, розміру об‘єкта розпізнавання, його яскравості, контрасту між
об‘єктом і фоном, тривалості експозиції:
V = К/Кпор , де К - контраст між
об‘єктом і фоном; Кпор – пороговий контраст, тобто найменший контраст, що
розрізняється оком за даних умов. Для нормального зорового сприйняття
V
повинна бути рівною 10–15.
Час зберігання зорового відчуття - 0,2-0,3 с. Сприйняття мерехтливого світла
має специфічні особливості.
Серія світлових імпульсів сприймається як
безупинний сигнал, якщо інтервали між імпульсами порівняні з часом інерції зору.
Критична частота мерехтіння дорівнює 15-70 Гц. Таким чином, для забезпечення
стабільного зображення частота регенерації сигналу повинна бути не нижчою
70Гц.
9.3. Основні вимоги до виробничого освітлення
Для створення сприятливих умов зорової роботи освітлення робочих
приміщень повинне задовольняти таким умовам:
- рівень освітленості робочих поверхонь має відповідати гігієнічним
нормам для даного виду роботи;
- мають бути забезпечені рівномірність та часова стабільність рівня
освітленості у приміщенні, відсутність різких контрастів між освітленістю
робочої поверхні та навколишнього простору, відсутність на робочій
поверхні різких тіней (особливо рухомих);
- у полі зору предмета не повинно створювати сліпучого блиску;
- штучне світло, що використовується на підприємствах, за своїм
спектральним складом має наближатися до природного;
- не створювати небезпечних та шкідливих факторів (шум, теплові
випромінювання, небезпеку ураження струмом, пожежота
вибухонебезпечність);
- бути надійним, простим в експлуатації та економічним.
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9.4. Види виробничого освітлення
Залежно від джерел світла освітлення може бути природним, що створюється
прямими сонячними променями та розсіяним світлом небосхилу; штучним, що
створюється електричними джерелами світла, та суміщеним, при якому недостатнє
за нормами природне освітлення доповнюється штучним.
Природне освітлення
Природне освітлення поділяється на: бокове (одно- або двобічне), що
здійснюється через світлові отвори (вікна) в зовнішніх стінах;
верхнє,
здійснюється через отвори (ліхтарі) в дахах і перекриттях; комбіноване –
поєднання верхнього та бокового освітлення.

Рис. 9.1 Види природнього освітлення
Природне освітлення має важливе фізіолого-гігієнічне значення для людини,
має психологічну дію, створюючи відчуття безпосереднього зв‘язку з довкіллям,
стимулює фізіологічні процеси, підвищує обмін речовин, покращує розвиток
організму в цілому. Сонячне випромінювання зігріває та знезаражує повітря,
очищуючи його від збудників багатьох хвороб. Однак, природне освітлення має і
недоліки: воно непостійне в різні періоди часу, нерівномірно розподіляється в
приміщенні, залежить від погодних умов.
На рівень природного освітлення приміщень впливають: світловий клімат, який
залежить від географічного розтушування місця, площа та орієнтація світлових
отворів; конструкція вікон, чистота скла, геометричні параметри приміщень та
відбиваючі властивості поверхонь, зовнішнього та внутрішнього затемнення
світла різними об‘єктами.
Оскільки природне освітлення не постійне у часі, його кількісна оцінка
здійснюється за відносним показником – коефіцієнтом природної освітленості
(КПО):
КПО = (Евн/Езов)*100%,
(9.1)
де Евн (лк) – природна освітленість в даній точці площини всередині
приміщення, яка створюється світлом неба (безпосереднього або після відбиття);
Езов (лк) - зовнішня горизонтальна освітленість, що створюється світлом в той
самий час повністю відкритим небосхилом.
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Нормування природного освітлення
За системи бічного природного освітлення (через віконні прорізи у стінах)
нормується мінімальне значення КПО. Для одностороннього бічної системи - це
КПО у точці робочої поверхні (або підлоги), розташованій на відстані 1м від стіни,
найбільш віддаленої від світлових прорізів. За системи верхнього природного
освітлення (через ліхтарі – світлові прорізі у покритті будівлі) та системи
верхнього та бічного природного освітлення нормується середній КПО,
обчислений за результати вимірювань у N точках (не менш 5) умовної робочої
поверхні (або підлоги). Перша та остання точка приймаються на відстані 1 м від
поверхні стін. Середнє значення КПО обчислюється за формулою:
КПОср=(КПО1 /2 +КПО2 +КПО3 +…+ КПОN-1+ КПОN /2 )/(N-1),
(9.2)
де КПОN – коефіцієнт природного освітлення у N-й контрольній точці, N –
кількість контрольних точок у площині характерного перерізу приміщення.
В основі нормування виробничого освітлення покладена залежність
необхідного рівня освітлення від зорової напруги.
Нормовані значення КПО:
 для виробничих приміщень, залежать від характеристики та розряду
зорової роботи (визначаються в залежності від найменшого розміру
об‘єкта розпізнання)
 в будівлях управління, конструкторських, проектних, науководослідних установах, громадянських і суспільних будівлях від
призначення приміщення,
а також від системи освітлення та орієнтації світлових прорізів за сторонами
горизонту.
Нормовані значення КПО для будівель, що розташовуються в різних місцях,
визначаються по формулі
eN=eнmN
де eN – нормоване значення КПО; т – коефіцієнт світлового клімату, що
враховує забезпеченість природним освітленням в залежності від орієнтації
світлових прорізів за сторонами горизонту
Штучне освітлення
Штучне освітлення може бути загальнім та комбінованим. Загальне освітлення
передбачає розміщення світильників у верхній зоні приміщення (не нижче 2,5 м
над підлогою) для здійснювання загальне рівномірного або загального
локалізованого освітлення (з урахуванням розташування обладнання та робочих
місць). Місцеве освітлення створюється світильниками, що концентрують
світловий потік безпосереднього на робочих місцях. Комбіноване освітлення
складається із загального та місцевого. Його доцільно застосувати при роботах
високої точності, а також, якщо необхідно створити певний або змінний, в процесі
роботи, напрямок світла. Одне місцеве освітлення у виробничих приміщеннях є
забороненим.
За функціональним призначенням штучне освітлення поділяється на робоче,
чергове, аварійне, евакуаційне, охоронне .
Робоче освітлення створює необхідні умови для нормальної трудової
діяльності людини.
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Чергове освітлення – знижений рівень освітлення, що передбачається у
неробочий час, при цьому використовують частину світильників інших видів
освітлення.
Аварійне освітлення вмикається при вимиканні робочого освітлення.
Світильники аварійного освітлення живляться від автономного джерела і повинні
забезпечувати освітленість не менше 5 % величини робочого освітлення, але не
менше 2 лк на робочих поверхнях виробничих приміщень і не менше 1 лк на
території підприємства.
Евакуаційне освітлення вмикається для евакуації людей з приміщення під час
виникнення небезпеки. Воно встановлюється у виробничих приміщеннях з
кількістю працюючих більше 50, а також у приміщеннях громадських та
допоміжних будівель промислових підприємств, якщо в них одночасно можуть
знаходитися більше 100 чоловік. Евакуаційна освітленність у приміщеннях має
бути 0,5 лк, поза приміщенням – 0,2 лк.
Охоронне освітлення передбачається вздовж границь територій, що
охороняються, і має забезпечувати освітленість 0,5 лк.
Штучне освітлення передбачається у всіх приміщеннях будівель, а також на
відкритих робочих ділянках, місцях проходу людей та руху транспорту. Від якості
прийнятої системи освітлення залежить продуктивність та безпека праці, а також
здоров‘я працівників. Раціонально виконане штучне освітлення приміщень при
одній і тій же витраті електроенергії може підвищити продуктивність праці на 1520%.
Штучне освітлення проектується для двох систем: загальне (рівномірне або
локалізоване) та комбіноване (до загального додається місцеве).
Нормування штучного освітлення
Як критерії оцінки штучного робочого освітлення прийняті: освітленість Е,
показник засліпленості Р (для виробничих приміщень) або показник дискомфорту
М ( для приміщень управління, проектних, конструкторських, науково дослідницьких установ і приміщень цивільних і суспільних будівель), коефіцієнт
пульсації освітленості Кп (при освітленні приміщень газорозрядними лампами).
 Для виробничих приміщень нормована освітленість залежить від
характеристики та розряду зорових робіт(визначається за найменшим
розміром об‘єкта розпізнання), підрозряду зорової роботи (визначається за
співвідношенням
контрасту об'єкта розрізнення з фоном та
характеристикою фону і системи освітлення (комбіноване або загальне
освітлення).
 Для приміщень управління, конструкторських, проектних, науково дослідницьких установ і приміщень цивільних і суспільних будівель
значення нормованої освітленості залежить від призначення приміщення
(освітлення таких приміщень здійснюється переважно системою
загального рівномірного освітлення).
Норми освітленості встановлені для газорозрядних джерел світла; в разі
застосування ламп розжарювання (необхідне спеціальне обґрунтування) потрібне
значення освітленості встановлюється коректуванням норм.
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9.5. Джерела світла
Як джерела світла при штучному освітленні використовуються лампи
розжарювання та газорозрядні лампи. Основними характеристиками джерел світла
є номінальна напруга, споживана потужність, світловий потік, питома світлова
віддача та строк служби.
У лампі розжарювання видиме світло випромінює нагріта до високої
температури нитка з тугоплавкого матеріалу. Світловий потік залежить від
споживаної потужності і температури нитки. Лампи розжарювання прості у
виготовленні, надійні в експлуатації. Їх недоліки: мала світлова віддача (10-15
лм/Вт), невеликий строк служби (близько 1000 год) та несприятливий
спектральний склад світла, в якому переважають жовтий та червоний кольори при
нестачі синього та фіолетового порівняно з природним світлом, що ускладнює
розпізнавання кольору.
Різновидом ламп розжарювання є галогенні лампи, колби яких наповнені
парами галогену ( йоду або брому). Це підвищує температуру нитки розжарювання
і практично виключає її випаровування. Галогенні лампи мають строк служби
(2000 - 5000 год) і підвищену світловіддачу ( 20 лм/Вт).
У газорозрядних лампах балон наповнюється парами ртуті та інертним газом,
на внутрішню поверхню балона наносять люмінофор. Газорозрядні лампи бувають
низького (люмінесцентні) та високого тиску. Люмінесцентні лампи мають великий
строк служби (10000 год), більшу світлову віддачу (50-80 лм/Вт), малу яскравість
поверхні, що світиться, кращий спектральний склад світла – ближчий до денного.
До недоліків люмінесцентних ламп відносяться: пульсація світлового потоку,
нестійка робота при низьких температурах і зниженій напрузі та більш складна
схема вмикання. Пульсація світлового потоку негативно впливає на стан зору, а
також може викликати стробоскопічний ефект, який полягає у тому, що частини
обладнання, що обертаються, здаються нерухомими або такими, що обертаються у
протилежному напрямі. Стробоскопічний ефект можна знизити вмиканням
сусідніх ламп у різні фази мережі, але повністю усунути його не вдається.
Зниження негативної дії пульсуючого світлового потоку здійснюють підвищенням
частоти (до 1кГц) струму живлення, що пов‘язано з інерційною характеристикою
формування зорового образу .
Розрізняють кілька типів люмінесцентних ламп залежно від спектрального
складу світла: ЛД – лампи денні, ЛБ – білі, ЛДК – денного світла правильної
кольорової передачі, ЛТБ – тепло-білі, ЛХБ – холодно-білі.
Лампи високого тиску – дугові ртутні (ДРЛ) та натрієві лампи (ДНаТ) мають
строк служби більш 10000 год та світловіддачу відповідно 50 і 130 лм/Вт.
Принцип дії світлодіодних ламп полягає у випромінюванні світла від одиночних
світлодіодів, що знаходяться в цих лампах, або груп світлодіодів, пов‘язаних
спеціальної мікросхемою, яка вміщує в собі перетворювач мережевого струму в
робочий струм, на якому працюють ці елементи.
Сам же світлодіод являє собою напівпровідниковий аналоговий елемент, який
раніше використовувався для індикації в мікроелектроніці. Цей елемент сімейства
діодів переробляє електричний струм у світ за рахунок проходження його (струму)
через напівпровідниковий кристал. Крім того, він має властивість пропускати
струм тільки в одному напрямку.
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Істотною відмінністю від інших джерел світла є те, що світлодіодне
випромінювання більш спрямоване, тобто виглядає як вузький промінь.
Світлодіодні лампи використовуються для загального освітлення та спеціального
призначення. Там, де потрібно світло одного кольору, дуже зручно застосовувати
світлодіоди, адже їм не потрібні світлофільтри, які поглинають частину світлової
енергії.
Світлодіодні лампи, мають більш тривалий термін служби (до 50000 годин) та
високу ефективність (світлову віддачу 100 Лм/Вт). Світлодіодні джерела,
малорозмірні, що дає гнучкість у проектуванні світильників і хороший контроль
над розподілом світла з малими відбивачами або лінзами. Через невеликий розмір
світлодіодів, керування просторовим розподілом освітленості світлодіодних ламп,
є надзвичайно гнучким. Світлодіоди, що використовують принцип колірного
змішування, можуть випромінювати широку смугу кольорів, змінюючи
співвідношення світла, що створюється у кожному з основних кольорів. Це
допускає повне їх змішування, у лампах зі світлодіодами різних кольорів. Деякі
сучасні світлодіодні лампи, можна використовувати з димерами (регуляторами
світла), так само як із застарілими лампами розжарення, або галогеновими.
Перевагами таких ламп, є також, повна відсутність ультрафіолетового
випромінення, що корисно для комах, які не полюбляють ці промені.
Світлодіодні лампи не містять шкідливих речовин (ртуті, свинцю тощо) та
утилізуються як побутові відходи, що також розширює межі їх застосування.
Виробники світлодіодних ламп, пропонують гарантійний термін їх роботи до 3
років. Придатну робочу температуру навколишнього середовища не зазначено,
однак, із досвіду використання, відомо, що вони можуть працювати від -40º до +
50ºС.
Джерело світла (лампи) разом з освітлюваною арматурою складає світильник.
Він забезпечує кріплення лампи, подачу до неї електричної енергії, запобігання
забрудненню, механічному пошкодженню, а також вибухову і пожежобезпеку та
електробезпеку. Здатність світильника захищати очі працюючого від надмірної
яскравості джерела характеризується захисним кутом.
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Лекція 10
10.1. Захист від шуму
Шум - це будь-який небажаний звук, якій наносить шкоду здоров‘ю людини,
знижує його працездатність, а також може сприяти отриманню травми внаслідок
зниження сприйняття попереджувальних сигналів.
Шум є хаотичним поєднанням звуків різної частоти і інтенсивності і одним з
найбільш поширених чинників зовнішнього середовища. Звук є хвилеве коливання
пружного середовища, при якому виникає надлишковий тиск. Відчуття звуку або
його чутність виникає за умови, що частоти і енергія коливань, що діють на орган
слуху, лежать в межах слухового сприйняття. Цей надлишковий тиск завдяки
пружності навколишнього повітря передається від шару до шару повітря,
викликаючи тим самим появу звукових хвиль. Звукова хвиля характеризується
звуковим тиском р, Па, коливальною швидкістю v , м/с, інтенсивністю I, Вт/м2 і
частотою f, Гц.
При розповсюдженні звукової хвилі частки повітря або рідини коливаються
біля положення рівноваги. Швидкість, з якою коливаються частки середовища
щодо свого положення рівноваги, називається коливальною швидкістю, м/с:
v  p  c 
,
(10.1)
де p- звуковий тиск, Па; ρc- питомий акустичний опір середовища, Пас/м;.
ρ- щільність середовища, кг/м3; c- швидкість звуку в середовищі, м/с.
Інтенсивність звуку, Вт/м2, пов'язана із звуковим тиском залежністю
I  pv  p2  c 
(10/2)
Діапазон чутних частот звуку лежить в межах 20 — 20000 Гц. Найбільшу
чутливістю до звуку слуховий апарат людини має при частотах 2000 — 5000 Гц. За
еталонний прийнятий звук з частотою коливання 1000 Гц.
Діапазон звукового тиску, який розрізняється органами слуху людини, досить
широкий. Мінімальна величина звукового тиску на частоті 1000 Гц, який ледве
5
відчувається людським вухом, називається порогом чутності p0  2  10 Па, а
12
2
відповідна йому інтенсивність I 0  10 Вт/м2. При звуковому тиску 2 10 Па та
інтенсивності звуку 102 Вт/м2 виникають больові відчуття; такі значення
називаються больовим порогом.
За частотою звукові коливання поділяються на три діапазони: інфразвукові - з
частотою коливань менше 20 Гц, звукові (ті, що ми чуємо) – від 20 Гц до 20 кГц та
ультразвукові – більше 20 кГц . Швидкість поширення звукової хвилі C ( м/с)
залежить від властивостей середовища і насамперед від його щільності. Так, в
повітрі при нормальних атмосферних умовах
C~344 м/с; швидкість звукової
хвилі в воді ~1500 м/с , у металах ~ 3000-6000 м/с.
Людина сприймає звуки в широкому діапазоні інтенсивності (від нижнього
порога чутності до верхнього – больового порога ) . Але звуки різних частот
сприймаються неоднаково (мал. 10.1). Найбільша чутність звуку людиною
відбувається у діапазоні 800-4000 Гц. Найменша – в діапазоні 20-100 Гц.
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Рис. 10.1. Залежність рівня звукового тиску, що сприймається людиною від
частоти звуку (криві рівної гучності)
Оскільки больовий поріг перевищує поріг чутності в 1014
разів по
7
інтенсивності звуку і в 10 разів по звуковому тиску, а також те, що відчуття
людини,
що
виникають
при
дії
шуму,
пропорційні
логарифму
середньоквадратичного тиску, то користуватися для оцінки звуку абсолютними
величинами інтенсивності звуку або звукового тиску незручно. Тому для зручності
обчислень прийнято оцінювати інтенсивність звуку і звуковий тиск у відносних
логарифмічних одиницях - децибелах (дБ), тобто по відношенню до величин
порогу чутності. Рівень інтенсивності
та рівень тиску звука виражаються
формулами:
Li = 10Lg J /J0 , дБ;
(10.3)
Lр = 20Lg р /р0 , дБ;
(10.4)
де J0,- значення інтенсивності на нижньому порозі чутності його людиною при
частоті 1000 Гц, J0 = 10-12 Вт/м2 ;
р0 - порогові значення на нижнього порозі чутності звукового тиску людиною
на частоті 1000 Гц, р0 =2*10-5 Па.
На порозі больового відчуття (верхнього порога) на частоті 1000 гц значення
інтенсивності Jп =102Вт/м2, а звукового тиску рп=2·10 Па.
Чутливість слуху падає з пониженням частоти звуку. Для того, щоб наблизити
результати об'єктивних вимірів до суб'єктивного сприйняття, вводять поняття
коректованого рівня звукового тиску (рівня звукової потужності і тому подібне).
Корекція полягає в тому, що вводяться залежні від частоти звуку поправки до рівня
відповідної величини (таб. 10.1) Коректований рівень звукового тиску LA  L  LA
називається рівнем звуку і вимірюється в дБА.

Частота,
Гц
16
31,5
63
125
500

Стандартні значення корекції LA
Частота
Корекція LA ,
, Гц
дБ
80
250
42
1000
26,3
2000
16,1
4000
3,2
8000

