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Лекція 5. Охорона праці як складова безпеки життєдіяльності, її 

структура та основні визначення 

 

2.5.1 Вступ. 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, 

як було показано в попередній частині, ці ж чинники можуть являти небезпеку і 

причиняти шкоду людині. Будь–які реальні виробничі умови характеризуються, 

як правило, наявністю деякої небезпеки, 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 виконання трудових 

обов‗язків – це умови праці. 

Люди, знаряддя праці, оточуюче середовище та задачі, поставлені в 

процесі трудової діяльності, являють собою динамічну систему, зміна в якій 

будь–якого з 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. 

 

2.5.2. Класифікація шкідливих та небезпечних  

виробничих факторів 
Шкідливий виробничий фактор –  небажане явище, яке супроводжує 

виробничий  процес і вплив якого на працюючого може призвести до 

погіршення самопочуття, зниження працездатності,  захворювання, виробничо 

зумовленого чи професійного, і навіть смерті, як результату захворювання. 

Небезпечний виробничий фактор – небажане явище, яке супроводжує  

виробничий процес і дія якого за певних умов може призвести до травми або 

іншого раптового погіршення здоров‗я працівника (гострого отруєння, гострого 

захворювання) і навіть до раптової смерті 

Поділення несприятливих чинників виробничого середовища на шкідливі 

та небезпечні зумовлене різним характером їх дії на людський організм, тим, що 

вони потребують різних заходів та засобів для боротьби з ними та профілактики 

викликаних ними ушкоджень, а також рядом причин організаційного характеру. 

В той же час між шкідливими та небезпечними виробничими факторами інколи 