Таблиця 10.1
Корекція, LA ,
дБ
8,6
0
-1,2
-1,0
1,1
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Тому для орієнтовної оцінки постійного широкосмугового шуму на робочих
місцях ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та
інфразвуку» допускає приймати рівень звуку в дБА, вимірюваний на тимчасовій
характеристиці «Повільно» шумоміра та обчислювати за формулою
LA  20 lg  p A p0 
,
(10.5)
де p A — середньоквадратичний звуковий тиск з урахуванням корекції «А»
шумоміра, що враховує спектральну чутливість людського вуха, Па.
10.1.1. Класифікація шумів.
По характеру спектру шум підрозділяється на:
 широкосмуговий ( суцільний ) - з безперервним спектром шириною більш за
октаву;
 вузькосмуговий ( тональний ) - в спектрі якого є виражені дискретні тони.
Тональний характер шуму встановлюється виміром випромінювання в
третьоктавних смугах частот по перевищенню рівня шуму в одній смузі над
сусідніми не менше чим на 10 дБ.
По часових характеристиках шум ділиться на:
 постійний - рівень звуку якого за повний робочий день при роботі
технологічного устаткування змінюється в часі не більше ніж на 5 дБА;
 непостійний - рівень звуку якого за повний робочий день при роботі
технологічного устаткування змінюється в часі більш ніж на 5 дБА.
У свою чергу непостійний шум підрозділяється на:
 що коливається в часі - рівень звуку якого безперервно змінюється в часі;
 переривистий - рівень звуку якого ступінчасто змінюється (на 5 дБА і більш),
причому тривалість інтервалів, протягом яких рівень залишається постійним,
складає 1 с і більш;
 імпульсний - що складається з одного або декількох звукових сигналів, кожен
тривалістю менше 1 с, при цьому, рівні звуку в дБА1та дБА, зміряні на часових
характеристиках ―імпульс― і ―повільно― відрізняються не менше ніж на 7 дБ.
За походженням шуми діляться на:
 механічні (коливання поверхонь тіл або самих тіл ) - виникаючі в результаті
руху, ударів, тертя поверхонь окремих вузлів і деталей установок, машин
(металообробні верстати, вібро- і ударостенди і так далі);
 аеродинамічні (нестаціонарні процеси в газі ) - виникаючі в результаті витоку
стислого повітря, газів або переміщення газоподібного середовища з великою
швидкістю (компресорні і вентиляційні установки, пальники, рух тіл в повітрі,
літаки);
 гідродинамічні - що виникають унаслідок стаціонарних і нестаціонарних
процесів в рідинах (кавітація, турбулентність потоку, гідравлічні удари - це
насоси і т.і.);
 електромагнітні (змінні магнітні сили, що приводять до коливання робочих
органів електричних машин і апаратів) - що виникають в електричних машинах,
установках, приладах і апаратах (шум силових трансформаторів за рахунок дії
магнітострикції і так далі).
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10.1.2 Дія шуму на людину
Шум один з основних факторів, що негативно впливає на людей у сучасних
містах і на виробництві. Збільшення потужності устаткування, насиченість
виробництва високошвидкісними механізмами, різке збільшення транспортного
потоку приводить до збільшення рівня шуму як у побуті так і на виробництві.
Шкідливий вплив шуму на організм людини досить різноманітний. Реакція і
сприйняття шуму людиною залежить від багатьох факторів: рівня інтенсивності,
частоти (спектрального складу), тривалості дії, тимчасових параметрів звукових
сигналів, стану організму.
Тривалий вплив інтенсивного шуму (вище 80 дБА) на слух приводить до його
часткової або повної втрати. Скрізь волокна слухових нервів роздратування шумом
передається в центральну і вегетативну нервові системи, а через них впливає на
внутрішні органи, приводячи до значних змін у функціональному стані організму,
впливає на психічний стан людини. Причому вплив шуму на нервову систему
виявляється навіть при невеликих рівнях звуку (30..70 дБА).
Працюючі в умовах тривалого шумового впливу відчувають зниження пам'яті,
запаморочення, підвищену стомлюваність, дратівливість і ін. До об'єктивних
симптомів шумової хвороби відносяться: зниження слухової чутливості, зміна
функцій травлення, що виражається в зниженні кислотності, серцево-судинна
недостатність, нейроэндокрінового розлад. Відмічаються порушення зорового
сприйняття та у вестибулярному апараті. Встановлено, що загальна захворюваність
робочих гучних виробництв вища на 10-15%. Такі зрушення в роботі ряду органів і
систем організму людини можуть викликати негативні зміни в емоційному стані
людини, якість і безпека його праці. Шум заважає відпочинку людини, зніжує його
працездатність особливо при розумової діяльності, перешкоджає сприйняттю
звукових інформаційних сигналів, що може сприяти появі травма небезпечним
ситуаціям. В окремих випадках зниження продуктивності праці може
перевищувати 20%.
10.1.3. Методи і засоби боротьби з шумом.
Захист від шуму повинен досягатися:
 розробкою шумобезпечної техніки;
 застосуванням засобів і методів колективного захисту;
 засобів індивідуального захисту;
 також будівельно-акустичними методами.
Основними засобами колективного захисту є:
 зниження шуму в джерелі його виникнення;
 на шляху його розповсюдження.
Засоби, що знижують шум на шляху його розповсюдження, залежно від
середовища підрозділяються на:
 засоби, що знижують передачу повітряного шуму;
 засоби, що знижують передачу структурного шуму (передача в сусідні
приміщення вібрацій і звуку по будівельних конструкціях будівлі).
Засоби і методи колективного захисту від шуму залежно від способу реалізації
підрозділяються на: акустичні, архітектурно-планувальні і організаційно-технічні.
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Акустичні засоби захисту від шуму залежно від принципу дії підрозділяються
на засоби звукоізоляції, засоби звукопоглинання, засоби віброізоляції, засоби
демпфування і глушники шуму.
Архітектурно-планувальні методи захисту включають: раціональні акустичні
вирішення планувань будівель і генеральних планів об'єктів; раціональне
розміщення технологічного устаткування, машин і механізмів, раціональне
розміщення робочих місць, раціональне акустичне планування зон і режиму руху
транспортних засобів і транспортних потоків, створення шумозахищених зон в
різних місцях знаходження людини.
Організаційно-технічні методи включають застосування малошумних
технологічних процесів (зміна технології виробництва, способу обробки і
транспортування матеріалу і ін.); оснащення машин і установок засобами
дистанційного керування і автоматичного контролю; застосування малошумних
установок, зміна конструктивних елементів машин, їх складальних одиниць;
вдосконалення технології ремонту і обслуговування установок; використання
раціональних режимів праці і відпочинку працівників.
10.2. Захист від вібрацій
Вібрація це механічні коливання пружних тіл або коливальні рухи механічних
систем. Для людини вібрація є видом механічного впливу, якій має негативні
наслідки для організму.
Причиною появи вібрації є неврівноважені сили та ударні процеси в діючих
механізмах. Створення високопродуктивних потужних машин і швидкісних
транспортних засобів при одночасному зниженні їх матеріалоємності неминуче
призводить до збільшення інтенсивності і розширення спектру вібраційних та
віброакустичних полів. Цьому сприяє також широке використання в промисловості
і будівництві високоефективних механізмів вібраційної та віброударної дії . Дія
вібрації може приводити до трансформування внутрішньої структури і
поверхневих шарів матеріалів, зміни умов тертя і зносу на контактних поверхнях
деталей машин, нагрівання конструкцій. Через вібрацію збільшуються динамічні
навантаження в елементах конструкцій, стиках і сполученнях, знижується несуча
здатність деталей, ініціюються тріщини, виникає руйнування обладнання. Усе це
приводить до зниження строку служби устаткування, зростання імовірності
аварійних ситуацій і зростання економічних витрат. Вважають, що 80% аварії в
машинах і механізмах здійснюється в наслідок вібрації. Крім того, коливання
конструкцій часто є джерелом небажаного шуму. Захист від вібрації є складною і
багатоплановою в науково-технічному та важливою у соціально-економічному
відношеннях проблемою нашого суспільства.
Дія вібрації визначається інтенсивністю коливань, їх спектральним складом,
тривалістю впливу та напрямком дії. Показниками інтенсивності є
середньоквадратичні
або
амплітудні
значення
віброприскорення
(а),
віброшвидкості(v), вібро зміщення (x). Параметри x,v, a – взаємозалежні, і для
синусоїдальних вібрацій величина кожного з них може бути обчислена за
значеннями іншого зі співвідношення:
a = v(2πf)= x(2πf)2
(10.6)
-1
де 2πf – кругова частота вібрації, с .
Для оцінки рівнів вібрації використовується логарифмічна шкала децибел .
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Логарифмічні рівні віброшвидкості (Lv) в дБ визначають за формулою:
L v  20 Lg


,
0

(10.7)

де v - середньоквадратичне значення віброшвидкості, м/с,
1
v= Т

n

v

2
i

, де vi – миттєві значення віброшвидкості за період осереднення Т;
vo - опорне значення віброшвидкості, що дорівнює 5 х 10-8 м/с (для локальної та
загальної вібрацій).
Логарифмічні рівні віброприскорення (La) в дБ визначають за формулою:
1

La  20 Lg

а
,
а0

(10.8)
2

де a - середнє квадратичне значення віброприскорення, м/с ;
aо - опорне значення віброприскорення, що дорівнює 3 х 10-4 м/с2 .
За способом передачі на тіло людини розрізняють загальну та локальну
(місцеву) вібрацію. Загальна вібрація та, що викликає коливання всього організму,
а місцева (локальна) - втягує в коливальні рухи лише окремі частини тіла (руки,
ноги).
Локальна вібрація, що діє на руки людини, утворюється багатьма ручними
машинами та механізованим інструментом, при керуванні засобами транспорту та
машинами, при будівельних та монтажних роботах.
Загальну вібрацію за джерелом виникнення поділяють на такі категорії:
Категорія 1 - транспортна вібрація, яка діє на людину на робочих місцях
самохідних та причіпних машин, транспортних засобів під час руху по місцевості,
агрофонах і дорогах (в тому числі при їх будівництві). До джерел транспортної
вібрації відносять, наприклад, трактори сільськогосподарські та промислові,
самохідні сільськогосподарські машини; автомобілі вантажні (в тому числі тягачі,
скрепери, грейдери, котки та ін.); снігоприбирачі, самохідний гірничошахтний
рейковий транспорт.
Категорія 2 - транспортно-технологічна вібрація, яка діє на людину на
робочих місцях машин з обмеженою рухливістю та таких, що рухаються тільки по
спеціально підготовленим поверхням виробничих приміщень, промислових
майданчиків та гірничих виробок. До джерел транспортно-технологічної вібрації
відносять, наприклад, екскаватори (в тому числі роторні), крани промислові та
будівельні, машини для завантаження мартенівських печей (завалочні), гірничі
комбайни, самохідні бурильні каретки, шляхові машини, бетоноукладачі,
транспорт виробничих приміщень.
Категорія 3 - технологічна вібрація, яка діє на людину на робочих місцях
стаціонарних машин чи передається на робочі місця, які не мають джерел вібрації.
До джерел технологічної вібрації відносяться, наприклад, верстати та металодеревообробне, пресувально-ковальське обладнання, ливарні машини, електричні
машини, окремі стаціонарні електричні установки, насосні агрегати та
вентилятори, обладнання для буріння свердловин, бурові верстати, машини для
тваринництва, очищення та сортування зерна (у тому числі сушарні), обладнання
промисловості будматеріалів (крім бетоноукладачів), установки хімічної та
нафтохімічної промисловості і т. ін.
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Загальну технологічну вібрацію за місцем дії поділяють на такі типи:
а) на постійних робочих місцях виробничих приміщень підприємств;
б) на робочих місцях складів, їдалень, побутових, чергових та інших
виробничих приміщень, де немає джерел вібрації;
в) на робочих місцях заводоуправлінь, конструкторських бюро, лабораторій,
учбових пунктів, обчислювальних центрів, медпунктів, конторських приміщень,
робочих кімнат та інших приміщень для працівників розумової праці.
За джерелом виникнення локальну вібрацію поділяють на таку, що передається
від:
- ручних машин або ручного механізованого інструменту, органів керування
машинами та устаткуванням;
- ручних інструментів без двигунів (наприклад, рихтувальні молотки) та
деталей, які оброблюються.
За напрямком дії загальну та локальну вібрації характеризують з урахуванням
осей ортогональної системи координат X, Y, Z (мал. 2.7.1).
За часовими характеристиками загальні та локальні вібрації поділяють на:
- постійні, для яких величина віброприскорення або віброшвидкості змінюється
менше ніж у 2 рази (менше 6 дБ) за робочу зміну;
- непостійні, для яких величина віброприскорення або віброшвидкості
змінюється не менше ніж у 2 рази (6 дБ і більше) за робочу зміну.

а - загальна вібрація

б – локальна вібрація

Рис. 10.2. Напрями координатних осей при дії загальної (а) та локальної(б)
вібрації
Характер вібрації, діючої на людину від машин і об‘єктів представлений у
таблиці 10.2.
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Таблиця 10.2
Характер вібрації, збуджуваної машинами
Машини (об'єкти)
Характер вібрації
Автомобілі, літаки, судна
Випадкова широкосмугова
Будівельні машини, трактори,
Випадкова вузькосмугова
комбайни,
трамваї,
залізничний
транспорт
Металообробні
верстати,
Детермінована полігармонійна
компресори, текстильні машини,
двигуни внутрішнього згоряння,
електродвигуни
Бурові
машини,
підіймальні
Випадкова і детермінована полікрани, відбійні молотки, землерийні гармонійна
машини
Вплив вібрації на людину залежить від її спектрального складу, напрямку дії,
прикладення, тривалості впливу, а також від індивідуальних особливостей людини.
При оцінці вібраційного впливу потрібно враховувати, що коливальні процеси
притаманні живому організму. В основі серцевої діяльності і кровообігу та
біострумів мозку лежать ритмічні коливання. Внутрішні органи людини можна
розглядати як коливальні системи з пружними зв'язками. Частоти їх власних
коливань лежать у діапазоні 3..6 Гц. Частоти власних коливань плечового пояса,
стегон і голови щодо опорної поверхні (положення стоячи) складають 4..6 Гц,
голови щодо плечей (положення сидячи) 25..30 Гц.
При впливі на людину зовнішніх коливань (хитавиці, струсів, вібрації)
відбувається їхня взаємодія з внутрішніми хвильовими процесами, виникнення
резонансних явищ. Так, зовнішні коливання частотою менш 0,7 Гц утворюють
хитавицю і порушують у людини нормальну діяльність вестибулярного апарата.
Інфразвукові коливання (менш 16 Гц), впливаючи на людину, пригнічують
центральну нервову систему, викликаючи почуття тривоги, страху. При певній
інтенсивності на частоті 6..7 Гц інфразвукові коливання, втягуючи у резонанс
внутрішні органи і систему кровообігу, здатні викликати травми, розриви артерій,
тощо.
Вібрація, що діє на людину, має широкий діапазон – від десятих часток до
декількох тисяч Гц. Характерними ознаками шкідливого впливу вібрації на людину
є можливі зміни у функціональному стані : підвищена втома, збільшення часу
моторної реакції, порушення вестибулярної реакції. Медичними дослідженнями
встановлено, що вібрація є подразником периферичних нервових закінчень,
розташованих на ділянках тіла людини, що сприймають зовнішні коливання.
Адекватним фізичним критерієм оцінки її впливу на організм людини є коливальна
енергія, що виникає на поверхні контакту, а також енергія, поглинена тканинами і
передана опорно-руховому апарату й іншим органам. У результаті впливу вібрації
виникають нервово-судинні розлади, ураження кістково-суглобної й інших систем
організму. Відзначаються, наприклад, зміни функції щитовидної залози,
сечостатевої системи, шлунково-кишкового тракту. Так, медичні дослідження
показали , що у працюючих в умовах вібрації відбуваються значні зміни кістково93

суглобної системи, які виражаються у функціональнній перебудові кісткової
тканини, регіональному остеопорозі, кистовидных утвореннях у кістках,
асептичному некрозі кісток, хронічних переломах. Відзначається, що терміни
виникнень змін у кістках у працівників вібраційних професій коливається в межах
від 6-8 місяців до 2-5 років.
Шкідливість вібрації збільшується при одночасному впливі на людину таких
факторів, як знижена температура, підвищені рівні шуму, запиленість повітря,
тривала статична напруга м'язів і т. ін. Сучасна медицина розглядає виробничу
вібрацію як могутній стрес-фактор, що має негативний вплив на психомоторну
працездатність, емоційну сферу і розумову діяльність людини, що підвищує
ймовірність виникнення різних захворювань і нещасних випадків. Особливо
небезпечний тривалий вплив вібрації для жіночого організму. Цей широкий
комплекс патологічних відхилень, викликаний впливом вібрації на організм
людини, кваліфікується як віброзахворювання.
10.2.1. Методи захисту від вібрацій.
Заходи, щодо захисту від дії вібрації поділяють на технічні, організаційні та
лікувально-профілактичні. Також вони можуть бути розподілені як колективні та
індивідуальні.
До технічних заходів відносять:
 зниження вібрації в джерелі її виникнення (вибір на стадії проектування
кінематичних і технологічних схем, які знижують динамічні навантаження в
устаткуванні);
 зниження діючої вібрації на шляху розповсюдження від джерела виникнення
(вібропоглинання, віброгасіння, віброізоляція) ;
До організаційних заходів відносять:
 організаційно-технічні (своєчасний ремонт та обслуговання обладнання за
технологічним регламентом, контроль вібрації, дистанційне керування
вібронебезпечним обладнанням) ;
 організаційне – режимні (режим праці та відпочинку, заборону залучення до
вібраційних робіт осіб молодших 18 років, тощо );
До лікувально-профілактичні заходів відносяться:
 медичний огляд;
 лікувальні процедури (фізіологічні процедурі, вітаміно - та фітотерапія ) .
Найбільш важливим напрямком захисту від вібрації є конструктивні методи
зниження вібро активності машин та механізмів – зменшення діючих змінних сил
у конструкції та зміна її параметрів (жорсткості, приведеної маси, сили тертя
демпферного пристрою) . Дані методи базуються на аналізі рівнянь, які описують
коливання машин.
Основними напрямками боротьби з вібрацію машин є:
 зниження вібрації у джерелі виникнення за рахунок зменшення діючих змінних
сил (Fm) (наприклад, за рахунок зрівноваження мас, заміни ударних технологій
без ударними, використання спеціальних видів зачепленням у приводах машин і
т. ін.) ;
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 відстроюванням від резонансних режимів раціональним вибором приведеної
маси m (при ω>ω0) або жорсткості q (при <ω0) системи або зміною частоти
збуджуючої сили (ω);
 вібродемпфування - збільшення механічних втрат (µ) при коливаннях поблизу
режимів резонансу (наприклад, за рахунок використання у конструкціях
матеріалів з великим внутрішнім тертям – пластмас, сплавів марганцю та меді,
нанесення на вібруючі поверхні шару пружно в‘язких матеріалів і т. ін.);
 динамічне гасіння – введення в коливальну систему додаткових мас або зміна
жорсткості системи (наприклад, за рахунок кріплення на вібруючому об‘єкті,
додаткової коливальної системи, що рухається в протифазі з коливаннями
об‘єкта).
Для зниження дії вібрації на обладнання та людину використовують метод
віброізоляції – введення в коливну систему додаткового пружного зв‘язку, яке
послаблює передавання вібрації об‘єкту, що підлягає захисту.
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Лекція 11
Випромінювання
Життя на нашій планеті виникло в тісній взаємодії з електромагнітними
випромінюваннями (ЕМВ) і, насамперед, з електромагнітним полем Землі. Людина
пристосувалася до земного поля в процесі свого розвитку, і воно стало не тільки
звичною, але й необхідною умовою нашого життя. Як збільшення, так і зменшення
інтенсивності діючих на людину електромагнітних полів відносно природного
земного поля здатні позначитися на біологічних процесах в її організмі.

Рис.11.1 Спектр електромагнітних випромінювань
Електромагнітна сфера нашої планети визначається, в основному, електричним
(Е=120-150 В/м) і магнітним (Н=24-40 А/м) полями Землі, атмосферним
електричним радіовипромінюванням Сонця і галактик, а також полями штучних
джерел. Діапазон природних і штучних полів (рис. 11.1) дуже широкий: починаючи
від постійних магнітних і електростатичних полів і кінчаючи ренгенівським і
гамма-випромінюванням частотою 3*1021Гц і вище. Кожний з діапазонів
електромагнітних випромінювань по-різному впливає на розвиток живого
організму. У відмінність від світлового, інфрачервоного й ультрафіолетового
випромінювань ще не знайдено відповідних рецепторів для ЕМВ інших діапазонів.
Маються деякі факти про безпосереднє сприйняття клітинами мозку ЕМВ
радіочастотного діапазону, про вплив низькочастотних ЕМВ на функції головного
мозку, які вимагають додаткового підтвердження.
11.1. Електромагнітні випромінювання радіочастотного діапазону
Електромагнітні поля характеризуються певною енергією, яка поширюється в
просторі у вигляді електромагнітних хвиль. Основними параметрами
електромагнітних хвиль є: I – інтенсивність випромінювання, Вт/м²; Е (В/м) та Н
(А/м) – відповідно електрична і магнітна складові напруженості електромагнітного
випромінювання; довжина хвилі λ, м; частота коливання f, Гц. Швидкість
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поширення радіохвиль с практично дорівнює швидкості світла. Параметри λ і f
пов'язані між собою наступною залежністю:
λ=с/f.
Залежно від частоти коливання (довжини хвилі) радіочастотні електромагнітні
випромінювання поділяються на низку діапазонів.
Спектр діапазонів електромагнітних випромінювань радіочастот
Діапазон
Діапазон довжин Назва діапазону
№ Назва діапазону частот
частот, Гц
хвиль, м
довжин хвиль
Довгі
1 Низькі частоти (НЧ)
3·104 – 3·105
104 – 103
(кілометрові)
Середні
2 Середні частоти (СЧ)
3·105 – 3·106
103 – 102
(гептаметрові)
Короткі
3 Високі частоти (ВЧ)
3·106 – 3·107
102 – 10
(декаметрові)
Дуже високі частоти
Ультракороткі
4
3·107 – 3·108
10 – 1
(ДВЧ)
(метрові)
Ультрависокі
частоти
5
3·108 – 3·109
1 – 10-1
Дециметрові
(УВЧ)
Надвисокі
частоти
6
3·109 – 3·1010
10-1 – 10-2
Сантиметрові
(НВЧ)
Надзвичайно
високі
7
3·1010 – 3·1011
10-2 – 10-3
Міліметрові
частоти (НЗВЧ)
Ступінь впливу ЕМВ на організм людини залежить від діапазону частот, інтенсивності та тривалості дії, характеру випромінювання (неперервне чи
модульоване), режиму опромінення, площі поверхні тіла, що опромінюється,
індивідуальних особливостей організму.
Джерелами електромагнітних випромінювань радіочастот є потужні
радіостанції, генератори надвисоких частот, установки індукційного і
діелектричного нагрівання, радари, вимірювальні і контролюючі пристрої,
дослідницькі установки, високочастотні прилади і пристрої в медицині та побуті.
Джерелами електромагнітних полів промислової частоти є будь-які
електроустановки і струмопроводи промислової частоти. Чим більше струм, що
протікає в них, тим вище інтенсивність полів.
В даний час визнаються джерелами ризику в зв'язку з останніми даними про
вплив електромагнітних полів промислової частоти: електроплити, електрогрилі,
праски, холодильники (при працюючому компресорі). Джерелом підвищеної
небезпеки з погляду електромагнітних випромінювань є також мікрохвильові печі,
телевізори будь-яких модифікацій, радіотелефони.
Електромагнітне поле представляє особливу форму матерії. Будь-яка
електрична заряджена частка оточена електромагнітним полем, що складає з нею
єдине ціле. Але електромагнітне поле може існувати й у відділеному від
заряджених часток вигляді, як випромінювання фотонів , що рухаються зі
швидкістю, близької до 3*108 м/с, або
випромінювання
у вигляді
електромагнітного поля (електромагнітних хвиль).
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Біологічна дія ЕМВ залежіть від частоти та інтенсивності випромінювання,
тривалості та умов опромінювання. Розрізняють термічну (теплову) дію та
морфологічні й функціональні зміни.
Відомим проявом дії ЕМВ на організм людини є нагрівання тканин та органів,
що призводять до їх змін та пошкоджень. Теплова дія характеризується загальним
підвищенням температури тіла або локалізованим нагріванням тканин. Нагрівання
особливо небезпечно для органів із слабкою терморегуляцію (мозок, очі, органи
кишкового та сечостатевого тракту). ЕМВ із довжиною хвилі 1-20 см шкідливо діє
на очі, викликаючи катаракту (помутніння кришталика), тобто втрату зору.
Морфологічні зміни – це зміни будова та зовнішнього вигляду тканин і
органів тіла людини (опіки, омертвляння, кровевиливи, зміни структури клітин та
ін). Вони спостерігаються у тканинах периферичної та центральної нервової
системи та серцево-судинній системі, зумовлюючи порушення регуляторних
функцій та нервових зв‘язків в організмі або зміну структури самих клітин,
зниження кров‘яного тиску (гіпотонія), уповільнення ритму скорочення серця
(брадикардія) та ін.
Функціональні зміни проявляються у вигляді головного болю, порушення сну,
підвищеної стомливості, дратівливості, пітливості, випадення волосся, болях у
області серця, зниження статевої потенції та ін.
Кількісно вплив електромагнітного поля на людину оцінюється величиною
поглинутої ії тілом електромагнітної енергії, W,Вт, або питомої енергії, що
поглинається Wп, Вт/кг. Наприклад, для оцінки імовірної дії електромагнітного
поля від радіотелефонів визначають потужність електромагнітних полів, що
поглинається на один кілограм мозку - параметр SAR (Specific Absorbing Rate).
Найкращі моделі радіотелефонів мають значення SAR 0,2 Вт /кг і нижче.
Основні заходи захисту від ЕМВ - це захист часом, захист відстанню,
екранування джерел випромінювання, зменшення випромінювання в самому
джерелі випромінювання, виділення зон випромінювання , екранування робочих
місць, застосування ЗІЗ
11.2. Випромінювання оптичного діапазону
До випромінювань оптичного діапазону відносять електромагнітні поля
інфрачервоного (ІЧ) та ультрафіолетового (УФ) діапазону, створювані різними
джерелами, у тому числі і випромінювання оптичних квантових генераторів (ОКГ)
– лазерні випромінювання (ЛВ).
11.2.1. Характеристика ІЧ випромінювань
Інфрачервоне випромінювання (теплове) виникає скрізь, де температура вище
абсолютного нуля, і є функцією теплового стану джерела випромінювання.
Більшість виробничих процесів супроводжується виділенням тепла, яке
виділяється виробничим устаткуванням і матеріалами. Нагріті тіла віддають своє
тепло
менш
нагрітим
трьома
способами:
теплопровідністю,
тепловипромінюванням, конвекцією. Променева енергія, проходячи простір від
нагрітого тіла до менш нагрітого, переходить у теплову енергію в поверхневих
шарах тіла, що опромінюється. У результаті поглинання випромінюваної енергії
підвищується температура тіла людини, конструкцій приміщень, устаткування, що
в значній мірі впливає на метеорологічні параметри (приводить до підвищення
температури повітря в приміщенні).
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Джерела ІЧ випромінювання поділяються на природні (природна радіація
сонця, неба) і штучні - будь-які поверхні, температура яких вища порівняно з
поверхнями, що опромінюються. Для людини це все поверхні t > 36-37C.
По фізичній природі ІЧ випромінювання являє собою потік матеріальних
часток, яким притаманні квантові і хвильові властивості. ІЧ випромінювання
охоплює область спектра з довжиною хвилі 0.78...540 мкм.
За стандартом ISO 20473 інфрачервоне випромінювання поділяється на три
діапазони
 ближнє інфрачервоне випромінювання IR-A— від 780 до 3000нм
 середнє інфрачервоне випромінювання IR-В — від 3000 до 50000нм
 далеке інфрачервоне випромінювання IR-С — від 50 до 1000мкм
Вплив ІЧ випромінювань на людину
ІЧ випромінювання чинять на організм в основному тепловий вплив. Ефект дії
ІЧ випромінювання залежить від довжини хвилі, що обумовлює глибину його
проникнення. Перша область (А) має велику проникність через шкіру і
позначається як короткохвильова. В і С відносять до довгохвильових ІЧ.
Довгохвильові ІЧ випромінювання поглинаються в епідермісі, а короткохвильові в шарах дерми і підшкірною жировою клітковиною.
Дія ІЧ випромінювань при поглинанні їх у різних шарах шкіри зводиться до
нагрівання її. При цьому збільшується обмін речовин, збільшується зміст натрію і
фосфору в крові, зменшується число лейкоцитів, відбувається поляризація шкіри
людини. ІЧ випромінювання впливає на функціональний стан центральної нервової
системи, приводить до змін у серцево-судинній системі, частішає пульс і дихання,
підвищується температура тіла, посилюється потовиділення. ІЧ випромінювання
діють на слизову оболонку очей, кришталик і можуть привести до патологічних
змін в очах: помутніння рогівки і кришталика, кон‘юнктивіту, опіку сітківки.
При тривалому перебуванні в зоні ІЧ випромінювань відбувається порушення
теплового балансу в організмі. Порушується робота терморегулюючого апарату,
підсилюється діяльність серцево-судинної і дихальної систем, підсилюється
потовиділення, відбувається втрата потрібних організму солей. Втрата організмом
солей позбавляє кров здатності утримувати воду, що приводить до швидкого
виділення з організму знову випитої рідини. Порушення теплового балансу
викликає захворювання, що називається гіпертермією. Температура в цьому
випадку може досягати 400 (температура живої людини 26-430С) із
запамороченнями, частішанням пульсу і дихання, втратою свідомості, зміною
зорового
відчуття.
При
систематичних
перегріваннях
підвищується
сприйнятливість до застуд. Спостерігається зниження уваги, підвищується
стомлюваність, знижується продуктивність праці
11.2.2. Характеристика УФ випромінювань
Ультрафіолетові промені в електромагнітному спектрі розташовуються між
тепловою і проникаючою радіацією і носять риси як тієї, так і іншої. Довжина
хвилі 390-6нм За способом генерації вони відносяться до теплової частини
випромінювання, а по дії на поглинаючі тіла - ближче підходять до проникаючій
радіації, хоча викликають також і тепловий ефект
Особливістю УФВ є їх висока сорбційність - їх поглинає більшість тіл.
99

Спектр УФВ має велику довжину і викликає різні дії. Він розбитий на наступні
області: УФА (390-315 нм, ГДР10 Вт/м2), УФВ (315-280 нм, ГДР10-2 Вт/м2),
УФС (280-6 нм, ГДР10-3 Вт/м2). Температурні випромінювачі починають
створювати УФВ при температурі 19000 С.
УФВ виникає при роботі радіоламп, ртутних випрямлячів, експлуатації ОКГ,
при обслуговуванні ртутно-кварцевих ламп, при зварювальних роботах.
Інтенсивність УФВ і його спектральний склад на робочому місці залежить від
температури нагрівача, наявності газів (озону), пилу і відстані від робочого місця
до джерела випромінювання. Пил, газ, дим поглинають УФВ і змінюють його
спектральну характеристику. Повітря практично не прозоре для  < 185 нм через
поглинання УФВ киснем. У зв'язку з тим, що УФВ розсіюються і поглинаються в
запиленому середовищі й у газах, розрахувати рівні УФ випромінювання на
визначеній відстані від джерела складно і їх тільки вимірюють.
УФ радіація викликає зміну складу виробничої атмосфери. Утворюються озон,
оксиди азоту, перекис водню, відбувається іонізація повітря. Хімічна й іонізуюча
дія УФВ обумовлює утворення в атмосфері ядер конденсації, на яких розсіюється
світло й освітленість робочих місць знижується, утворяться тумани.
Вплив УФ випромінювання на організм людини
Шкідлива дія УФВ на біологічні тканини пов'язана з поглинанням
випромінювання нуклеїнової кислотою і зведеними білками кліток і протіканням у
цих з'єднаннях світлохімічних реакцій. Відбувається часткова загибель клітин
шкіри, прискорена їх поліферація, зміна форми і розміру. УФВ діють як подразник,
що діє на нервові закінчення шкіри і викликає зміни в організмі, викликає
дерматити, екземи, набряклість. Має місце також утворення ракових пухлин при
довжині хвилі 280-303 нм. Разом з цим УФВ впливають на центральну нервову
систему, в результаті виникають загальнотоксичні симптоми - головний біль,
підвищення температури, стомленість, нервове порушення.
Ступінь ураження шкіри УФВ залежить від кількості поглиненої енергії. Для
появи ледь помітного почервоніння шкіри достатній потік енергії 30 Дж/см2 (в
окремих випадках 8 Дж/см2). Для характеристики біологічної дії УФВ
користаються визначенням - мінімальної еритемної дози (МЕД) - найменшої
енергетичної дози опромінення, яке приводить через 8 годин до почервоніння
шкіряного покриву (еритеми), що зникає на наступну добу. Еритемна одиниця рівномірне випромінювання з довжиною хвилі 296,7 нм і щільністю потоку 20
мВт/м2 (супроводжується різко вираженим почервонінням шкіри з больовим
відчуттям). Максимальний еритемний ефект приходиться на випромінювання з
довжиною хвилі 260 нм. При <290 нм УФВ поглинається шкірою цілком. Більш
глибоких тканин досягають тільки 10% енергії з довжиною хвилі 290-320 нм і до
50% при =320-380 нм. Багаторазове, триваюче роками УФ опромінення
прискорює старіння шкіри і збільшує ймовірність розвитку раку шкіри.
Велику небезпеку створюють УФВ для органів зору. УФВ поглинається в
основному рогівкою і кон‘юктивою. Найбільше ураження рогівки викликає
=288нм. У кришталику, в основному, поглинаються УФВ =320-390нм.
Мінімальна величина енергії, що викликає відповідну реакцію в кришталику, в 2-3
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рази вище, ніж відповідна величина її для рогівки. Тобто опік рогової оболонки
відбудеться раніше, ніж виникне ураження кришталика.
11.2.3. Характеристика лазерного випромінювання.
В даний час лазерна техніка знаходить дуже широке застосування. Зараз
нараховується більше 200 галузей застосування ОКГ. Вони використовуються в
дальнометрії, системах передачі інформації, телебаченні, спектроскопії, в
електронній та обчислювальній техніці, при забезпеченні термоядерних процесів,
біології, медицині, у металообробці, металургії, при обробці твердих і надтвердих
матеріалів, при зварювальних роботах і ін.
Біологічна дія лазерного випромінювання
Під біологічною ЛВ дією розуміють сукупність структурних, функціональних і
біохімічних змін, що виникають у живому організмі. ЛВ впливають на весь
організм – шкіру, внутрішні органи, але особливо небезпечне для зору. Результат
впливу лазерного випромінювання визначається як фізіологічними властивостями
окремих тканин (відбиваючою і поглинаючою здатністю, теплоємністю,
акустичними і механічними властивостями), так і характеристиками ЛВ (енергія в
імпульсі, щільність потужності, довжина хвилі, тривалість дії, площа
опромінювання). Тому що біологічні тканини мають різні характеристики
поглинання, ЛВ діє вибірково на різні органи.
При дії лазерного випромінювання на біологічні об`єкті розрізняють термічний
та ударний ефекти.
1. Термічний ефект. Ураження ЛВ подібне до тепловогу опіку: відбувається
омертвляння тканин у результаті опіку. Для ЛВ характерні різкі границі уражених
ділянок і можливість концентрації енергії в глибоких шарах тканини. На характер
ушкодження сильно впливає ступінь природного зафарблення (пігментації),
мікроструктура і щільність тканин.
2. Ударний ефект. Причиною багатьох видів ураження ЛВ є ударні хвилі. Різке
підвищення тиску поширюється спочатку з надзвуковою швидкістю, а потім
сповільнюється. Ударна хвиля може виникнути як на поверхні тіла, так і у
внутрішніх органах. Поширення ударної хвилі в організмі приводить до
руйнування внутрішніх органів без яких-небудь зовнішніх проявів.
11.3. Іонізуючі випромінювання
Швидкий розвиток ядерної енергетики і широке впровадження джерел
іонізуючих випромінювань у різних областях науки, техніки і народного
господарства створили потенційну погрозу радіаційної небезпеки для людини і
забруднення навколишнього середовища радіоактивними речовинами. Слід мати
на увазі, що в основному людина піддається іонізуючим опромінюванням
природного походження (космічного та земного). На частку земного
опромінювання припадає 5/6 природного опромінювання, в основному внаслідок
дії радіоактивних нуклідів, що попадають в організм з їжею, водою та повітрям.
Радіоактивні ізотопи міститися у гірничих породах (калій-40, уран-238, торій- 232
та ін.), які широко використовуються в будівництві та інших галузях господарства.
Останні досліджування показали, що значна частка природного опромінювання
припадає на газ радон, якій утворюється при розпаду урану та торию і виділяється
з породи, при розпилу води та спалюваній газу. В закритих приміщеннях
концентрація радону може досягати кількох
тисяч Бк/м3. Додаткове
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опромінювання людина долучає за рахунок викидів твердих часток, які вміщують
радіоактивні сполуки при спалюванні вугілля і мазуту. Середи штучних джерел
іонізуючого опромінювання важливим
для сучасної людини є
медичні
дослідження та радіотерапія. Так, при рентгенографії зубів доза опромінювання у
черепі може досягати 60 – 130 мкЗв. Середнє мирової рівень додаткової дози від
медичних процедур дорівнюється 0,4мЗв на рік, що складає 20% від фонового
опромінювання.
Поняття ―іонізуюче випромінювання‖ об‘єднує різноманітні види, різні за
своєю природою, випромінювання. Подібність їх полягає в тому, що усі вони
відрізняються високою енергією, мають властивість іонізувати і руйнувати
біологічні об‘єкти.
Іонізуюче випромінювання – це будь-яке випромінювання, взаємодія якого із
середовищем приводить до утворення електричних зарядів різних знаків.
Розрізняють корпускулярне і фотонне іонізуюче випромінювання.
Корпускулярне – потік елементарних частинок із масою спокою, відмінною від
нуля, що утворюється при радіоактивному розпаді, ядерних перетвореннях, або
генеруються на прискорювачах. Це  і  частки, нейрони, протони та ін.
Фотонне – потік електромагнітних коливань, що поширюються у вакуумі з
постійною швидкістю 300000 км/с. Це -випромінювання і рентгенівське
випромінювання. До фотонного випромінювання належить й ультрафіолетове
випромінювання.
Випромінювання характеризуються за своєю іонізуючою і проникаючою
спроможностями. Іонізуюча спроможність визначається питомою іонізацією,
тобто числом пар іонів, що утворюються частинкою в одиниці об‘єму, маси
середовища або на одиниці довжини шляху. Проникаюча спроможність
визначається розміром пробігу, тобто шляхом, пройденим часткою в речовині до її
повного зникання. Джерела іонізуючих випромінювань поділяються на природні
(космічні промені, радіоактивні породи земної кори) та штучні (антропогенні).
Штучними джерелами іонізуючих випромінювань є ядерні вибухи, ядерні
установки для виробництва енергії, ядерні реактори, прискорювачі заряджених
частинок, рентгенівські апарати, прилади апаратури засобів зв‘язку високої
напруги тощо.
Радіоактивність – мимовільне перетворення (розпад) атомних ядер деяких
хімічних елементів (урану, торію, радію, та ін.), що приводить до зміни їхнього
атомного номера і масового числа. Такі елементи називаються радіоактивними,
Радіоактивні речовини розпадаються зі чітко визначеною швидкістю,
вимірюваної періодом напіврозпаду, тобто тимчасовий, протягом якого
розпадається половина всіх атомів. Радіоактивний розпад не може бути зупинений
чи прискорений яким-небудь способом.
У результаті радіоактивних перетворень можуть виникати різні частки з різною
енергією ,, n, фотони (,R).
Альфа-випромінювання – потік позитивно заряджених часток (ядер атомів
гелію), що відтворюються при розпаду ядер або при ядерних реакціях. Вони мають
велику іонізуючу дію, але малу проникаючу здатність.
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Бета-випромінювання – потік негативно заряджених часток (електронів) або
позитивних (позитронів), що відтворюються при розпаді ядер або нестабільних
часток. Пробіг - часток в повітрі складає приблизно 3,8м/МєВ. Іонізуюча
здатність - часток на два порядки нижче α – часток.
Гамма випромінювання являють собою короткохвильове електромагнітне
випромінювання (фотонне випромінювання). Воно відтворюються при змінах
енергетичного стану атомних ядер, а також при ядерних утвореннях.
Рентгенівське випромінювання також є електромагнітне (фотонне)
випромінювання, яке відбувається при змінах енергетичного стану електронів
атома, або при зменшенні кінетичної енергії заряджених часток (гальмове
випромінювання). Гамма та рентгенівські випромінювання мають невелику
іонізуючу дію, але дуже велику проникаючу здатність.
Радіоактивні випромінювання є одним із видів іонізуючих випромінювань і
виникають в результаті розпаду ядер радіоактивних елементів (радіонуклідів) в
момент перетворення одних атомних ядер в інші. Радіонукліди характеризуються
періодом напіврозпаду, активністю (числом радіоактивних перетворень за
одиницю часу), що характеризує їх іонізуючу спроможність. Активність
вимірюється в беккерелях (БК) та кюрі (Кі) – позасистемна одиниця.
Міра дії іонізуючого випромінювання в будь-якому середовищі залежить від
енергії випромінювання й оцінюється дозою іонізуючого випромінювання.
Остання визначається для повітря ( експозиційна доза, яка вимірюється в кулонах
на 1 кг(Кл/кг) і рентгенах (Р)), для речовини (поглинута доза, яка вимірюється в
греях (Гр) і радах (рад)), для біологічної тканини
(еквівалентна доза, яка
вимірюється в зівертах (Зв) і в берах (бер – біологічний еквівалент рада)).
Механізм взаємодії випромінювання з речовиною залежить від властивостей
середовища, виду та енергії випромінювання.
Іонізуюче випромінювання, впливаючи на живий організм, викликає в ньому
ланцюжок оборотних і необоротних змін, що призведуть до тих чи інших
біологічних наслідків, що залежать від впливу й умов опромінення. Первинним
етапом – спусковим механізмом, що ініціює різноманітні процеси, що
відбуваються в біологічному об'єкті, є іонізація і порушення молекулярних
зв‘язків. У результаті впливу іонізуючого випромінювання порушуються
нормальний плин біохімічних процесів і обмін речовин в організм, блокуються
процеси регенерації та ділення кліток. Відомо, що 2/3 загального складу тканини
людини складають вода і вуглець: вода під впливом випромінювання
розщеплюється на водень Н і гідроксильну групу ОН, що або безпосередньо, або
через ланцюг вторинних перетворень утворять продукти з високою хімічною
активністю: гідратний оксид Н02 і перекис водню Н2О2 Ці з'єднання взаємодіють з
молекулами органічної речовини тканини, окисляючи і руйнуючи її.
У залежності від величини поглиненої дози випромінювання й індивідуальних
особливостей організму викликані зміни можуть бути зворотними чи
незворотними. Будь-який вид іонізуючих випромінювань викликає біологічні зміни
в організмі як при зовнішньому (джерело знаходиться поза організмом), так і при
внутрішнім опроміненні (радіоактивні речовини попадають всередину організму,
наприклад пероральним чи інгаляційним шляхом).
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Під впливом іонізаційного випромінювання атоми і молекули живих клітин
іонізуються, в результаті чого відбуваються складні фізико-хімічні процеси, які
впливають на характер подальшої життєдіяльності людини.
Радіоактивні ізотопи надходять в середину організму з пилом, повітрям, їжею
або водою і поводять себе по різному: деякі ізотопи розподіляються рівномірно в
організмі людини (тритій, вуглець, залізо, полоній), деякі накопичуються в кістках
(радій, фосфор, стронцій), інші залишаються в м‘язах (калій, рубідій, цезій),
накопичуються в щитовидній залозі (йод), у печінці, нирках, селезінці(рутеній,
полоній, ніобій) тощо.
Ефекти викликані дією іонізуючих випромінювань (радіації), систематизуються
за видами ушкоджень (соматичні, соматико-стохатичні, генетичні) і за часом
прояву (ранні (гострі) і пізні).
Існують різноманітні норми радіоактивного зараження: разові, сумарні,
гранично припустимі та інші.
Заходи радіаційної безпеки залежать від конкретних умов роботи з джерелами
іонізуючого випромінювання і, передусім, від типу джерела випромінювання, яке
може бути закритим або відкритим.
Закритими називаються будь-які джерела іонізуючого випромінювання, устрій
яких виключає проникнення радіоактивних речовин у навколишнє середовище при
передбачених умовах їхньої експлуатації та зносу. При роботі із закритими
джерелами іонізуючого випромінювання персонал може зазнавати тільки
зовнішнього опромінення. При цьому використовуються такі основні принципи
забезпечення радіаційної безпеки:
- зменшення потужності джерел до мінімальних розмірів (захист кількістю);
- скорочення часу роботи з джерелом (захист часом);
- збільшення відстані від джерел до людей (захист відстанню);
- екранування джерел випромінювання матеріалами, що поглинають іонізуюче
випромінювання (захист екраном).
Альфа частинки екрануються шаром повітря товщиною декілька сантиметрів. З
метою захисту від бета-випромінюваня використовуються матеріали з малою
атомною масою та з високою щільністю (свинець, вольфрам), інколи можуть
застосовуватись екрани з більш легких матеріалів – просвинцьованого скла, заліза,
бетону, залізобетону і навіть води. У цьому випадку еквівалентна товщина екрану
значно збільшується.
Для захисту від нейтронного випромінювання використовують матеріали, котрі
містять водень (вода, парафін), а також бор, берилій, кадмій, графіт.
Відкритими називаються такі джерела іонізуючого випромінювання, при
використанні яких можливе потрапляння радіоактивних речовин у навколишнє
середовище. При цьому може відбуватися не тільки зовнішнє, але і додаткове
внутрішнє опромінення персоналу.
Основні принципи захисту: використання принципів захисту, що
застосовуються при роботі з джерелами випромінювання у закритому виді;
- герметизація виробничого устаткування;
- заходи планувального характеру;
- застосування санітарно-технічних засобів і устаткування, використання
спеціальних захисних матеріалів;
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- використання засобів індивідуального захисту (халати та шапочки з
бавовняної тканини, захисні фартухи, гумові рукавиці, щитки, засоби захисту
органів дихання, комбінезони, пневмокостюми, гумові чоботи) і санітарної
обробки персоналу;
- дотримання правил особистої гігієни;
- очищення від радіоактивних забруднень поверхонь будівельних конструкцій,
апаратури і засобів індивідуального захисту;
- використання радіопротекторів (біологічний захист).
Дієвим захисним засобом є використання дистанційного керування,
маніпуляторів, роботизованих комплексів.
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Лекція 12
Виробнича безпека
12.1. Загальні вимоги безпеки
Безпека технологічного обладнання
Основними вимогами безпеки, що ставляться до конструкції машин та
механізмів, є безпека для здоров`я та життя людей, надійність та зручність
експлуатації.
Безпека виробничого обладнання забезпечується:
 вибором безпечних принципів дії, конструктивних схем, елементів
конструкції;
 використанням засобів механізації, автоматизації та дистанційного
керування;
 застосуванням в конструкції засобів захисту;
 дотриманням ергономічних вимог;
 включенням вимог безпеки в технічну документацію з монтажу,
експлуатації, ремонту та транспортування і зберігання обладнання;
 застосуванням в конструкції відповідних матеріалів.
Дотримання цих вимог в повному обсязі можливе лише на стадії проектування.
Тому у всіх видах проектної документації передбачаються вимоги безпеки. Вони
містяться в спеціальному розділі технічного завдання, технічних умов та
стандартів на обладнання, що випускається.
При виборі принципу дії машини необхідно враховувати всі потенційно
можливі небезпечні та шкідливі виробничі чинники. Вибираючи конструктивну
схему обладнання, необхідно всі рухомі частини обладнання розташувати в
корпусах, станинах. Необхідно досягати того, щоб захисні пристрої конструктивно
суміщались з машиною і були її складовою частиною.
Безпека технологічного процесу
Загальні вимоги до виробничих процесів передбачають:
 усунення безпосереднього контакту з небезпечними речовинами;
 заміну технологічних процесів та операцій на більш безпечні;
 комплексну механізацію та автоматизацію виробництва;
 герметизацію обладнання;
 застосування засобів колективного захисту працівників;
 раціональну організацію праці та відпочинку;
 своєчасне отримання інформації про виникнення небезпечних та шкідливих
виробничих факторів, захист працівників та аварійне вимкнення
виробничого обладнання.
Значною мірою безпека виробничих процесів залежить від організації та
раціональності планування цехів, дільниць, від рівня облаштованості робочих
місць, виконання вимог безпеки до виробничих приміщень, зберігання,
транспортування, складання вихідних матеріалів, заготовок та готової продукції, а
також від видалення відходів, їхньої утилізації, від дотримання вимог безпеки, що
ставляться до виробничого персоналу.
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12.2.Електробезпека. Основні причини та особливості електротравм.
Електробезпека – система організаційних і технічних заходів та засобів, що
забезпечують захист людей від шкідливої і небезпечної дії електричного струму,
електричної дуги, електричного поля і статичної електрики
Приведене визначення включає 4 фактори. Два з них (електричний струм і
електрична дуга) належать до безпосередньо небезпечних і є предметом розгляду
даного розділу.
Електротравма - травма, спричинена дією на організм людини електричного
струму і (або) електричної дуги
Електротравматизм - явище, що характеризується сукупністю електротравм.
Електроустановки - машини, апарати, лінії електропередач і допоміжне
обладнання (разом зі спорудами і приміщеннями, в яких вони розташовані),
призначені для виробництва, перетворення, трансформації, передачі, розподілу
електричної енергії та перетворення її в інші види енергії (ПУЕ).
Як безпосередні причини потрапляння людей під напругу виділяються:
1. дотик до неізольованих струмовідних частин електроустановок, які знаходяться
під напругою, або до ізольованих при фактично пошкодженій ізоляції –55%;
2. дотик до неструмовідних частин електроустановок або до електрично зв'язаних
з ними металоконструкцій, які опинилися під напругою в результаті
пошкодження ізоляції –23%;
3. дія напруги кроку –2,5%;
4. ураження через електричну дугу –1,2%;
5. інші причини –менше 20%.
Електротравматизму характерні такі особливості:
1. людина не в змозі дистанційно, без спеціальних приладів, визначати наявність
напруги, а тому дія струму, зазвичай, є раптовою, і захисна реакція організму
проявляється тільки після потрапляння під напругу;
2. струм, що протікає через тіло людини, діє на тканини і органи не тільки в місцях
контакту зі струмовідними частинами і на шляху протікання, але й рефлекторно,
як
надзвичайно
сильний
подразник, впливає на весь організм, що може призводити до порушення
функціонування життєво важливих систем організму –нервової, серцевосудинної систем, дихання, тощо;
3. електротравми можливі без дотику людини до струмовідних частин –внаслідок
утворення електричної дуги при пробої по вітряного проміжку між
струмовідними частинами, або між струмовідними частинами і людиною, чи
землею;
Особливістю електротравматизму є також те, що на електроустановки
напругою до 1 кВ припадає до 70-80% електротравм зі смертельними наслідками, а
на електроустановки, напругою понад 1 кВ, - до 20-30%. Приведений розподіл
електротравм за величиною напруги електроустановок обумовлюється не тільки
більшою розповсюдженістю електроустановок напругою до 1 кВ, але, в більшій
мірі, ще й тим, що такі установки доступні більшому загалу працівників, які мають
недостатньо чіткі уявлення щодо небезпеки електричного струму та поводяться з
ними необачно.
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12.2.1. Дія електричного струму на організм людини. Види електротравм.

Види електротравм
Розрізняють три види електротравм: місцеві, загальні і змішані. До місцевих
електротравм належать електричні опіки, електричні знаки, металізація шкіри,
електроофтальмія і механічні ушкодження, пов‘язані з дією електричного струму
чи електричної дуги. На місцеві електротравми припадає біля 20% електротравм,
загальні - 25% і змішані - 55%.
Електричні опіки - найбільш розповсюджені електротравми. Залежно від умов
виникнення опіки діляться на контактні і дугові.
Електричні знаки (знаки струму або електричні мітки) спостерігаються у
вигляді різко окреслених плям сірого чи блідо-жовтого кольору на поверхні тіла
людини в місці контакту зі струмовідними елементами. Зазвичай, знаки мають
круглу чи овальну форму, або форму струмовідного елементу, до якого
доторкнулася людина, розмірами до 10 мм з поглибленням в центрі. Іноді
електричні знаки можуть мати форму мікроблискавки, яка контрастно
спостерігається на поверхні тіла.
Електричні знаки можуть виникати як в момент проходження струму через тіло
людини, так і через деякий час після контакту зі струмовідними елементами
електроустановки. Особливого больового відчуття електричні знаки не
спричиняють і з часом безслідно зникають.
Металізація шкіри - це проникнення у верхні шари шкіри дрібних часток
металу, який розплавився під дією електричної дуги. Наддрібні частки металу
мають високу температуру, але малий запас теплоти. Тому вони не здатні
проникати через одяг і небезпечні для відкритих ділянок тіла. На ураженій ділянці
тіла при цьому відчувається біль від опіку за рахунок тепла занесеного в шкіру
металу і напруження шкіри від присутності в ній сторонньої твердої речовини часток металу. З часом уражена ділянка шкіри набуває нормального вигляду, і
зникають больові відчуття.
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Особливо небезпечна електрометалізація, пов'язана з виникненням електричної
дуги, для органів зору. При електрометалізації очей лікування може бути досить
тривалим, а в окремих випадках – безрезультатним. Тому при виконанні робіт в
умовах вірогідного виникнення електричної дуги необхідно користуватись
захисними окулярами. У більшості випадків одночасно з металізацією шкіри мають
місце дугові опіки.
Електроофтальмія – запалення зовнішніх оболонок очей, спричинене
надмірною дією ультрафіолетового випромінювання електричної дуги.
Електроофтальмія, зазвичай, розвивається через 2-6 годин після опромінення
(залежно від інтенсивності опромінення) і проявляється у формі почервоніння і
запалення шкіри та слизових оболонок повік, гнійних виділеннях, світлоболях і
світлобоязні. Тривалість захворювання 3...5 днів.
Механічні ушкодження, пов'язані з дією електричного струму на організм
людини, спричиняються непередбачуваним судомним скороченням м'язів в
результаті подразнюючої дії струму. Внаслідок таких судомих скорочень м'язів
можливі розриви сухожиль, шкіри, кровоносних судин, нервових тканин, вивихи
суглобів, переломи кісток тощо. До механічних пошкоджень, спричинених дією
електричного струму, не належать ушкодження, обумовлені падінням з висоти, та
інші подібні випадки, навіть коли падіння було спричинено дією електричного
струму.
Загальні електричні травми або електричні удари - це порушення діяльності
життєво важливих органів чи всього організму людини як наслідок збурення живих
тканин організму електричним струмом, яке супроводжується мимовільним
судомним скороченням м'язів. Результат негативної дії на організм цього явища
може бути різний: від судомного скорочення окремих м'язів до повної зупинки
дихання і кровообігу. При цьому зовнішні місцеві пошкодження можуть бути
відсутні.
Залежно від наслідків ураження електричні удари діляться на чотири групи:
І - судомні скорочення м'язів без втрати свідомості;
II- судомні скорочення м'язів із втратою свідомості без порушень дихання і
кровообігу;
ІІІ - втрата свідомості з порушенням серцевої діяльності чи дихання, або
серцевої діяльності і дихання разом;
IV - клінічна смерть, тобто відсутність дихання і кровообігу.
Клінічна або "удавана" смерть - це перехідний стан від життя до смерті. В
стані клінічної смерті кровообіг і дихання відсутні, в організм людини не
постачається кисень. Ознаки клінічної смерті: відсутність пульсу і дихання,
шкіряний покрив синювато-блідий, зіниці очей різко розширені і не реагують на
світло.
Життєдіяльність клітин і організму в цілому ще деякий час підтримується за
рахунок кисню, наявного в організмі на момент ураження.
Із часом запаси кисню в організмі вичерпуються, клітини організму починають
відмирати, тобто наступає біологічна смерть. Період клінічної смерті визначається
проміжком часу від зупинки кровообігу і дихання до початку відмирання клітин
головного мозку як більш чутливих до кисневого голодування. Залежно від запасу
кисню в організмі на момент зупинки кровообігу період клінічної смерті може бути
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від декількох до 10... 12 хвилин, а кисневі ресурси організму, в свою чергу,
визначаються тяжкістю виконуваної роботи - зменшуються зі збільшенням
тяжкості роботи.
Якщо в стані клінічної смерті потерпілому своєчасно надати кваліфіковану
допомогу (штучне дихання і закритий масаж серця), то дихання і кровообіг можуть
відновитися, або продовжиться період клінічної смерті до прибуття медичної
допомоги.
Закритий масаж серця не сприяє, практично, відновленню його роботи за
наявності фібриляції серця – невпорядкованих скорочень м'язів серця, які не
призводять до циркуляції крові. При фібриляції відновлення роботи серця можливе
за застосування медпрепаратів і дефібриляторів (спеціальних електроприладів).
Таким чином, при фібриляції серця закритий масаж сприяє, переважно,
подовженню періоду клінічної смерті.
Крім електричних ударів, одним із різновидів загальних електротравм є
електричний шок - тяжка нервово-рефлекторна реакція організму на подразнення
електричним струмом. При шоку виникають значні розлади нервової системи і, як
наслідок цього, розлади систем дихання, кровообігу, обміну речовин,
функціонування організму в цілому, а життєві функції організму поступово
затухають. Такий стан організму може тривати від десятків хвилин до доби і
закінчитись або одужанням при активному лікуванні, або смертю потерпілого.
12.2.2. Чинники, що впливають на тяжкість ураження електричним
струмом
Чинники, що впливають на тяжкість ураження людини електричним струмом,
діляться на три групи: електричного характеру, неелектричного характеру і
чинники виробничого середовища.
Основні чинники електричного характеру - це величина струму, що
проходить крізь людину, напруга, під яку вона потрапляє, та опір її тіла, рід і
частота струму.
Величина струму, що проходить через людину, безпосередньо і найбільше
впливає на тяжкість ураження електричним струмом. За характером дії на організм
виділяють:
- відчутний струм – викликає при проходженні через організм відчутні
подразнення;
- невідпускаючий струм – викликає при проходженні через організм непереборні
судомні скорочення м'язів руки, в якій затиснуто провідник;
- фібриляційний струм – викликає при проходженні через організм фібриляцію
серця.
Відповідно до наведеного вище:
- пороговий відчутний струм (найменше значення відчутного струму) для змінного
струму частотою 50 Гц коливається в межах 0,6-1,5 мА і 5-7 мА - для постійного
струму;
- пороговий невідпускаючий струм (найменше значення невідпускаючого струму)
коливається в межах 10-15 мА для змінного струму і 50-80 мА - для постійного;
- пороговий фібріляційний струм (найменше значення фібріляційного струму)
знаходиться в межах 100 мА для змінного струму і 300 мА для постійного.
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Граничнодопустимий струм, що проходить через людину при нормальному
(неаварійному) режимі роботи електроустановки не повинен перевищувати 0,3 мА
для змінного струму і 1 мА для постійного.
Величина напруги, під яку потрапляє людина, впливає на тяжкість ураження
електричним струмом в тій мірі, що зі збільшенням прикладеної до тіла напруги
зменшується опір тіла людини. Останнє призводить до збільшення струму в мережі
замикання через тіло людини і, як наслідок, до збільшення тяжкості ураження.
Граничнодопустима напруга на людині при нормальному (неаварійному)
режимі роботи електроустановки не повинна перевищувати 2-3 В для змінного
струму і 8 В для постійного.
Електричний опір тіла людини. Тіло людини являє собою складний комплекс
тканин. Це шкіра, кістки, жирова тканина, сухожилля, хрящі, м'язова тканина, кров,
лімфа, спинний і головний мозок і т. ін. Електричний опір цих тканин суттєво
відрізняється. Шкіра є основним фактором, що визначає опір тіла людини в цілому.
Опір шкіри різко знижується при ушкодженні її рогового шару, наявності вологи
на її поверхні, збільшенні потовиділення, забрудненні. Крім перерахованих
чинників, на опір шкіри впливають щільність і площа контактів, величина
прикладеної напруги, величина струму і час його дії. Зі збільшенням величини
напруги, струму і часу його дії опір шкіри, а також і тіла людини, в цілому, падає.
Так, якщо при напрузі в декілька вольт опір тіла людини перевищує 10000 Ом, то
при напрузі 100 В він знижується до 1500 Ом, а при напрузі більше 1000 В-до 300
Ом.
Опір тіла людини залежить від її статі і віку: у жінок він менший, ніж у
чоловіків, у дітей менший, ніж у дорослих, у молодих людей менший, ніж у літніх.
Спричиняється така залежність товщиною і ступенем огрубіння верхнього шару
шкіри.
Частота і рід струму. Через наявність в опорі людини ємкісної складової,
збільшення частоти прикладеної напруги супроводжується зменшенням повного
опору тіла людини і, як наслідок, збільшенням струму через людину. Останнє дає
підставу вважати, що тяжкість ураження електричним струмом має зростати зі
збільшенням частоти. Але така закономірність спостерігається тільки в межах
частот 0...50 Гц. Подальше збільшення частоти, незважаючи на зростання струму,
що проходить через людину, не супроводжується зростанням небезпеки ураження.
При частотах 450-500 кГц вірогідність загальних електротравм майже зникає, але
зберігається небезпека опіків дугових за рахунок проходження струму через тіло
людини. При цьому струмові опіки спостерігаються на шкірі і прилеглих до неї
тканинах – за рахунок поверхневого ефекту змінного струму.
Як подразнюючий чинник постійний струм викликає подразнення в тканинах
організму при замиканні і розмиканні струму, що проходить через людину. В
проміжку часу між замиканням і розмиканням цієї мережі дія постійного струму
зводиться, переважно, до теплової. Змінний струм викликає більш тривалі
інтенсивні подразнення за рахунок пульсації напруги. З цієї точки зору, змінний
струм є небезпечнішим. В дійсності, ця закономірність зберігається до величини
напруги 400-600 В, а при більшій напрузі постійний струм більш небезпечний для
людини.
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Основними чинниками неелектричного характеру є шлях струму через людину,
індивідуальні особливості і стан організму людини, час, раптовість і
непередбачуваність дії струму.
Шлях струму через тіло людини суттєво впливає на тяжкість ураження.
Особливо небезпечно, коли струм проходить через життєво важливі органи і
безпосередньо на них впливає.
Якщо струм не проходить через життєво важливі органи, то він може впливати
на них тільки рефлекторно - через центральну нервову систему, а вірогідність
ураження цих органів менша.
Можливі шляхи струму через тіло людини називають петлями струму: "рукарука", "голова-ноги", "рука-ноги" і т.ін. Серед випадків із тяжкими і смертельними
наслідками частіше спостерігаються петлі "рука-рука" (40%), "права рука-ноги"
(20%), "ліва рука-ноги" (17%). Особливо небезпечними є петлі "голова-руки" і
"голова-ноги", але трапляються вони досить рідко.
Індивідуальні особливості і стан організму. До індивідуальних особливостей
організму, які впливають на тяжкість ураження електричним струмом, при інших
рівних чинниках належать: чутливість організму до дії струму, психічні
особливості та риси характеру людини (холерики, сангвініки, меланхоліки). Аналіз
статистики електротравматизму свідчить, що більш чутливі до дії електричного
струму холерики і меланхоліки. Вони більше потерпають від дії струму, а фізично
здорові і міцні люди –менше.
Крім індивідуальних особливостей організму, тяжкість ураження електричним
струмом значною мірою залежить від стану організму. До більш тяжких уражень
електричним струмом призводять: стан збурення нервової системи; депресії;
захворювання шкіри; серцево-судинної системи, органів внутрішньої секреції,
легенів; різного характеру запалення, що супроводжуються підвищенням
температури тіла; пітливість тощо. Більш тяжкі наслідки дії струму чітко
спостерігаються в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, а тому допуск до
роботи працівників у такому стані забороняється.
Час дії струму. Зі збільшенням часу дії струму зменшується опір тіла людини
за рахунок зволоження шкіри від поту та електролітичних процесів в тканинах,
поширюється пробій шкіри, послаблюються захисні сили організму, підвищується
вірогідність збігу максимального імпульсу струму через серце з фазою Т
кардіоцикла (фазою розслаблення серцевих м'язів), що, в цілому, призводить до
більш тяжких уражень.
Чинник раптовості дії струму. Вплив цього чинника на тяжкість ураження
обумовлюється тим, що при несподіваному потраплянні людини під напругу
захисні функції організму не налаштовані на небезпеку. Експериментально
встановлено, що якщо людина чітко усвідомлює загрозу можливості потрапити під
напругу, то при реалізації цієї загрози значення порогових струмів на 30-50% вищі.
І, навпаки, якщо така загроза не усвідомлюється, і дія струму проявляється
несподівано, то значення порогових струмів будуть меншими.
Чинниками виробничого середовища, які впливають на небезпеку ураження
людини електричним струмом, є умови оточуючого середовища та схема
включення людини в електричну мережу.
За чинниками виробничого середовища ПУЕ виділяють такі типи приміщень:
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- гарячі, температура в яких впродовж доби перевищує 35°С;
- сухі, відносна вологість в яких не перевищує 60%, тобто знаходиться в межах
оптимальної за гігієнічними нормативами;
- вологі, відносна вологість в яких не перевищує 75%, тобто знаходиться в межах
допустимої за гігієнічними нормативами;
- сирі, відносна вологість в яких більше 75%, але менше вологості насичення;
- особливо сирі, відносна вологість в яких близька до насичення, спостерігається
конденсація пари на будівельних конструкціях, обладнанні;
- запиленні, в яких пил проникає в електричні апарати та інші споживачі
електроенергії і осідає на струмовідні частини, при цьому такі приміщення діляться
на приміщення зі струмопровідним і неструмопровідним пилом;
- приміщення з хімічноагресивним середовищем, яке призводить до порушення
ізоляції, або біологічним середовищем, що увигляді плісняви утворюється на
електрообладнанні.
Відповідно до ПУЕ, приміщення за небезпекою електротравм поділяються на
три категорії:
- без підвищеної небезпеки;
- з підвищеною небезпекою;
- особливо небезпечні.
Категорія приміщення визначається наявністю в приміщенні чинників
підвищеної або особливої небезпеки електротравм.
До чинників підвищеної небезпеки належать:
- температура в приміщенні, що впродовж доби перевищує 35°С;
- відносна вологість більше 75%, але менше повного насичення (100%);
- струмопровідна підлога – металева, бетонна, цегляна, земляна тощо;
- струмопровідний пил;
- можливість одночасного доторкання людини до неструмовідних частин
електроустановки і до металоконструкцій, що мають контакт із землею.
До чинників особливої небезпеки електротравм належать:
- відносна вологість близька до насичення (до 100%);
- агресивне середовище, що пошкоджує ізоляцію.
Якщо в приміщенні відсутні чинники підвищеної і особливої небезпеки, то
воно належить до приміщень без підвищеної небезпеки електротравм.
При наявності одного з чинників підвищеної небезпеки, приміщення належить
до приміщень підвищеної небезпеки електротравм.
При наявності одночасно двох чинників підвищеної небезпеки або одного
чинника особливої небезпеки, приміщення вважається особливо небезпечним.
Із наведеного видно, що класифікація приміщень за небезпекою електротравм
враховує тільки особливості цих приміщень, стан їх середовища і не враховує
електротехнічних параметрів електроустановок.
Категорія приміщень є одним з основних чинників, які визначають вимоги
щодо виконання електроустановок, безпечної їх експлуатації, величини напруги,
заземлення (занулення) електроустановок. Умови поза приміщеннями
прирівнюються до особливо небезпечних.
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При експлуатації однофазних електричних мереж виникають три можливих
схеми включення людини в електричну мережу:
1. Доторкання до нульового проводу
Струм через людину проходити не буде
(рис.
11.1)

Iч  0

r3

2. Доторкання до фазного проводу(рис. 11.2)
Струм, що протікає через людину, залежатиме від її опору R, та опору r, який

Iч 

U
Rr

r3

визначається умовами оточуючого середовища. Чим безпечніше ці умови, тим
вище r і таким чином нижче струм, що протікає через людину.
3. Одночасне доторкання до фазного та нульового проводу:
(рис. 11.3)
При одночасному доторканні вся напруга буде прикладена безпосередньо до
людини та через неї пройде максимально можливий струм, який буде визначатися
лише її індивідуальними властивостями. Тобто ця схема є найбільш небезпечною.

Iч 

U
R
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12.2.3. Класифікація методів безпечної експлуатації електроустановок
Безпечна експлуатація ЕУ забезпечується наступними трьома методами:
1) Застосуванням стаціонарних конструктивних та схемних заходів захисту
Конструктивні та схемні заходи захисту є невід'ємною частиною ЕУ і
убезпечують її експлуатацію увесь час, поки ЕУ знаходиться під напругою. Згідно
ПУЕ-2006 вони поділяються на дві групи:
− заходи захисту від прямого дотику у нормальному режимі роботи ЕУ;
− заходи захисту у разі непрямого дотику у випадку одиничного пошкодження.
2)Використання засобів захисту, у тому числі електрозахисних;
Засіб захисту (ЗЗ) - це засіб, призначений для запобігання або зменшення
виливу на працівника небезпечних і/або шкідливих виробничих факторів.
Засіб електрозахисний - це засіб, призначений для забезпечення електробезпеки
(це інструменти і пристосування для безпечного виконання робіт в ЕУ: ізольовані
штанги, кліщі, покажчики напруги та ін.), а також діелектричний одяг та взуття
(рукавички, ботики, калоші та ін.).
3)Дотримання захисних заходів під час виконання робіт в ЕУ.
Захисні заходи під час виконання робіт в ЕУ - це комплекс вимог до
працівників та до порядку виконання робіт з метою убезпечення експлуатації ЕУ.
Роботи в ЕУ щодо заходів безпеки підрозділяються на три категорії:
- зі зняттям напруги – що проводяться в ЕУ чи її частині, в якій зі
струмовідних частин знято напругу, та доступ в ЕУ чи її частини, що
знаходяться під напругою, унеможливлено;
- без зняття напруги на струмовідних частинах та поблизу них – що
проводяться безпосередньо на струмовідних частинах або на відстанях від цих
частин, менших припустимих;
- без зняття напруги віддалік від струмовідних частин, що перебувають під
напругою – під час якої є неможливим випадкове наближення працівників та
інструменту до струмовідних частин на відстань меншу припустимої.
Зазвичай найбільш небезпечними і такими, що вимагають застосувань
серйозних заходів безпеки, є роботи без зняття напруги на струмовідних частинах
та поблизу них.
Заходи захисту від прямого дотику у нормальному режимі роботи
електроустановок:
Струмовідні частини ЕУ не повинні бути доступні для випадкового прямого
дотику до них, а доступні для дотику відкриті і сторонні провідні частини не
повинні перебувати під напругою, що являє небезпеку ураження електричним
струмом як у нормальному режимі роботи, так і у разі пошкодження ізоляції.
Для запобігання ураженню електричним струмом у нормальному режимі
роботи слід застосувати окремо або у поєднанні такі заходи захисту від прямого
дотику:
− основна ізоляція струмовідних частин;
− огорожі та оболонки в ЕУ;
− бар'єри в ЕУ;
− розміщення поза зоною досяжності;
Для додаткового захисту від ураження електричним струмом у разі прямого
дотику в електроустановках напругою до 1 кВ можна застосовувати ПЗВ
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Захист від прямого дотику не вимагається, якщо номінальна напруга ЕУ не
перевищує:
− 25 В змінного або 60 В постійного струму у разі застосування системи БННН
(система безпечної наднизької напруги), якщо електричне обладнання
експлуатується у сухих приміщеннях;
− 25 В змінного і 60 В постійного струму у разі застосування системи ЗННН
(система захисної наднизької напруги), якщо обладнання перебуває у зоні дії
зрівнювання потенціалів і експлуатується тільки у сухих приміщеннях;
− 6 В змінного або 15 В постійного струму в усіх інших випадках.
Заходи захисту від непрямого дотику
 захисне заземлення;
 вирівнювання потенціалів;
 автоматичне вимикання живлення;
 зрівнювання потенціалів;
 обладнання класу II або з рівноцінною ізоляцією;
 захисний електричний поділ кіл;
 ізолювальні (непровідні) приміщення, зони, площадки;
 системи наднизької (малої) напруги БННН, ЗННН, ФННН.
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Лекція 13
Основні заходи пожежної безпеки
Пожежа – неконтрольоване горіння поза спеціальним вогнищем, що
розповсюджується у часі і просторі.
Пожежна безпека об‘єкта – стан об‘єкта, за якого з регламентованою
імовірністю виключається можливість виникнення і розвитку пожежі та впливу на
людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист матеріальних
цінностей.
Основними напрямками забезпечення пожежної безпеки (рис.12.1) є усунення
умов виникнення пожежі та мінімізація її наслідків. Об‘єкти повинні мати системи
пожежної безпеки, спрямовані на запобігання пожежі дії на людей та матеріальні
цінності небезпечних факторів пожежі, в тому числі їх вторинних проявів.
1. Законодавча і нормативноправова база з пожежної безпеки

2. Пожежонебезпечні властивості
матеріалів і речовин, їх кількість,
особливості виробництва

3. Категорії приміщень та будівель
за вибухопожежної і пожежної
небезпеки (А,Б,В,Г,Д)

4. Класи пожеженебеспечних та
вибухонебезпечних (0,1,2) зон за
ПБЕ

5. Система
попередження пожежі

5.1. Попередження
утворення горючого
середовища
5.2. Попередження утворення або внесення в
горюче середовище
джерел запалювання

6. Система протипожежного захисту

6.1. Обмеження розповсюдження пожежі

6.2. Виявлення
пожежі
6.3. Гасіння пожежі

6.4. Захист
людей і
матеріальних цінностей

7. Система
організаційнотехнічних заходів
7.1. Служба пожежної
безпеки
7.2. Навчання з
питань пожежної
безпеки
7.3. Нагляд і контроль

за додержанням
законодавства та
норм з пожежної
безпеки

Пожежна безпека об‘єкту

Рис. 12.1. Схема забезпечення П Б об‘єкта
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13.1.Показники пожежовибухонебезпеки речовин і матеріалів
Горіння - екзотермічна реакція окислення речовини, яка супроводжується
виділенням диму та виникненням полум'я або світінням.
Для виникнення горіння необхідна одночасна наявність трьох чинників горючої речовини, окиснювача та джерела запалювання. При цьому, горюча
речовина та окисник повинні знаходитися в необхідному співвідношенні один до
одного і утворювати таким чином горючу суміш, а джерело запалювання повинно
мати певну енергію та температуру, достатню для початку реакції.
Горючу суміш визначають терміном "горюче середовище". Це - середовище, що
здатне самостійно горіти після видалення джерела запалювання. Для повного
згоряння необхідна присутність достатньої кількості кисню, щоб забезпечити
повне перетворення речовини в його насичені оксиди. При недостатній кількості
повітря окислюється тільки частина горючої речовини. Залишок розкладається з
виділенням великої кількості диму. В цих умовах також утворюються токсичні
речовини, серед яких найбільш розповсюджений продукт неповного згоряння оксид вуглецю (СО), який може призвести до отруєння людей. При пожежах, як
правило, горіння відбувається за браком окисника, що серйозно ускладнює
пожежогасіння внаслідок погіршення видимості або наявності токсичних речовин
у повітряному середовищі.
За походженням та деякими зовнішніми особливостями розрізняють такі форми
горіння:
- спалах - швидке загоряння горючої суміші без утворення стиснених газів, яке не
переходить у стійке горіння;
- займання - горіння, яке виникає під впливом джерела запалювання;
- спалахування - займання, що супроводжується появою полум'я;
- самозаймання - горіння, яке починається без впливу джерела запалювання;
- самоспалахування - самозаймання, що супроводжується появою полум'я;
- тління - горіння без випромінювання світла, що, як правило, розпізнається за
появою диму.
Залежно від агрегатного стану й особливостей горіння різних горючих речовин
і матеріалів, пожежі поділяються на відповідні класи та підкласи:
клас А – горіння твердих речовин, що супроводжується (підклас А1) або не
супроводжується (підклас А2) тлінням;
клас В – горіння рідких речовин, що не розчиняються (підклас В2) у воді;
клас С – горіння газів;
клас Д – горіння металів легких, за винятком лужних (підклас Д1), лужних
(підклас Д2), а також металовмісних сполук (підклас Д3);
Пожежовибухонебезпека речовин та матеріалів – це сукупність властивостей,
які характеризують їх схильність до виникнення й поширення горіння, особливості
горіння і здатність піддаватись гасінню загорянь. За цими показниками виділяють
три групи горючості матеріалів і речовин: негорючі, важкогорючі та горючі.
Негорючі (неспалимі) – речовини та матеріали, що нездатні до горіння чи
обвуглювання у повітрі під впливом вогню або високої температури. Це матеріали
мінерального походження та виготовлені на їх основі матеріали, – червона цегла,
силікатна цегла, бетон, камінь, азбест, мінеральна вата, азбестовий цемент та інші
матеріали, а також більшість металів. При цьому негорючі речовини можуть бути
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пожежонебезпечними, наприклад, речовини, що виділяють горючі продукти при
взаємодії з водою.
Важкогорючі (важко спалимі) – речовини та матеріали, що здатні спалахувати,
тліти чи обвуглюватись у повітрі від джерела запалювання, але не здатні
самостійно горіти чи обвуглюватись після його видалення (матеріали, що містять
спалимі та неспалимі компоненти, наприклад, деревина при глибокому
просочуванні антипіренами, фіброліт і т. ін.);
Горючі (спалимі) – речовини та матеріали, що здатні самозайматися, а також
спалахувати, тліти чи обвуглюватися від джерела запалювання та самостійно
горіти після його видалення.
З точки зору пожежної безпеки вирішальне значення мають конкретні
показники пожежовибухонебезпечних властивостей горючих речовин і матеріалів.
Необхідний і достатній для оцінки пожежовибухонебезпеки конкретного об‘єкта
перелік цих показників залежить від агрегатного стану речовини, виду горіння
(гомогенне чи гетерогенне) тощо і визначається фахівцями.
В табл. 12.1 приведені дані щодо основних показників пожежонебезпечних
властивостей речовин різного агрегатного стану, які використовуються при
визначенні категорій вибухонебезпечності приміщень та вибухонебезпечних і
пожежонебезпечних зон в приміщеннях і поза ними:
Таблиця 12.1
Основні показники, що характеризують пожежонебезпечні властивості речовин
різного агрегатного і дисперсного стану
Основні показники пожежонебезпеки
Агрегатний
(дисперсний)
НКМП
ВКМП
tсп
tзайм
tсзайм
tНКМ
tВКМ
стан речовини
П
П
Тверда
+
+
речовина
Рідини
+
+
+
+
+
+
+
Гази
+
+
+
Пил
+
+
+
*Примітка. В табл. знаком ―+‖ відмічено наявність показника для даного
агрегатного стану речовини, а знаком ―–― – його відсутність або незначимість.
tсп – температура спалаху - це найменша температура речовини, за якої в умовах
спеціальних випробувань над її поверхнею утворюється пара або гази, що здатні
спалахувати від джерела запалювання, але швидкість їх утворення ще не достатня
для стійкого горіння,
tзайм – температура займання – це найменша температура речовини, за якої в
умовах спеціальних випробувань речовина виділяє горючу пару або гази з такою
швидкістю, що після їх запалювання від зовнішнього джерела спостерігається
спалахування – початок стійкого полуменевого горіння.
tсзайм – температура самозаймання – це найменша температура речовини, при
якій в умовах спеціальних випробувань відбувається різке збільшення швидкості
екзотермічних об‘ємних реакцій, що приводить до виникнення полуменевого
горіння або вибуху за відсутності зовнішнього джерела полум‘я.
119

НКМПП та ВКМПП – відповідно, нижня і верхня концентраційні межі
поширення полум‘я – це мінімальна та максимальна об‘ємна (масова) доля горючої
речовини у суміші з даним окиснювачем, при яких можливе займання
(самозаймання) суміші від джерела запалювання з наступним поширенням полум‘я
по суміші на будь – яку відстань від джерела запалювання.
Суміші, що містять горючу речовину нижче НКМПП чи вище ВКМПП горіти
не можуть: у першому випадку за недостатньої кількості горючої речовини, а в
другому – окиснювача. Наявність областей негорючих концентрацій речовин та
матеріалів надає можливість вибрати такі умови їх зберігання, транспортування та
використання, за яких виключається можливість виникнення пожежі чи вибуху.
Горючі пари й гази з НКМПП до 10% по об‘єму повітря являють особливу
вибухонебезпеку.
Значну вибухову та пожежну небезпеку становлять різноманітні горючі
пиловидні речовини, особливо в завислому стані. Залежно від значення НКМ
поширення полум‘я пил поділяється на вибухо- та пожежонебезпечний При
значенні НКМПП менше 65 г/м3 пил є вибухонебезпечним (пил сірки, муки,
цукру), а при більших значеннях НКМПП – пожежонебезпечним (пил деревини,
тютюну).
tНКМ і tВКМ – відповідно, нижня і верхня температурні межі поширення полум‗я температури матеріалу (речовини), за яких його(її) насичена пара чи горючі леткі
утворюють в окислювальному середовищі концентрації, що дорівнюють нижній та
верхній концентраційним межам поширення полум‘я.
13.2. Оцінка вибухопожежонебезпеки об’єкта
Категорія пожежної небезпеки приміщення (будівлі, споруди) - це
класифікаційна характеристика пожежної небезпеки об'єкта, що визначається
кількістю і пожежонебезпечними властивостями речовин і матеріалів, які
знаходяться (обертаються) в них з урахуванням особливостей технологічних
процесів, розміщених в них виробництв.
Відповідно до ОНТП 24-86, приміщення за вибухопожежною та пожежною
небезпекою поділяють на п'ять категорій (А, Б, В, Г, Д). Якісним критерієм
вибухопожежної небезпеки приміщень (будівель) є наявність в них речовин з
певними показниками вибухопожежної небезпеки. Кількісним критерієм
визначення категорії є надмірний тиск (Р), який може розвинутися при вибуховому
загорянні максимально можливого скупчення (навантаження) вибухонебезпечних
речовин у приміщенні.
Категорія А (вибухонебезпечна)
Горючі гази, легкозаймисті речовини з температурою спалаху не більше 28°С в
такій кількості, що можуть утворюватися вибухонебезпечні парогазоповітряні
суміші, при спалахуванні котрих розрахунковий надлишковий тиск вибуху в
приміщенні перевищує 5 кПа. Речовини та матеріали здатні вибухати та горіти при
взаємодії з водою, киснем повітря або одне з одним в такій кількості, що
розрахунковий надлишковий тиск вибуху в приміщенні перевищує 5кПа.
Категорія Б (вибухопожежонебезпечна)
Вибухонебезпечний пил і волокна, легкозаймисті рідини з температурою
спалаху більше 28°С та горючі рідини за температурних умов і в такій кількості,
що можуть утворюватися вибухонебезпечні пилоповітряні або пароповітряні
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суміші, при спалахуванні котрих розвивається розрахунковий надлишковий тиск
вибуху в приміщенні, що перевищує 5кПа.
Категорія В (пожежонебезпечна)
Горючі рідини, тверді горючі та важкогорючі речовини, матеріали, здатні при
взаємодії з водою, киснем повітря або одне з одним горіти лише за умов, що
приміщення, в яких вони знаходяться або використовуються, не належать до
категорій А та Б.
Категорія Г
Негорючі речовини та матеріали в гарячому, розжареному або розплавленому
стані, процес обробки яких супроводжується виділенням променистого тепла,
іскор, полум'я; горючі гази, спалимі рідини, тверді речовини, які спалюються або
утилізуються як паливо.
Категорія Д
Негорючі речовини та матеріали в холодному стані
Класифікація пожежонебезпечних та вибухонебезпечних зон
Класифікація пожежонебезпечних та вибухонебезпечних зон визначається
Правилами установки електроустановок (ПУЕ - 2017) і ДНАОП 0.00 – 1.32.01
Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок.
Характеристика пожежо- та вибухонебезпеки може бути загальною для усього
приміщення або різною в окремих його частинах. Це також стосується надвірних
установок і ділянок територій. Таким чином усі приміщення або їх окремі зони,
поділяються на пожежонебезпечні та вибухонебезпечні. Залежно від класу зони
здійснюється вибір виконання електроустановок таким чином, щоб під час їх
експлуатації виключити можливість виникнення вибуху або пожежі від теплового
прояву електроструму.
Пожежонебезпечна зона – це простір у приміщенні або за його межами, у
якому постійно або періодично знаходяться (зберігаються, використовуються або
виділяються під час технологічного процесу) горючі речовини, як при
нормальному технологічному процесі, так і при його порушенні в такій кількості,
яка вимагає спеціальних заходів у конструкції електрообладнання під час його
монтажу та експлуатації. Ці зони в разі використання у них електроустаткування
поділяються на чотири класи:
- Пожежонебезпечна зона класу П-І – простір у приміщенні, у якому
знаходиться горюча рідина, що має температуру спалаху, більшу за +610С.
- Пожежонебезпечна зона класу П-ІІ – простір у приміщенні, у якому можуть
накопичуватися і виділятися горючий пил або волокна з нижньою
концентраційною межею спалахування, більшою за 65 г/м.
- Пожежонебезпечна зона класу П-ІІа – простір у приміщенні, у якому
знаходяться тверді горючі речовини та матеріали.
- Пожежонебезпечна зона класу П-ІІІ – простір поза приміщенням, у якому
знаходяться горючі рідини, пожежонебезпечний пил та волокна, або тверді
горючі речовини і матеріали.
Вибухонебезпечна зона – це простір у приміщенні або за його межами, у якому
є в наявності, чи здатні утворюватися вибухонебезпечні суміші.
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Клас вибухонебезпечної зони, згідно з яким здійснюється вибір і розміщення
електроустановок, у залежності від частоти і тривалості присутнього
вибохонебезпечного середовища, визначається технологами разом з електриками
проектної або експлуатаційної організації.
Клас вибухонебезпечних зон характерних виробництв та категорія і група
вибухонебезпечної суміші повинні відображатися у нормах технологічного
проектування або у галузевих переліках виробництв з вибухопожежонебезпеки.
Газо-пароповітряні вибухонебезпечні середовища утворюють вибухонебезпечні
зони класів 0, 1, 2, а пилоповітряні - вибухонебезпечні зони класів 20, 21, 22.
У пожежонебезпечних зонах будь-якого класу можуть застосовуватись
електроустановки, що мають ступінь захисту відповідно до вимог ДНАОП 0.001.32-01. Ступінь захисту оболонок електрообладнання характеризується
можливістю проникнення в оболонку твердих тіл і рідини.
Ступінь захисту оболонок електрообладнання, згідно міжнародної кваліфікації,
позначається буквосполученням IP (International Protection), після якого ставляться
дві цифри, перша з яких характеризує ступінь захисту оболонки від проникнення
твердих тіл, а друга – від проникнення рідин. Класифікація передбачає 7 ступенів
захисту від проникнення в оболонку твердих тіл (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6) і 9 ступенів
захисту від проникнення в оболонку рідини (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).
При відсутності захисту ступінь захисту оболонки позначається ІР 00. При
ступені захисту від проникнення твердих тіл 1 в оболонку можуть проникати
тверді тіла розміром понад 50 мм, а при ступені захисту 6 оболонку захищає від
проникнення пилу в електрообладнання
13.3.Система попередження вибухів і пожеж.
Вихідні положення системи попередження пожежі (вибухів):
 пожежа (вибух) можливі при наявності 3-х чинників: горючої речовини,
окиснювача і джерела запалювання;
 при відсутності будь-якого зі згаданих чинників, або обмеженні його
визначаючого параметра безпечною величиною, пожежа неможлива.
Горюча речовина і окиснювач за певних умов утворюють горюче
(вибухонебезпечне) середовище. Тоді попередження пожеж (вибухів) буде
зводитись до:
 попередження утворення горючого середовища;
 попередження виникнення у горючому середовищі або внесення в це
середовище джерела запалювання.
ЗАПОБІГАННЯ ПОЖЕЖІ
Контроль
джерел
теплової
енергії
(запалювання)

Контроль
взаємодії
Контроль горючого
джерел запалювання з
середовища,
горючими речовинами та
речовин
та
матеріалами
матеріалів
Рис. 12.2 . Схематичне зображення системи запобігання пожежі
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Попередження утворення горючого середовища всередині технологічного
устаткування при його нормальній роботі, а також у випадках виникнення
позаштатних ситуацій забезпечується спеціальними технічними рішеннями.
Найбільш поширеним способом попередження утворювання (обмеження)
горючого середовища є його МІНІМІЗАЦІЯ, найбільш радикальним способом —
ЗАМІНА горючих речовин і матеріалів, що використовуються, на негорючі.
Проте горючі речовини, матеріали, вироби з них реально присутні в абсолютній
більшості існуючих житлових, громадських, виробничих та інших приміщеннях,
будівлях і спорудах, а їх повна заміна практично неможлива.
Тому попередження виникнення в горючому середовищі або внесення до нього
джерел запалювання є головним стратегічним пріоритетом у роботі щодо
запобігання пожежам.
13.4. Система протипожежного та противибухового захисту
Система протипожежного та противибухового захисту спрямована на
створення умов обмеження розповсюдження і розвитку пожеж і вибухів за межі
осередку при їх виникненні, на виявлення та ліквідацію пожежі, на захист людей та
матеріальних цінностей від дії шкідливих та небезпечних факторів пожеж і
вибухів.
Обмеження розповсюдження та розвитку пожежі, загалом, забезпечується:
 потрібною вогнестійкістю будівель та споруд; (вогнестійкість конструкції це здатність конструкції зберігати несучі та (або) огороджувальні функції в
умовах пожежі)
 використанням негорючих матеріалів для внутрішнього оздоблення
приміщень;
 використанням антипіренів і вогнегасних сумішів;
 улаштуванням протипожежних відстаней між будівлями та спорудами;
 улаштуванням протипожежних перешкод;
 встановленням гранично допустимих за техніко-економічними розрахунками
площ і поверхів виробничих будівель та поверховості будівель та споруд,
улаштуванням протипожежних відсіків та секцій;
 улаштуванням аварійного відключення та перемикання установок та
комунікацій;
 використанням засобів, що запобігають або обмежують розлив і розтікання
пожежонебезпечної рідини під час пожежі;
 використанням вогнеперешкоджуючих пристроїв в устаткуванні;
 локалізацією пожежі вогнегасними речовинами, автоматичними установками
пожежогасіння, а також шляхом утворення розривів горючого середовища
випалюванням вибуховими речовинами, розбиранням (видаленням)
горючого матеріалу.
Захист людей у разі пожежі є найважливішим завданням всієї системи
протипожежного захисту. Вирішення цього завдання становить велику складність,
оскільки має власну специфіку та здійснюється іншими шляхами, ніж захист
будівельних конструкцій чи матеріальних цінностей.
Вимушений процес руху людей з метою рятування називається евакуацією.
Евакуація людей із будівель та споруд здійснюється через евакуаційні виходи.
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Евакуаційний вихід - це вихід з будинку (споруди) безпосередньо назовні або
вихід із приміщення, що веде до коридору чи сходової клітки безпосередньо або
через суміжне приміщення. Виходи вважаються евакуаційними якщо вони ведуть
із приміщень:
- першого поверху безпосередньо назовні або через вестибюль, коридор,
сходову клітку;
- будь-якого поверху, крім першого у коридор, що веде на внутрішню сходову
клітку або сходову клітку, що має вихід безпосередньо назовні або через
вестибуль, відокремлений від прилеглих коридорів перегородками із
дверима;
- у сусіднє приміщення на тому ж поверсі, яке забезпечене виходами.
Дуже важливо для безпеки людей створити протидимний захист приміщень і
особливо шляхів евакуації. Протидимний захист забезпечується обмеженням
розповсюдження продуктів горіння по будівлях та приміщеннях, ізоляцією
можливих місць виникнення пожежі, примусовим видаленням диму. Ці задачі
вирішуються за допомогою об‘ємно-планувальних та конструктивних рішень при
проектуванні об‘єктів, деякими технологічними прийомами в процесі будівництва,
завдяки використанню спеціальних пристроїв і вентиляційних систем, які
призначені для видалення диму, зниження температури і конденсації продуктів
горіння.
13.4.1. Способи і засоби гасіння пожеж.
Комплекс заходів, спрямованих на ліквідацію пожежі, що виникла, називається
пожежогасінням. Основою пожежогасіння є примусове припинення процесу
горіння. На практиці використовують декілька способів припинення горіння, суть
яких полягає у наведеному нижче.
1. Спосіб охолодження ґрунтується на тому, що горіння речовини можливе тільки
тоді, коли температура її верхнього шару вища за температуру його
запалювання. Якщо з поверхні горючої речовини відвести тепло, тобто
охолодити її нижче температури запалювання, горіння припиняється.
2. Спосіб розведення базується на здатності речовини горіти при вмісті кисню у
атмосфері більше 14-16% за об‘ємом. Зі зменшенням кисню в повітрі нижче
вказаної величини полуменеве горіння припиняється, а потім припиняється і
тління внаслідок зменшення швидкості окислення. Зменшення концентрації
кисню досягається введенням у повітря інертних газів та пари із зовні або
розведенням кисню продуктами горіння (у ізольованих приміщеннях).
3. Спосіб ізоляції ґрунтується на припиненні надходження кисню повітря до
речовини, що горить. Для цього застосовують різні ізолюючі вогнегасні
речовини (хімічна піна, порошок та інше ).
4. Спосіб хімічного гальмування реакцій горіння полягає у введенні в зону горіння
галоїдно-похідних речовин (бромисті метил та етал, фреон та інше), які при
попаданні у полум‘я розпадаються і з‘єднуються з активними центрами,
припиняючи екзотермічну реакцію, тобто виділення тепла. У результаті цього
процес горіння припиняється.
5. Спосіб механічного зриву полум‘я сильним струменем води, порошку чи газу.
6. Спосіб вогнеперешкоди, заснований на створенні умов, за яких полум‘я не
поширюється через вузькі канали, переріз яких менше критичного.
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13.4.2. Первинні засоби пожежогасіння.
Серед первинних засобів пожежогасіння особливе місце займають
вогнегасники. Залежно від вогнегасних речовин, що використовуються,
вогнегасники ділять на пінні, газові та порошкові.
Пінні вогнегасники застосовують для гасіння твердих та рідких горючих
матеріалів.
За способом утворення піни пінні вогнегасники поділяються на хімічні та
повітряно-механічні.
Заряд хімічно-пінного вогнегасника ВХП-10 складається з кислотної та лужної
частин. При приведенні вогнегасника в дію кислотна та лужна складові
змішуються і відбувається хімічна реакція з інтенсивним виділенням вуглекислого
газу. Частина цього газу іде на утворення піни з розчину, який містить
піноутворювач. Інша частина створює тиск (до 1 МПа), необхідний для викиду
піни. Час дії вогнегасника 60 с, довжина струменя 6-8 м, кратність піни 8-10.
У повітряно-пінних вогнегасниках піна утворюється завдяки механічному
перемішуванню розчину піноутворювача стиснутим повітрям, яке міститься у
спеціальному балончику. Повітряно-механічна піна утворюється за допомогою
спеціальних піногенераторів із водних розчинів піноутворювачів. Вони
випускаються двох типів: ВПП-5 та ВПП-10. Кратність піни цих вогнегасників 55,
дальність викиду піни - 4,5 м.
Піна має досить низьку теплопровідність. Вона здатна перешкоджати
випаровуванню горючих речовин, а також проникненню парів, газів, теплового
випромінювання. Оскільки основою піни є вода, вона також мас охолоджувальні
властивості. Важливими характеристиками піни є її стійкість і кратність.
Забороняється використовувати пінні вогнегасники для гасіння речовин, які
здатні горіти та вибухати при взаємодії з піною (ацетон, спирт); не можна також
гасити електрообладнання, що знаходиться під напругою і головне – забороняється
навіть зберігати ці вогнегасники в приміщеннях з дорогим або цінним
обладнанням, тому що від їхнього використання шкода від гасіння може
перевищити шкоду від пожежі.
До переваг пінних вогнегасників можна віднести низьку вартість, надійність та
майже повну відсутність експлуатаційних витрат (раз на рік вогнегасники
підлягають зовнішньому огляду)
Газові вогнегасники.
Вуглекислотні вогнегасники випускають трьох типів: ВВ-2, ВВ-5 та ВВ-8
(цифри показують місткість балону у літрах). Їх застосовують для гасіння рідких та
твердих речовин (крім тих, що можуть горіти без доступу повітря), а також
електроустановок, що знаходяться під напругою до 1000 В.
Вуглекислота у вогнегаснику знаходиться у рідкому стані під тиском 6-7 МПа.
При відкритті вентилю балона вогнегасника, за рахунок швидкого адіабатичного
розширення, вуглекислий газ миттєво перетворюється у снігоподібну масу, у
вигляді якої він і викидається з раструбу вогнегасника. Час дії вогнегасників цього
типу 25-40 с, довжина струменя 1,5 - 3 м.
Вуглекислий газ (СО2) безбарвний, не горить, при стисканні під тиском 3,5МПа
(35 кг/см2) перетворюється у рідину, що називається вуглекислотою, яка
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зберігається і транспортується у стальних балонах під тиском. За нормальних умов
вуглекислота випаровується, при цьому з 1 кг кислоти отримується 509 л газу.
Для гасіння пожеж вуглекислоту застосовують у двох станах: у газоподібному
та у вигляді снігу. Сніжинки вуглекислоти мають температуру -79С. При
надходженні у зону горіння вуглекислота випаровується, сильно охолоджує зону
горіння та предмет, що горить, і зменшує процентний вміст кисню. В результаті
цього горіння припиняється.
Вуглекислота
не
електропровідна.
Застосовують
її
для
гасіння
електроустановок, що знаходяться під напругою, а також для гасіння цінних речей.
Вуглекислотно-брометилові вогнегасники ВВБ-3 та ВВБ-7 за зовнішнім
виглядом та побудовою мало відрізняються від вуглекислотних. Їх заряджають
сумішшю, що складається із 97% бромистого етилу та 3% вуглекислого газу.
Завдяки високій змочувальній здатності бромистого етилу продуктивність цих
вогнегасників у 4 рази вища продуктивності вуглекислотних. Але брометіл дуже
токсичний,(тому забороняється їх використання в закритих приміщеннях), а також
здатен іонізувати тому не використовується для гасіння електроустановок, що
знаходяться під напругою вище 380В.
Галоїдовані вуглеводні (чотирихлористий вуглець, бромистий етил та ін.) є
високоефективними вогнегасними засобами. Їх вогнегасна дія грунтуеться на
гальмуванні хімічних реакцій горіння. Галоїдовані вуглеводні застосовують для
гасіння твердих та рідких горючих матеріалів, найчастіше при пожежах у
замкнених об‘ємах. Вогнегасна концентрація цих речовин значно нижча,
вогнегасної концентрації інертних газів.
До переваг газових вогнегасників можна віднести відносно низьку вартість,
надійність порівняно невеликі експлуатаційні витрати (раз на рік вогнегасники
підлягають зважуванню, якщо вага відрізняеться від паспортної потрібна
перезарядка)
Порошкові вогнегасники призначені для гасіння твердих, рідких та
газоподібних горючих речовин та електроустановок під напругою до 1000 В. Вид
матеріалів та речовин, горіння яких можна гасити, залежить від типу порошку.
Промисловість випускає порошкові вогнегасники марок ПС-1, ПС-2, ОП-9, ОП10(з), ОПУ-5 та ін. Вогнегасний ефект застосування порошків складається з:
 хімічного гальмування реакції горіння,
 утворення на поверхні речовини, що горить, ізолювальної плівки,
 утворення хмари порошку, яка має властивості екрану,
 механічного збивання полум‘я твердими частинками порошку
 виштовхування кисню із зони горіння за рахунок виділення СО2.
До недоліків ціх вогнегасників можна віднести малий термін експлуатації –
кожні 1-2 рокі їх потрібно перезаряджати або міняти.
13.4.3. Системи пожежної сигналізації
Для своєчасного здійснення заходів з евакуації людей, включення стаціонарних
установок пожежогасіння, виклика пожежних, тощо, вибухопожежонебезпечні
об‘єкти обладнуються системами пожежної сигналізації, запуск яких може
здійснюватись автоматично або вручну.
Система пожежної сигналізації повинна швидко виявляти місця виникнення
пожежі, надійно передавати сигнал на приймальноконтрольний прилад і до пункту
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прийому сигналів про пожежу, перетворювати сигнал про пожежу у сприйнятливу
для персоналу захищуваного об‘єкта форму, вмикати існуючі стаціонарні системи
пожежогасіння, забезпечувати самоконтроль функціонування.
До складу будь-якої системи пожежної сигналізації входять пожежні
сповіщувачі, лінії зв‟язку приймальний прилад та автономне джерело
електроживлення.
Пожежний сповіщувач - це пристрій для формування сигналу про пожежу. В
залежності від способу формування сигнали ПС бувають ручні та автоматичні.
Ручний сповіщувач являє собою технічний пристрій (кнопка, тумблер тощо), за
допомогою якого особа, яка виявила пожежу, може подати повідомлення на
приймальний прилад або пульт пожежної сигналізації. Ручні сповіщувачі
встановлюються всередині приміщень на відстані 50 м, а поза межами приміщень на відстані 150 м один від одного.
Автоматичний пожежний сповіщувач системи пожежної сигналізації
встановлюється в зоні, яка охороняється, та автоматично подає сигнал тривоги при
виникненні одного або кількох ознак пожежі: підвищенні температури, появи диму
або полум‘я на приймальний прилад (пульт), появі значних теплових
випромінювань. Тобто принцип дії заснований на перетворенні фізичного впливу в
електричний сигнал і датчик або замикає або розмикає електричне коло.
Сповіщувачі за видом контрольованого параметра поділяються на теплові,
димові, полум‘яневі (світлові), комбіновані. За видом зони, автоматичні
сповіщувачі поділяються на точкові (найбільш чисельна група) та лінійні. Точкові
сповіщувачі контролюють ситуацію в місці розташування сповіщувача і, таким
чином, сигнали від них є адресними, з точним визначенням місця пожежі. Лінійні
ПС реагують на виникнення фактора пожежі впродовж певної безпереривчатої
лінії, при цьому спрацювання будь-якого ПС у шлейфі не дає інформацію про
конкретне місце пожежі.
Лінії зв’язку з‘єднують ПС один з одним послідовно а з приймальним
приладом паралельно (променева схема) або навпаки – ПС підключаються
паралельно та з‘єднуються з приймальною станцією послідовно (шлейфна схема).
В першому випадку будь-який ПС при виникненні пожежі буде розривати
електриче коло і таким чином сігнал прийде на приймальний прилад а в другому
все буде відбуватися навпаки.
Приймально-контрольні прилади пожежної та охоронно-пожежної
сигналізації - це складова частина засобів пожежної та охоронно-пожежної
сигналізації, що призначена для прийому інформації від пожежних (охоронних)
сповіщувачів, перетворення та оцінки цих сигналів, видачі повідомлень для
безпосереднього сприймання людиною, подальшої передачі повідомлень на пульт
централізованого спостереження (ПЦС), видачі команд на включення сповіщувачів
і приладів керування системи пожежогасіння і димовидалення, забезпечення
перемикання на резервні джерела живлення у разі відмови основного джерела.
Вибір типу окремих елементів, розробка алгоритмів і функцій системи пожежної
сигналізації виконується з урахуванням пожежної небезпеки та архітектурнопланувальних особливостей об‘єкта.
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Автономне джерело живлення.
Виконує функцію безперервного автономного живлення системи малою
напругою (частіш за все 36В). При цьому забезпечується гарантована постійна
робота сигналізації та виключається можливість одержання електротравми при
експлуатації системи.
13.4.4. Стаціонарні установки автоматичного пожежегасіння.
Для гасіння великих загорянь у приміщеннях категорій А, Б, В застосовують
стаціонарні установки водяного, газового., хімічного та повітряно-пінного гасіння.
До розповсюджених стаціонарних засобів гасіння пожежі відносять
спринклерні та дренчерні установки. Вони являють собою розгалужену мережу
трубопроводів зі спринклерними або дренчерними головками і розташовуються під
стелею приміщення, яке потрібно захистити або в інших місцях - залежно від типу
і властивостей вогнегасячих речовин.
У водяних спринклерних установках водорозпилюючі головки одночасно є
датчиками. Вони спрацьовують при підвищенні температури у зоні дії
спринклерної головки. Сплав, який з'єднує пластини замка, що закриває вихід
води, плавиться, замок розпадається і розпилена завдяки спеціальній розетці вода
починає падати на джерело займання. Кількість спринклерних головок визначають
з розрахунку 12 м2 підлоги на одну головку. Таким чином відбувається локальне
пожежегасіння. Недоліки – у холодний період року вода яка постійно знаходиться
в трубопроводах може замерзати, що призведе до виходу системи з ладу; присутні
експлуатаційні витрати на профілактику та догляд за системою; систему
неможливо протестувати; швидкість розповсюдження пожежі може перевищувати
швидкість спрацювання спринклерних головок.
Дренчерна головка за зовнішнім виглядом мало відрізняється від спринклерної.
Але вона порожниста - не має замка. Вмикання дренчерної установки при пожежі у
приміщенні, що потребує захисту, здійснюється або за допомогою пускового
вентилю, який відкривається вручну, або за допомогою спеціального клапана, що
діє за принципом спринклерної головки та об'єднує до 8 дренчерів. В обох
випадках вода поступає до всіх дренчерів і в розпиленому стані одночасно починає
орошати всю площу, над якою розташовані дренчерні головки. Таким чином
можуть створюватися водяні завіси або здійснюватися гасіння пожежі на великій
площі. Недоліки – значні витрати вогнегасних речовин; інерціонність системи,
шкода від гасіння може перевищувати шкоду від пожежі.
Замки спринклерних головок та контрольні клапани дренчерних установок
розраховані на температуру розкривання 72, 93, 141 та 182С у залежності від
небезпечної температури у приміщенні, що потребує захисту. Спринклерні та
дренчерні установки безперервно вдосконалюються. На даний час застосовують
дренчерні установки для гасіння пожеж повітряно-механічною піною, у яких
звичайні дренчери замінені пінними, а керування автоматизоване. Кран
автоматичного пуску зв'язаний із температурним датчиком, що знаходиться
безпосередньо у приміщені. Є також автоматичні вуглекислотні установки гасіння
пожежі.

128

13.5. Система організаційно-технічних заходів
Координація і вдосконалення роботи із забезпечення пожежної безпеки та
контролю за проведенням і виконанням протипожежних заходів здійснюється
службою пожежної безпеки (СПБ), яка створюється в міністерствах, інших
центральних органах виконавчої влади, в об'єднаннях підприємств різної форми
власності.
Оскільки головними причинами пожежі є відсутність у людей елементарних
знань та недотримання вимог пожежної безпеки, проблемі вивчення правил
пожежної безпеки слід надавати першоступеневе значення. Воно повинно
здійснюватись безперервно, на всіх етапах навчання та трудової діяльності з
самого раннього віку.
Вже у дитячих дошкільних закладах проводиться виховна робота, спрямована
на запобігання пожежам від дитячих пустощів з вогнем і виховання у дітей
бережливого ставлення до національного багатства.
Вивчення правил пожежної безпеки організовується у загальноосвітніх і
професійних навчально-виховних закладах, вищих навчальних закладах,
навчальних закладах підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, на
виробництві та в побуті.
Місцеві органи державної виконавчої влади, органи місцевого та регіонального
самоврядування, житлові установи та організації зобов'язані за місцем проживання
організовувати навчання населення правилам пожежної безпеки в побуті та
громадських місцях.
Навчання працюючих здійснюється згідно з Типовим положенням про
спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на
підприємствах в установах та організаціях України.
Усі працівники під час прийняття на роботу і щорічно за місцем роботи повинні
проходити інструктаж з пожежної безпеки.
Перелік посад і порядок організації навчання (у тому числі керівників різних
рівнів) визначаються Кабінетом Міністрів України. Допуск до роботи осіб, які не
пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань пожежної безпеки,
забороняється. Програми навчання з питань пожежної безпеки мають
погоджуватися з органами державного пожежного нагляду.
Однією з основних форм пожежно-профілактичної роботи з працівниками є
протипожежна пропаганда. Вона повинна бути спрямована на виконання вимог
пожежної безпеки і попередження пожеж, викриваючи, в першу чергу, такі
причини їх виникнення, як необережне поводження з вогнем, порушення правил
експлуатації електроустановок, невиконання протипожежних заходів під час
проведення пожежонебезпечних робіт.
Державний пожежний нагляд за станом пожежної безпеки в населених пунктах
і на об'єктах незалежно від форм власності здійснюється відповідно до чинного
законодавства державною пожежною охороною.
Контроль за виконанням правил пожежної регулюється чинним
законодавством.
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Лекція 14
Розділ ІІІ. Цивільний захист населення і територій
14.1. Законодавчі та нормативно-правові основи цивільного захисту
Цивільний захист – це функція держави, спрямована на захист населення,
територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних
ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання
допомоги постраждалим у мирний час та в особливий період.
Правовою основою цивільного захисту є:
 Конституція України;
 Кодекс цивільного захисту України;
 Закони України
 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв‘язку
з прийняттям Кодексу цивільного захисту України»;
 «Про захист населення від інфекційних хвороб»;
 «Про зону надзвичайної екологічної ситуації»;
 «Про об‘єкти підвищеної небезпеки»,
 Укази Президента України;
 Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України.
Кодекс цивільного захисту України, введений в дію 01.07.2013, забезпечує
функціонування цілісної системи цивільного захисту в Україні із врахуванням
кращого світового досвіду. Правові норми у цій сфері до цього часу регулювали
близько 10 законів України, при цьому деякі з них втратили свою актуальність та
потребували скасування.
Одне з найголовніших досягнень даного нормативно-правового акту є
впровадження заходів для зменшення наглядових та контрольних функцій у сфері
техногенної та пожежної безпеки. Повністю скасовується процедура отримання
дозволів органів пожежної безпеки на початок робіт, встановлюється виключно
судовий порядок зупинення роботи суб'єктів господарювання і лише за наявності
порушень, що створюють загрозу життю або здоров'ю людей. Це в свою чергу
дозволить суттєво полегшити умови ведення бізнесу в Україні.
Україна в площині законодавства зробила у 2008 р. кроки, які можна вважати
як спробу інтегруватися в міжнародні структури. Цивільна оборона, як вид
особливої діяльності під час війни, був замінений терміном «цивільний захист»
«Цивільна оборона» є визначальним терміном, який був запропонований для
використання ще у ХХ ст., а термін «цивільний захист» є похідним у наслідок
зменшення глобальної воєнної небезпеки в світі наприкінці ХХ ст. – початку ХХІ
ст. і зростання кількості й складності надзвичайних ситуацій у мирний час
Виникнення цивільної оборони, як системи, відбулося у 1931 р. З ініціативи
декількох держав французький генерал медичної служби Жорж Сен-Поль заснував
у Парижу «Асоціацію Женевських зон» – «зон безпеки» для створення за
допомогою двосторонніх і багатосторонніх угод локальних зон безпеки у всіх
країнах. Згодом Асоціація була перетворена в Міжнародну організацію цивільної
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оборони (International Civil Defence Organisation, ICDO). У 1972 р. ICDO одержала
статус міжурядової організації.
Цивільна оборона (ЦО) у міжнародному гуманітарному праві (МГП)
розглядається як комплекс мір, що приймаються в межах МГП з метою обмежити
збитки і страждання, заподіяні цивільному населенню внаслідок драматичного
розвитку методів і засобів ведення війни. Вона вписується в загальну систему мер
обережності, які визначаються в Додатковому протоколі I 1977 р. до Женевських
Конвенцій 1949 р. щодо захисту цивільного населення від наслідків війни. Уже в
четвертій Женевській Конвенції про захист цивільного населення під час війни
зустрічаються положення, відповідно до яких організаціям цивільної оборони та їх
персоналу надається – так само, як і Червоному Хресту й Червоному Півмісяцю, –
право продовжувати свою діяльність на окупованих територіях. Протокол I
розвиває положення, що стосуються цивільної оборони. Він забезпечує захист,
яким користуються ці організації й їхній персонал при виконанні завдань цивільної
оборони, поширюючи її дію на всі ситуації міжнародного збройного конфлікту, і
передбачає відмітний знак для впізнавання цивільної оборони.
Цивільний захист – це важлива складова загальнодержавних оборонних заходів
будь-якої держави, що проводяться в мирний та воєнний часи. Вони спрямовані на
вирішення трьох основних завдань:
 захист населення від уражаючих факторів, які викликаються стихійними
лихами, техногенними аваріями (катастрофами), а також від дії сучасних
засобів ураження в ході воєнних конфліктів;
 забезпечення стійкої роботи (живучість) економіки в надзвичайних
ситуаціях;
 проведення рятувальних і невідкладних аварійних робіт з метою
ліквідації викликаних ними наслідків.
Закінчення періоду «холодної війни» внаслідок розпаду світової системи
соціалістичної співдружності не стало основою для зникнення загрози війн та
побудови мирної системи співіснування в світі. Більш того, нова епоха
співіснування стала менш передбачуваною, ніж це було в період протистояння
двох протиборчих систем, що мали на озброєнні міцну ядерну зброю. З 1990 р. у
війнах загинуло майже 4 млн. людей, 90 % з них – некомбатанти.
Разом з тим, світове співтовариство зіштовхується з новими загрозами, що
мають більш диверсифікований, і менше передбачуваний характер: тероризм,
розповсюдження зброї масового ураження, регіональна нестабільність, фіаско
державності, організована злочинність, залежність від енергетичних і продуктових
ресурсів і т.п. Ні одна з цих загроз, на відмінність від явної, масованої загрози часів
«холодної війни», не має безпосередньо воєнного характеру і не піддається
ліквідації суто військовими засобами. Однак, наслідком відбуття кожної із загроз
може стати загибель великої кількості населення планети.
У цих умовах значимість системи цивільного захисту зростає і вимагає
знаходження її в постійній готовності до дій за призначенням.
При цьому, існуючий рівень розвитку цивілізації поряд із значними
можливостями (із тим або іншим успіхом) протидіяти багатьом традиційним
небезпекам і загрозам природного й соціального характеру, не завжди забезпечує
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спроможність своєчасно й ефективно реагувати на високі темпи розвитку
техногенної сфери, посилення соціальних протиріч, зростання споживання й
залежності від техногенної інфраструктури, що, у свою чергу, стає причинами
аварій і катастроф, найчастіше порівнянними за наслідками з природними
катаклізмами й локальними війнами.
У таких умовах необхідним стало застосування системного підходу, який
передбачає врахування зв‘язків і взаємозв‘язків явищ і процесів, вжиття дієвих
заходів одночасно по низці існуючих проблемних ситуацій і проблем. Це стало
однією з передумов створення в світі єдиних державних систем попередження й
ліквідації надзвичайних ситуацій.
Ця тенденція притаманна також і Україні, у наслідок чого була створена
Державна Служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС). При цьому під
цивільним захистом розуміється «система організаційних, інженерно-технічних,
санітарно-гігієнічних, протиепідемічних та інших заходів, які здійснюються
центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, підпорядкованими їм силами і засобами, підприємствами,
установами та організаціями незалежно від форми власності, добровільними
рятувальними формуваннями, що забезпечують виконання цих заходів з метою
запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, які загрожують життю та
здоров‘ю людей, завдають матеріальних збитків у мирний час і в особливий
період».
Особливий період - період функціонування національної економіки, органів
державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування,
Збройних Сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту,
підприємств, установ і організацій, а також виконання громадянами України свого
конституційного обов'язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної
цілісності України, який настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію
(крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації
чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та
охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після
закінчення воєнних дій.
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Відповідно до Положення про Цивільну оборону, Женевської конвенції від 12
серпня 1949 року і Додаткових Протоколів від 8 червня 1977 року громадяни
країни мають право на захист свого життя і здоров'я від наслідків катастроф,
стихійних лих і можуть вимагати від уряду країни, інших органів державної
виконавчої влади гарантій щодо забезпечення його реалізації.
Держава як гарант цього права утворює систему органів управління, сил і
заходів, способів і дій, об'єднаних і визначених як Цивільний захист України.
Для вирішення цих завдань створена Постійна урядова комісія з питань
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.
Для оперативного реагування на надзвичайні ситуації або їх загрозу відповідно
до наказу Міністерства надзвичайних ситуацій України діє оперативна мобільна
група (ОМГ).
Вирішення проблем природно-техногенної безпеки України забезпечує
проведення на державному рівні таких заходів:
1. Здійснення управління техногенними ризиками, що забезпечить стале,
гарантоване зменшення кількості та наслідків НС техногенного і природного
характеру.
2. Створення цілісної міжвідомчої системи моніторингу і налагодження
державної служби прогнозування та попередження природних і техногенних НС.
3. Створення загальнодержавного реєстру потенційно небезпечних об‘єктів і
територій та механізмів їх моніторингу.
4. Підвищення ефективності роботи органів державного нагляду за станом і
функціонуванням потенційно небезпечних виробництв.
Засобом розв‘язання проблеми захисту від техногенних і природних НС є
створення в Україні Єдиної державної системи ЦЗ населення і територій, основне
завдання якої – запобігати та реагувати на НС.
Запобігання виникненню НС передбачає підготовку та реалізацію заходів,
спрямованих на регулювання техногенної та природної безпеки, проведення
оцінювання ступенів ризику, завчасне реагування на події, що становлять загрозу
виникнення НС для запобігання лиху або пом‘якшення його можливих наслідків.
Реагування на НС – це скоординовані дії підрозділів Єдиної державної системи
цивільного захисту щодо реалізації планів локалізації та ліквідації аварій
(катастроф) для усунення загрози життю та здоров‘ю людей, надання невідкладної
допомоги потерпілим.
Цивільний захист здійснюється за такими принципами:
 гарантування та забезпечення державою конституційних прав громадян
на захист життя, здоров‘я та власності;
 комплексного підходу до вирішення завдань цивільного захисту;
 пріоритетності завдань, спрямованих на рятування життя та
збереження здоров‘я громадян;
 максимально можливого, економічно обґрунтованого зменшення
ризику виникнення надзвичайних ситуацій;
 централізації управління, єдиноначальності, підпорядкованості,
статутної дисципліни Оперативно-рятувальної служби цивільного
захисту, аварійно-рятувальних служб;
133



гласності, прозорості, вільного отримання та поширення публічної
інформації про стан цивільного захисту, крім обмежень, встановлених
законом;
 добровільності – у разі залучення громадян до здійснення заходів
цивільного захисту, пов‘язаних з ризиком для їхнього життя і здоров‘я;
 відповідальності посадових осіб органів державної влади та органів
місцевого самоврядування за дотримання вимог законодавства з питань
цивільного захисту;
 виправданого ризику та відповідальності керівників сил цивільного
захисту за забезпечення безпеки під час проведення аварійнорятувальних та інших невідкладних робіт.
Законодавством України передбачене співробітництво з іншими державами у
сфері ЦЗ з питань обміну досвідом роботи, ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій, створення й оснащення сил ЦЗ, спільних дій у транскордонних НС.
Аналіз висновків і практичної діяльності різноманітних органів ЦЗ зарубіжних
країн свідчить про перспективність висновку ―щодо подвійного призначення‖ ЦЗ,
тобто про захист населення в надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу.
14.2.Завдання цивільного захисту:
1. Попередження населення про виникнення надзвичайних ситуацій
техногенного походження й вживання заходів щодо зменшення збитків у разі
аварій, катастроф, значних пожеж і стихійних лих.
2. Оповіщення населення о ході ліквідації наслідків НС, постійне його
інформування про обстановку, що складається.
Для виконання цього завдання створена автоматизована система оповіщення та
інформаційного забезпечення на базі загальнодержавної мережі зв'язку та
радіомовлення, яка поділяється на державну та регіональну.
3. Захист населення від наслідків стихійних лих.
З метою виконання цього завдання здійснюється комплекс заходів, що
забезпечують укриття населення в захисних спорудах, його евакуацію, медичний,
радіаційний захист, а також захист від біологічних засобів ураження.
Підставою для практичного здійснення заходів евакуації є показники стану
довкілля в разі НС і відповідне рішення комісії ТЕБ та НС.
Штаби ЦЗ беруть участь у плануванні евакозаходів і всебічно сприяють
підготовці евакоорганів до їх роботи.
4. Організація та проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у зонах
надзвичайних ситуацій та осередках ураження.
Це завдання полягає у виконанні заходів, передбачених чинним
законодавством з питань ліквідації наслідків НС, а також:
 розвідуванні осередків ураження й визначенні меж цих осередків;
 проведенні робіт, пов'язаних із пошуком і порятунком людей;
 наданні допомоги потерпілим;
 евакуації населення з осередків масових уражень;
 забезпеченні громадського порядку в зонах аварій, катастроф;
 здійсненні заходів життєзабезпечення населення;
 здійсненні санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів тощо.
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5. Створення систем аналізу, прогнозування, керування, оповіщення і зв'язку,
спостереження та контролю за радіоактивним, хімічним і бактеріологічним
зараженням, підтримка їх у готовності для стійкого функціонування в умовах НС
мирного і воєнного часу.
Організатором діяльності цих систем є Державна Служба України з питань НС,
основними виконавцями – Держкомгідромет, Міністерство охорони здоров'я та
інші центральні органи державної виконавчої влади, а також підприємства,
установи та організації, що входять у сферу його управління.
Спеціальні підрозділи названих центральних органів державної виконавчої
влади цілодобово у встановлені терміни інформують штаб ЦЗ України про стан
навколишнього природного середовища, подають відомості щодо прогнозів на
найближчий час. Про загрозливі явища штаб ЦЗ інформує негайно.
6. Організація життєзабезпечення населення під час аварій, катастроф,
стихійних лих.
Завдання передбачає заходи, що здійснюються центральними та місцевими
органами державної влади, адміністраціями областей, міст, районів, установ і
організацій завчасно, а також у разі виникнення НС з метою створення умов для
виживання населення, що може виявитися або виявилося в осередках ураження.
Заходами життєзабезпечення населення, спрямованими на задоволення
мінімальних потреб громадян, що постраждали від наслідків НС, надання їм
побутових послуг і реалізацію соціальних гарантій на час проведення рятувальних
та інших невідкладних робіт, є:
 тимчасове розселення громадян у безпечні місця;
 організація харчування населення в зонах НС;
 організація забезпечення потерпілого населення одягом, взуттям і товарами
першої необхідності;
 забезпечення медичного обслуговування і санітарно-епідемічного нагляду в
місцях тимчасового розселення.
7. Підготовка і перепідготовка осіб керівного складу ЦЗ, її органів управління і
сил, навчання населення вміння застосовувати засоби індивідуального захисту
(ЗІЗ) і діяти в умовах НС. Населення проходить підготовку за групами:
 учні середніх шкіл – за програмами під керівництвом учителів;
 студенти – за спеціальними програмами.
Особи, не зайняті у сфері виробництва та обслуговування, навчаються вміння
застосовувати засоби індивідуального захисту і діяти в умовах НС за допомогою
пам'яток і засобів масової інформації, а також під час загальнодержавного
навчання з ЦЗ, яке проводиться за рішенням уряду України.
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Лекція 15
15.1.Єдина державна система цивільного захисту
Єдина державна система ЦЗ (ЄДСЦЗ) населення і територій створена для
реалізації державної політики, спрямованої на забезпечення безпеки та захисту
населення і територій, матеріальних і культурних цінностей, довкілля від
негативних наслідків НС у мирний час та особливий період, подолання наслідків
НС.

Головні завдання ЄДСЦЗ:
– прогнозування та оцінювання соціально-економічних наслідків НС;
– розробка та здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню НС;
– створення, збереження і раціональне використання матеріальних ресурсів,
необхідних для запобігання НС;
– оповіщення населення про загрозу та виникнення НС, своєчасне
інформування про обстановку і вжиті заходи;
– організація захисту населення і територій у разі виникнення НС;
– проведення рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків
НС та організація життєзабезпечення постраждалого населення;
– здійснення нагляду і контролю у сфері цивільного захисту;
– надання оперативної допомоги населенню в разі виникнення несприятливих
побутових або нестандартних ситуацій;
– навчання населення способам захисту в разі виникнення НС та побутових
нестандартних ситуацій;
– міжнародне співробітництво у сфері цивільного захисту.
Структура ЄСЦЗ. До єдиної системи цивільного захисту входять
територіальні і функціональні підсистеми (рис. 2.1). Територіальні підсистеми
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створюються в Автономній Республіці Крим (АРК), областях, містах Києві та
Севастополі, функціональні – в міністерствах і відомствах.
Кожна підсистема має чотири рівні: загальнодержавний, регіональний,
місцевий та об‘єктовий).
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Рис. 2.1. Структура Єдиної державної системи цивільного захисту
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15.2. Органи управління цивільним захистом та їх функції
Загальне керівництво ЄСЦЗ здійснює Кабінет міністрів України. Начальником
ЦЗ України є Прем‘єр-міністр України.
Безпосереднє керівництво діяльністю ЄСЦЗ покладається на спеціально
уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань ЦЗ – Державна
служба з питань надзвичайних ситуацій (ДСНС). Керівник цього органу є
заступником начальника ЦЗ України.
ДСНС є спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з
питань цивільного захисту:
– забезпечує реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту;
– контролює організацію здійснення заходів щодо захисту населення і
територій від НС усіма органами виконавчої влади, підприємствами, організаціями
та установами незалежно від форми власності;
– перевіряє наявність і готовність до використання засобів індивідуального та
колективного захисту, майна ЦЗ, їх утримання та облік;
– забезпечує нагляд за дотриманням вимог стандартів, нормативів і правил у
сфері цивільного захисту;
– з‘ясовує причини виникнення НС, невиконання заходів із запобігання цим
ситуаціям;
– здійснює нормативне регулювання у сфері цивільного захисту, зокрема з
питань техногенної та пожежної безпеки;
– здійснює інші заходи, передбачені законом.
Міністерство з надзвичайних ситуацій здійснює свої повноваження через
територіальні органи відповідно до адміністративно-територіального поділу, до
районів включно.
У складі ДСНС діють:
– урядовий орган державного нагляду у сфері ЦЗ;
– органи оперативного реагування на НС у сфері ЦЗ;
– органи мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи та інших НС.
Урядовий орган державного нагляду у сфері ЦЗ. До складу цього органу
входять:
– підрозділи державного нагляду у сфері техногенної безпеки;
– підрозділи державного нагляду у сфері пожежної безпеки;
– територіальні та місцеві органи державного нагляду у сфері ЦЗ.
Керівник урядового органу державного нагляду у сфері ЦЗ одночасно є
головним державним інспектором України з нагляду у сфері ЦЗ.
Територіальні та місцеві органи державного нагляду у сфері ЦЗ підпорядковані
урядовому органу державного нагляду, очолюють їх головні державні інспектори з
нагляду у сфері ЦЗ – заступники керівників територіальних та місцевих органів
управління ДСНС.
Органи оперативного реагування на НС у сфері ЦЗ. До органів
оперативного реагування на НС у сфері ЦЗ входять:
– органи управління, сили і засоби оперативного реагування на НС у складі
ДСНС;
– органи управління, сили і засоби ЦЗ в АРК, областях, містах Києві та
Севастополі, районах, містах, та районах у містах.
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На органи управління органів оперативного реагування на НС покладається:
– забезпечення готовності сил і засобів, призначених для реагування на НС;
– здійснення заходів з реагування на НС, ліквідації їх наслідків;
– управління підпорядкованими силами ЦЗ;
– координація дій органів управління, сил і засобів ЦЗ центральних і місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування під час реагування на
НС.
Органи управління за функціональним призначенням поділяються на
координувальні, постійні та органи повсякденного управління.
Координувальні органи, що забезпечують координацію діяльності виконавчої
влади у сфері ЦЗ, такі:
– на загальнодержавному рівні – Рада національної безпеки і оборони України,
Кабінет Міністрів України, що створює Державну комісію з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС);
– на регіональному рівні – комісії з ТЕБ та НС Ради міністрів АРК,
держадміністрацій областей, міст Києва та Севастополя;
– на місцевому рівні – комісії з ТЕБ та НС районних державних адміністрацій;
– на об‘єктовому рівні – комісії з НС об‘єкта.
Державні, регіональні, місцеві та об‘єктові комісії забезпечують безпосереднє
керівництво реагуванням на НС на відповідному рівні.
Постійними органами управління є ДСНС, територіальні органи ДСНС, органи
виконавчої влади на відповідному рівні та уповноважені підрозділи цих органів
(управління, відділи) з питань НС та ЦЗ населення, а на об‘єктовому рівні –
підрозділ (відділ, сектор) або спеціально призначені особи з питань НС.
Органи повсякденного управління – це центри управління в НС, оперативночергові служби уповноважених органів з питань НС та захисту населення усіх
рівнів; диспетчерські служби центральних і місцевих органів виконавчої влади,
державних підприємств, організацій, установ.
15.3. Сили цивільного захисту
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Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту
Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту функціонує в системі
центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує
державну політику у сфері цивільного захисту, і складається з органів управління,
аварійно-рятувальних формувань центрального підпорядкування, аварійнорятувальних формувань спеціального призначення, спеціальних авіаційних,
морських та інших формувань, державних пожежно-рятувальних підрозділів
(частин), навчальних центрів, формувань та підрозділів забезпечення.
Організація та порядок повсякденної діяльності оперативно-рятувальної
служби цивільного захисту та функціонування її під час виконання завдань за
призначенням визначаються Положенням про оперативно-рятувальну службу
цивільного захисту.
Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту рішенням керівника
центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує
державну політику у сфері цивільного захисту, встановлюються зони
відповідальності щодо реагування на надзвичайні ситуації.
Повноваження Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту та інших
професійних аварійно-рятувальних служб можуть бути обмежені на територіях та у
суб‘єктів господарювання, у яких відповідно до Закону України ―Про державну
таємницю‖ встановлено спеціальні перепускні та внутрішньооб‘єктові режими.
Для здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій органи
управління і формування Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту
використовують спеціальні транспортні засоби. Перевага таких засобів у
дорожньому русі, а також правила встановлення спеціальних світлових і звукових
сигнальних пристроїв та нанесення кольорово-графічних позначень на них
визначаються актами законодавства.
Аварійно-рятувальні служби
Аварійно-рятувальні служби поділяються на:
 державні, регіональні, комунальні, об‘єктові та громадських
організацій;
 спеціалізовані та неспеціалізовані;
 професійні та непрофесійні.
Державні, регіональні, комунальні аварійно-рятувальні служби і аварійнорятувальні служби громадських організацій, створені на професійній основі, є
юридичними особами.
Спеціалізовані професійні аварійно-рятувальні служби, діяльність яких
пов‘язана з організацією та проведенням гірничорятувальних робіт, є
воєнізованими.
Непрофесійні об‘єктові аварійно-рятувальні служби створюються з числа
інженерно-технічних та інших досвідчених працівників суб‘єктів господарювання,
які мають необхідні знання та навички у проведенні аварійно-рятувальних та
інших невідкладних робіт і здатні за станом здоров‘я виконувати роботи в
екстремальних умовах.
Особливим видом аварійно-рятувальних служб є служби медицини катастроф,
які діють у складі центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
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системи екстреної медичної допомоги, що створюються органами влади
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя відповідно до
закону.
Державні, комунальні аварійно-рятувальні служби та аварійно-рятувальні
служби громадських організацій набувають статусу юридичної особи.
Завдання і функції конкретних аварійно-рятувальних служб визначаються їх
статутами чи положеннями, які погоджуються з центральним органом виконавчої
влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері
цивільного захисту, та затверджуються згідно із законодавством.
Матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності аварійнорятувальних служб здійснюється за рахунок коштів державного та місцевого
бюджетів, підприємств, установ, організацій, що створюють аварійно-рятувальні
служби, коштів від надання додаткових платних послуг, а також добровільних
пожертвувань юридичних і фізичних осіб, інших не заборонених законодавством
джерел.
Формування цивільного захисту
Формування цивільного захисту утворюються для проведення великих обсягів
робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій чи терористичних актів, а також
для проведення відновлювальних робіт, які потребують залучення великої
кількості фахівців і техніки.
Формування цивільного захисту поділяються на об‟єктові та територіальні.
Спеціалізовані служби цивільного захисту
Спеціалізовані
служби
цивільного
захисту
(енергетики,
захисту
сільськогосподарських тварин і рослин, інженерні, комунально-технічні,
матеріального забезпечення, медичні, зв‘язку і оповіщення, протипожежні, торгівлі
та харчування, технічні, транспортного забезпечення, охорони громадського
порядку) утворюються для проведення спеціальних робіт і заходів з цивільного
захисту та їх забезпечення, що потребують залучення фахівців певної
спеціальності, техніки і майна спеціального призначення:
 об‘єктові – на суб‘єкті господарювання (шляхом формування з
працівників суб‘єкта господарювання ланок, команд, груп, що
складають відповідні спеціалізовані служби цивільного захисту);
 галузеві – у системі центрального органу виконавчої влади (шляхом
зведення об‘єктових підрозділів у відповідну галузеву спеціалізовану
службу цивільного захисту) – центральним органом виконавчої влади.
Перелік центральних органів виконавчої влади, в яких утворюються
спеціалізовані служби цивільного захисту, визначається Положенням
про єдину державну систему цивільного захисту;
 територіальні (шляхом об‘єднання об‘єктових підрозділів у відповідну
територіальну спеціалізовану службу цивільного захисту місцевого
рівня або об‘єднання територіальних спеціалізованих служб цивільного
захисту місцевого рівня у регіональну спеціалізовану службу
цивільного захисту)
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Добровільні формування цивільного захисту
Добровільні формування цивільного захисту утворюються під час загрози або
виникнення надзвичайних ситуацій для проведення допоміжних робіт із
запобігання або ліквідації наслідків таких ситуацій за рішенням Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, центрального органу виконавчої влади, місцевої
державної адміністрації, органу місцевого самоврядування.
До добровільних формувань цивільного захисту включаються громадяни на
добровільних засадах.
Громадяни, які виконують завдання із запобігання або ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій у складі добровільного формування цивільного захисту,
мають право на:
 забезпечення і використання під час виконання завдань із запобігання та
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації засобів індивідуального
захисту;
 відшкодування шкоди, заподіяної їхньому життю, здоров‘ю під час
виконання завдань із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної
ситуації;
 медичну допомогу та медико-психологічну реабілітацію у разі
отримання фізичних та психологічних травм під час виконання завдань
із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
Для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до закону можуть
залучатися Збройні Сили України, інші військові формування та правоохоронні
органи спеціального призначення, утворені відповідно до законів України.
Умови залучення Збройних Сил України, інших військових формувань та
правоохоронних органів спеціального призначення, утворених відповідно до
законів України, для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій визначаються
відповідно до Конституції України, законів України ―Про правовий режим
надзвичайного стану‖, ―Про Збройні Сили України‖ та інших законів.
Громадські організації
З метою виконання окремих функцій у сфері цивільного захисту можуть
утворюватися громадські організації.
Громадські організації залучаються на добровільних або договірних засадах до
робіт із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій за наявності в
учасників ліквідації відповідного рівня підготовки.
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Лекція 16
16.1. Режими функціонування єдиної системи цивільного захисту
Залежно від існуючої або прогнозованої обстановки, масштабів і особливостей
НС рішенням органу виконавчої влади у межах конкретної території можуть
встановлюватися такі режими функціонування системи ЄС ЦЗ:
1. Режим повсякденного функціонування – за нормальної виробничо-промислової, радіаційної, хімічної обстановки. у цьому режимі провадять такі заходи:
– спостереження і контроль за станом довкілля, обстановкою на потенційно
небезпечних об‘єктах і прилеглих до них територій;
– розробку і виконання заходів щодо запобігання НС, забезпечення захисту
населення, зменшення можливих матеріальних утрат;
– створення і поновлення матеріальних резервів для ліквідації наслідків НС;
– постійне прогнозування обстановки, погіршення якої може призвести до НС.
2. Режим підвищеної готовності – у разі істотного погіршення виробничопромислової, радіаційної, хімічної та іншої обстановки. у цьому режимі
здійснюють заходи режиму повсякденного функціонування, і додатково:
– формування оперативних груп для виявлення причини погіршення
обстановки;
– посилення спостереження і контролю за ситуацією на потенційно
небезпечних об‘єктах, а також обстановкою, і прогнозування можливості
виникнення нс та її масштабів;
– здійснення заходів для запобігання виникнення нс, захисту населення і
територій;
– приведення у стан підвищеної готовності наявних сил і засобів тощо.
3. Режим надзвичайної ситуації – у разі виникнення і під час ліквідації
наслідків НС. у цьому режимі:
– організовують захист населення і територій;
– організовують роботу, пов‘язану з локалізацією або ліквідацією наслідків НС;
– забезпечують стале функціонування об‘єктів економіки та об‘єктів
першочергового життєзабезпечення постраждалого населення;
– постійно контролюють стан довкілля тощо.
4. Режим надзвичайного стану – встановлюють відповідно до вимог закону
України «Про правовий режим надзвичайного стану».
Надзвичайний стан – це передбачений конституцією України особливий
правовий режим діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ і організацій, який тимчасово допускає обмеження у
здійсненні конституційних прав і свобод громадян, а також прав юридичних осіб,
та покладає на них додаткові обов‘язки.
Режим надзвичайного стану спрямований на забезпечення безпеки громадян у
разі стихійного лиха, аварій і катастроф, епідемій та епізоотій, а також на захист
прав і свобод громадян, конституційного ладу у разі масових порушень
правопорядку або спроби захоплення державної влади чи зміни конституційного
ладу України через насильство.
Під час надзвичайного стану держава може вжити таких заходів:
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– встановлення особливого режиму в‘їзду і виїзду, а також обмеження свободи
пересування;
– обмеження руху транспортних засобів і їх огляд;
– посилення охорони громадського порядку та об‘єктів, що забезпечують
життєдіяльність населення а також діяльність можливих об‘єктів народного
господарства;
– заборона проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій,
спортивних та інших масових заходів;
– заборона страйків.
5. Режим воєнного стану встановлюється в умовах воєнних дій; порядок
підпорядкування ЄС ЦЗ військовому командуванню визначається відповідно до
Закону України «Про правовий режим воєнного стану».
Воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в
окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки
державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає
надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню,
військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень,
необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення
національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності
України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою,
обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних
інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.
В Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військове
командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть
запроваджувати та здійснювати такі заходи правового режиму воєнного стану:
1) встановлювати посилену охорону важливих об‘єктів національної економіки
та об‘єктів, що забезпечують життєдіяльність населення, і вводити особливий
режим їхньої роботи. Перелік об‘єктів національної економіки та об‘єктів, що
забезпечують життєдіяльність населення, що підлягають посиленій охороні в
умовах воєнного стану, затверджується Кабінетом Міністрів України;
2) запроваджувати трудову повинність для працездатних осіб, не залучених до
роботи в оборонній сфері та сфері забезпечення життєдіяльності населення і не
заброньованих за підприємствами, установами та організаціями на період дії
воєнного стану з метою виконання робіт, що мають оборонний характер, а також
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, які виникли в період дії воєнного
стану, та залучати їх в умовах воєнного стану до суспільно корисних робіт, що
виконуються для задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових
формувань, правоохоронних органів і сил цивільного захисту, забезпечення
функціонування національної економіки та системи забезпечення життєдіяльності
населення і не потребують, як правило, спеціальної професійної підготовки осіб. 3)
використовувати потужності та трудові ресурси підприємств, установ і організацій
усіх форм власності для потреб оборони, змінювати режим їхньої роботи,
проводити інші зміни виробничої діяльності, а також умов праці відповідно до
законодавства про працю;
4) примусово відчужувати майно, що перебуває у приватній або комунальній
власності, вилучати майно державних підприємств, державних господарських
144

об‘єднань для потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану в
установленому законом порядку та видавати про це відповідні документи
встановленого зразка;
5) запроваджувати комендантську годину (заборону перебування у певний
період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих
перепусток і посвідчень), а також встановлювати спеціальний режим
світломаскування;
6) встановлювати особливий режим в‘їзду і виїзду, обмежувати свободу
пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух
транспортних засобів;
7) перевіряти документи у осіб, а в разі потреби проводити огляд речей,
транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян,
за винятком обмежень, встановлених Конституцією України;
8) забороняти проведення мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій,
інших масових заходів;
9) порушувати у порядку, визначеному Конституцією та законами України,
питання про заборону діяльності політичних партій, громадських об‘єднань, якщо
вона спрямована на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу
насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності
держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду
війни, насильства, на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі,
посягання на права і свободи людини, здоров‘я населення;
10) встановлювати заборону або обмеження на вибір місця перебування чи
місця проживання осіб на території, на якій діє воєнний стан;
11) регулювати роботу підприємств телекомунікацій, поліграфічних
підприємств, видавництв, телерадіоорганізацій, телерадіоцентрів та інших
підприємств, установ, організацій і закладів культури та засобів масової
інформації, а також використовувати місцеві радіостанції, телевізійні центри та
друкарні для військових потреб і проведення роз‘яснювальної роботи серед військ і
населення; забороняти роботу приймально-передавальних радіостанцій особистого
і колективного користування та передачу інформації через комп‘ютерні мережі;
12) у разі порушення вимог або невиконання заходів правового режиму
воєнного стану вилучати у підприємств, установ і організацій усіх форм власності,
окремих громадян телекомунікаційне обладнання, телевізійну, відео- і
аудіоапаратуру, комп‘ютери, а також у разі потреби інші технічні засоби зв‘язку;
13) забороняти торгівлю зброєю, сильнодіючими хімічними і отруйними
речовинами, а також алкогольними напоями та речовинами, виробленими на
спиртовій основі;
14) встановлювати особливий режим у сфері виробництва та реалізації
лікарських засобів, які мають у своєму складі наркотичні засоби, психотропні
речовини та прекурсори, інші сильнодіючі речовини, перелік яких визначається
Кабінетом Міністрів України;
15) вилучати у підприємств, установ і організацій навчальну та бойову техніку,
вибухові, радіоактивні речовини і матеріали, сильнодіючі хімічні та отруйні
речовини;
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16) забороняти громадянам, які перебувають на військовому або спеціальному
обліку у Міністерстві оборони України, Службі безпеки України чи Службі
зовнішньої розвідки України, змінювати місце проживання (місце перебування) без
дозволу військового комісара або керівника відповідного органу Служби безпеки
України чи Служби зовнішньої розвідки України; обмежувати проходження
альтернативної (невійськової) служби;
17) встановлювати для фізичних і юридичних осіб військово-квартирну
повинність з розквартирування військовослужбовців, осіб рядового і
начальницького складу правоохоронних органів, особового складу служби
цивільного захисту, евакуйованого населення та розміщення військових частин,
підрозділів і установ;
18) встановлювати порядок використання фонду захисних споруд цивільного
захисту;
19) проводити евакуацію населення, якщо виникає загроза його життю або
здоров‘ю, а також матеріальних і культурних цінностей, якщо виникає загроза їх
пошкодження або знищення, згідно з переліком, що затверджується Кабінетом
Міністрів України;
20) запроваджувати у разі необхідності нормоване забезпечення населення
основними продовольчими і непродовольчими товарами, лікарськими засобами і
виробами медичного призначення;
21) усувати з посад керівників підприємств, установ і організацій за неналежне
виконання ними визначених цим Законом обов‘язків та призначати виконувачів
обов‘язків керівників зазначених підприємств, установ і організацій;
22) вживати додаткових заходів щодо посилення охорони державної таємниці;
23) інтернувати (примусово оселяти) громадян іноземної держави, яка загрожує
нападом чи здійснює агресію проти України;
24) здійснювати обов‘язкову евакуацію затриманих осіб, що перебувають в
ізоляторах тимчасового тримання; підозрюваних, обвинувачених осіб, щодо яких
застосовано запобіжний захід - тримання під вартою, що перебувають в слідчих
ізоляторах; етапування засуджених осіб, які відбувають такі покарання, як арешт,
обмеження волі, позбавлення волі на певний строк та довічне ув‘язнення, з установ
виконання покарань, розташованих у місцевостях, наближених до районів, де
ведуться бойові дії, до відповідних установ, які розташовані в безпечній місцевості.
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Лекція 17
17.1. Оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях. Захист населення в
надзвичайних ситуаціях
Загальні принципи та етапи оцінки обстановки у надзвичайнихситуаціях
Вихідними даними для прогнозування і оцінки можливої обстановки на
визначеній території, в місті, населеному пункті, на об'єкті господарської
діяльності в результаті дії факторів ураження надзвичайних ситуацій є:
– план (карта) визначеної території, міста, населеного пункту, об'єкту
господарської діяльності;
– кількість об'єктів господарської діяльності та їх характеристика за ступенем
техногенної небезпеки;
– характеристики і схеми об'єктів енерго-, газо-, тепло-, водо забезпечення і
каналізації;
– характеристики систем управління, оповіщення населення і зв'язку;
– характеристика маршрутів, що плануються для вводу сил ЦЗ та виводу
(вивозу) населення з осередків можливого ураження;
– метеорологічні умови та особливості визначеної території, міста, населеного
пункту та об'єктів господарської діяльності, які оказують вплив на організацію та
проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;
– довідкові, статистичні та інші додаткові дані і документи.
Прогнозування та оцінка можливої обстановки здійснюється в три етапи.
Перший етап – попередня завчасна оцінка можливої надзвичайної ситуації.
Розрахунки проводяться з метою прогнозування можливої обстановки на
визначеній території, в місті, населеному пункті, на об'єкті господарської
діяльності та виявлення слабких, вузьких ланок і місць, планування і проведення
профілактичних і попереджувальних заходів, направлених на пониження
можливого ущербу і виключення (або пониження) втрат людей, а також
визначення сил і засобів для проведення аварійно-рятувальних і невідкладних робіт
в осередках ураження.
Визначення вірогідних об'ємів рятувальних і невідкладних робіт на визначеній
території, в місті, населеному пункті, на об'єкті господарської діяльності
проводиться, виходячи з можливих ступенів ураження за спеціальними
методиками, розрахунковими таблицями та довідниками.
Розрахунки проводяться з урахуванням факторів ураження прямої та побічної
дії факторів ураження, для найгіршого з можливих варіантів з максимальним
ущербом, при цьому використовуються дані паспортизації міста, населеного
пункту чи об'єкта господарської діяльності.
Другий етап – це прогнозування та оцінка обстановки після отримання
органами управління ЦЗ даних про виникнення надзвичайної ситуації. Оперативні
розрахунки проводяться відразу після виникнення надзвичайної ситуації з метою
прогнозування обстановки, що склалася, визначенні сил і засобів для проведення
аварійно-рятувальних і невідкладних робіт та підготовки даних для прийняття
рішення керівником відповідного органу управління щодо проведення дій для
локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
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Третій етап – остаточна оцінка обстановки, що виникла внаслідок
надзвичайної ситуації, проводиться з урахуванням даних розвідки осередку
ураження.
Результати оцінки обстановки на цьому етапі дають найбільш достовірну
картину, що склалася на визначеній території, в місті, населеному пункті, на об'єкті
господарської діяльності після виникнення надзвичайної ситуації та її наслідків.
Тривалість третього етапу і достовірність оцінки обстановки, що склалася,
залежать від якості і повноти заздалегідь проведених розрахунків, урахування
факторів прямої та побічної дії факторів ураження, від оперативності і
ефективності розвідки осередків ураження.
17.2. Оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій
Оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій полягає у
своєчасному доведенні такої інформації до органів управління цивільного захисту,
сил цивільного захисту, суб‘єктів господарювання та населення.
Оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій забезпечується
шляхом:
1)
функціонування
загальнодержавної,
територіальних,
місцевих
автоматизованих систем централізованого оповіщення про загрозу або виникнення
надзвичайних ситуацій, спеціальних, локальних та об‘єктових систем оповіщення;
2) централізованого використання телекомунікаційних мереж загального
користування, у тому числі мобільного (рухомого) зв‘язку, відомчих
телекомунікаційних мереж і телекомунікаційних мереж суб‘єктів господарювання
в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, а також мереж
загальнонаціонального, регіонального та місцевого радіомовлення і телебачення та
інших технічних засобів передавання (відображення) інформації;
3) автоматизації процесу передачі сигналів і повідомлень про загрозу або
виникнення надзвичайних ситуацій;
4) функціонування на об‘єктах підвищеної небезпеки автоматизованих систем
раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення;
5) організаційно-технічної інтеграції різних систем централізованого
оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій та
автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та
оповіщення;
6) функціонування в населених пунктах, а також місцях масового перебування
людей сигнально-гучномовних пристроїв та електронних інформаційних табло для
передачі інформації з питань цивільного захисту.
17.3. Інформування у сфері цивільного захисту
Інформацію з питань цивільного захисту становлять відомості про надзвичайні
ситуації, що прогнозуються або виникли, з визначенням їх класифікації, меж
поширення і наслідків, а також про способи та методи захисту від них.
Органи управління цивільного захисту зобов‘язані надавати населенню через
засоби масової інформації оперативну та достовірну інформацію, зазначену в
частині першій цієї статті, а також про свою діяльність з питань цивільного
захисту, у тому числі в доступній для осіб з вадами зору та слуху формі.
Керівники суб‘єктів господарювання, що експлуатують потенційно небезпечні
об‘єкти та об‘єкти підвищеної небезпеки, зобов‘язані систематично та оперативно
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оприлюднювати інформацію про такі об‘єкти в офіційних друкованих виданнях, на
офіційних веб-сайтах, інформаційних стендах та в будь-який інший прийнятний
спосіб.
Інформація має містити дані про суб‘єкт, який її надає, та сферу його
діяльності, про природу можливого ризику під час аварій, включаючи вплив на
людей та навколишнє природне середовище, про спосіб інформування населення у
разі загрози або виникнення аварії та поведінку, якої слід дотримуватися.
Оприлюднення інформації про наслідки надзвичайної ситуації здійснюється
відповідно до законодавства про інформацію.
17.4 Укриття населення у захисних спорудах цивільного захисту та
евакуаційні заходи
До захисних споруд цивільного захисту належать:
1) сховище – герметична споруда для захисту людей, в якій протягом певного
часу створюються умови, що виключають вплив на них небезпечних факторів, які
виникають внаслідок надзвичайної ситуації, воєнних (бойових) дій та
терористичних актів;
2) протирадіаційне укриття – негерметична споруда для захисту людей, в якій
створюються умови, що виключають вплив на них іонізуючого опромінення у разі
радіоактивного забруднення місцевості;
3) швидкоспоруджувана захисна споруда цивільного захисту – захисна споруда,
що зводиться із спеціальних конструкцій за короткий час для захисту людей від дії
засобів ураження в особливий період.
Для захисту людей від деяких факторів небезпеки, що виникають внаслідок
надзвичайних ситуацій у мирний час, та дії засобів ураження в особливий період
також використовуються споруди подвійного призначення та найпростіші укриття.
Споруда подвійного призначення – це наземна або підземна споруда, що може
бути використана за основним функціональним призначенням і для захисту
населення.
Найпростіше укриття – це фортифікаційна споруда, цокольне або підвальне
приміщення, що знижує комбіноване ураження людей від небезпечних наслідків
надзвичайних ситуацій, а також від дії засобів ураження в особливий період.
17.5 Заходи з евакуації
Евакуація проводиться на державному, регіональному, місцевому або
об‘єктовому рівні. Залежно від особливостей надзвичайної ситуації
встановлюються такі види евакуації:
1) обов‘язкова;
2) загальна або часткова;
3) тимчасова або безповоротна.
Рішення про проведення евакуації приймають:
1) на державному рівні – Кабінет Міністрів України;
2) на регіональному рівні – Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації;
3) на місцевому рівні – районні, у містах Києві чи Севастополі державні
адміністрації, відповідні органи місцевого самоврядування;
4) на об‘єктовому рівні – керівники суб‘єктів господарювання.
149

У разі виникнення радіаційних аварій рішення про евакуацію населення, яке
може потрапити до зони радіоактивного забруднення, приймається місцевими
державними адміністраціями на підставі висновку санітарно-епідеміологічної
служби відповідно до прогнозованого дозового навантаження на населення або за
інформацією суб‘єктів господарювання, які експлуатують ядерні установки, про
випадки порушень у їх роботі.
У невідкладних випадках керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної
ситуації, а в разі його відсутності – керівник аварійно-рятувальної служби, який
першим прибув у зону надзвичайної ситуації, може прийняти рішення про
проведення екстреної евакуації населення із зони надзвичайної ситуації або зони
можливого ураження.
Обов‘язкова евакуація населення проводиться у разі виникнення загрози:
1) аварій з викидом радіоактивних та небезпечних хімічних речовин;
2) катастрофічного затоплення місцевості;
3) масових лісових і торф‘яних пожеж, землетрусів, зсувів, інших геологічних
та гідрогеологічних явищ і процесів;
4) збройних конфліктів (з районів можливих бойових дій у безпечні райони, які
визначаються Міністерством оборони України на особливий період).
Загальна евакуація проводиться для всіх категорій населення із зон:
1) можливого радіоактивного та хімічного забруднення;
2) катастрофічного затоплення місцевості з чотиригодинним добіганням
проривної хвилі при руйнуванні гідротехнічних споруд.
Часткова евакуація проводиться для вивезення категорій населення, які за віком
чи станом здоров‘я у разі виникнення надзвичайної ситуації не здатні самостійно
вжити заходів щодо збереження свого життя або здоров‘я, а також осіб, які
відповідно до законодавства доглядають (обслуговують) таких осіб.
Проведення евакуації забезпечується шляхом:
1) утворення регіональних, місцевих та об‘єктових органів з евакуації;
2) планування евакуації;
3) визначення безпечних районів, придатних для розміщення евакуйованого
населення та майна;
4) організації оповіщення керівників суб‘єктів господарювання і населення про
початок евакуації;
5) організації управління евакуацією;
6) життєзабезпечення евакуйованого населення в місцях їх безпечного
розміщення;
7) навчання населення діям під час проведення евакуації.
За рішенням органів, для виведення чи вивезення основної частини населення
із зони надзвичайної ситуації, районів можливих бойових дій залучаються у
порядку, встановленому законом, транспортні засоби суб‘єктів господарювання, а
в разі безпосередньої загрози життю або здоров‘ю населення – усі наявні
транспортні засоби суб‘єктів господарювання та громадян.
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Лекція 18
18.1. Організація цивільного захисту на об’єкті господарювання
Об‘єкт господарювання (підприємство, установа, організація) – основна ланка в
системі ЦЗ держави. На об‘єкті, де зосереджено людські і матеріальні ресурси,
здійснюють економічні і захисні заходи.
Відповідно до законодавства, керівництво підприємств, установ і організацій
незалежно від форм власності і підпорядкування забезпечує своїх працівників
засобами індивідуального та колективного захисту, місцем у захисних спорудах,
організовує евакозаходи, створює сили для ліквідації наслідків НС та забезпечує їх
готовність, виконує інші заходи з ЦЗ і несе пов‘язані з цим матеріальні та
фінансові витрати. Власники потенційно небезпечних об‘єктів відповідають також
за оповіщення і захист населення, що проживає в зонах можливого ураження від
наслідків аварій на цих об‘єктах.
Начальником ЦЗ об‟єкта є керівник об‘єкта. він відповідає за організацію і
стан ЦЗ об‘єкта, керує діями органів і сил цз під час проведення рятувальних робіт
на ньому. Заступники начальника ЦЗ об‘єкта допомагають йому з питань евакуації,
матеріально-технічного постачання, інженерно-технічного забезпечення тощо (рис.
18.1.).
Начальник ЦЗ об’єкта
- керівник об’єкта
Розвідувальна
Відділ з НС
група

Заступник
начальника ЦЗ
перший заступник:
- з інженернотехнічних питань
- з матеріальнотехнічного постачання
-з евакуації

Евакомісія

Служба ЦЗ

зв‘язку
та
оповіщення
медичної
допомоги
- протипожежна
аварійнотехнічна
сховищ
і
укриттів та інші

Формування
загального
призначення
рятувальні
команди
(групи,
ланки)
зведена
рятувальна команда

Формування служб:
команди (групи, ланки)
Рис. 18.1. Структура ЦЗ об‘єкта господарювання
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Органом повсякденного управління ЦЗ є відділ (сектор) з питань НС, який
організовує і забезпечує повсякденне керівництво виконанням завдань ЦЗ на
об‘єкті.
Для підготовки та втілення в життя заходів з окремих напрямів створюють
служби зв‘язку та оповіщення, сховищ і укриттів, протипожежної охорони,
охорони громадського порядку, медичної допомоги, протирадіаційного і
протихімічного
захисту,
аварійно-технічного
та
матеріально-технічного
забезпечення тощо. Начальниками служб призначають начальників установ,
відділів, лабораторій, на базі яких вони утворюються.
Службу зв‟язку та оповіщення створюють на базі вузла зв‘язку об‘єкта.
Головне завдання служби – забезпечити своєчасне оповіщення керівного складу та
службовців про загрозу аварії, катастрофи, стихійного лиха, нападу противника;
організувати зв‘язок і підтримувати його в стані постійної готовності.
Протипожежну службу створюють на базі підрозділів відомчої пожежної
охорони. Служба розробляє протипожежні профілактичні заходи і контролює їх
виконання; організовує локалізацію і гасіння пожежі.
Медичну службу формують на базі медичного пункта, поліклініки об‘єкта. На
неї покладають організацію проведення санітарно-гігієнічних та профілактичних
заходів, надання медичної допомоги потерпілим та евакуацію їх у лікувальні
установи, медичне обслуговування робітників, службовців і членів їхніх сімей у
місцях розосередження.
Службу охорони громадського порядку створюють на базі підрозділів відомчої
охорони. Її завдання – організувати і забезпечити надійну охорону об‘єкта,
громадського порядку в умовах НС, під час ліквідації наслідків аварії, стихійного
лиха, а також у воєнний час.
Службу протирадіаційного і протихімічного захисту організовують на базі
хімічної лабораторії чи цеху. На неї покладають розробку та здійснення заходів
щодо захисту робітників і службовців, джерел водозабезпечення, радіаційного і
хімічного спостереження, проведення заходів з ліквідації радіаційного і хімічного
зараження та здійснення дозиметричного контролю.
Службу сховищ та укриттів організовують на базі відділу капітального
будівництва, житлово-комунального відділу. Вона розробляє план захисту
робітників, службовців та їх сімей з використанням сховищ та укриттів, забезпечує
їх готовність та правильну експлуатацію.
Аварійно-технічну службу створюють на базі виробничо-технічного відділу або
відділу головного механіка. Служба розробляє та здійснює попереджувальні
заходи, що підвищують стійкість основних споруд, інженерних мереж та
комунікацій у нс, організовує проведення робіт з ліквідації і локалізації аварії на
комунально-енергетичних мережах.
Службу матеріально-технічного забезпечення створюють на базі відділу
матеріально-технічного постачання об‘єкта. Вона організовує своєчасне
забезпечення формувань усіма засобами оснащення, постачання продуктів
харчування і предметів першої необхідності робітників та службовців на об‘єкті та
у місцях розосередження, ремонт техніки і майна.
Транспортну службу організовують на базі транспортного відділу, гаражу
об‘єкта. вона розробляє і здійснює заходи із забезпечення перевезень, пов‘язаних із
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розосередженням працівників та доправлення їх до місця роботи, проведення
рятувальних робіт.
Кожна служба створює, забезпечує, готує формування служби (команди, групи,
ланки) і керує ними під час виконання робіт.
Формування загального призначення – рятувальні загони (команди, групи,
ланки), зведені рятувальні загони (команди), підпорядковані безпосередньо
начальнику цз об‘єкта. кожне з них має свою структуру і можливості. Наприклад,
зведена рятувальна команда (ЗРК) у своєму складі має підрозділи різного
призначення, такі як ланка зв‘язку і розвідки, дві рятувальні групи, група
механізації, санітарна дружина тощо. ЗРК може самостійно виконувати основні
рятувальні та інші невідкладні роботи (РНР) в осередку ураження.
18.2. Заходи на об’єкті господарювання у сфері ЦЗ.
На підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності і
господарювання у сфері ЦЗ проводять такі заходи:
– планування і здійснення заходів щодо безпеки і захисту працівників від НС,
зниження ризиків аварій, забезпечення сталого функціонування об‘єкта в НС;
– розроблення планів локалізації і ліквідації аварій (катастроф);
– підтримування у готовності до застосування сил і засобів із запобігання та
ліквідації наслідків НС;
– створення матеріальних резервів на випадок НС;
–забезпечення своєчасного оповіщення працівників про загрозу або виникнення
НС.
На об‘єкті господарювання планування роботи з питань запобігання і
реагування на НС відбувається на підставі експертної оцінки, прогнозу наслідків
можливих НС.
На об‘єкті розроблюють «План дій» – мотивоване рішення керівника
(начальника ЦЗ об‘єкта) щодо організації і здійснення цивільного захисту об‘єкта.
Основне завдання «Плану дій» – збереження життя і здоров‘я людей, мінімізація
матеріальних втрат. «План дій» складається з п‘яти розділів.
У першому розділі оцінено (аналізовано) природний (топографічний),
техногенний та екологічний стан місцевості (території), де розміщений об‘єкт,
наявність потенційно небезпечних об‘єктів і можливий характер надзвичайних
ситуацій.
Другий розділ присвячено оцінюванню (аналізу) об‘єкта ЦЗ з урахуванням
розташування його на місцевості, оцінюванню факторів, що будуть полегшувати
або ускладнювати організацію та ведення ЦЗ об‘єкта, пошуку шляхів уникнення
або зменшення впливу негативних факторів.
У Третьому розділі, крім рішень керівника щодо організації і ведення ЦЗ
об‘єкта в період запобігання або реагування на НС, окремо зазначено, як реагувати
на можливі НС, пов‘язані з потенційно небезпечними об‘єктами, організувати
спостереження, радіаційний, хімічний, медичний захист та евакуаційні заходи.
Четвертий розділ присвячено матеріально-технічному забезпеченню ЦЗ
(протирадіаційне, протихімічне, медичне, протипожежне, транспортне, матеріальне
тощо).
Заходи щодо організації управління, зв‘язку, оповіщення та взаємодії наведено
в п‟ятому розділі.
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До «Плану дій» додають:
– схему управління, зв‘язку, оповіщення і взаємодії;
– план евакуації об‘єкта в заміську зону (план розосередження робітників і
службовців);
– план-календар дій у режимах діяльності (повсякденної, підвищеної
готовності, НС);
– карту (схему) регіону з позначеними на ній місцями розташування об‘єкта,
можливої техногенної, природної, екологічної небезпеки, графічну частину плану
евакуації (розосередження) з необхідними розрахунками;
– особисті плани дій керівного складу об‘єкта, командирів формувань тощо.
«План дій» з планом реагування (якщо він розроблений окремо) та додатками,
що забезпечують організоване та чітке виконання заходів ЦЗ щодо запобігання та
реагування на НС, є «Планом цивільного захисту об‘єкта»
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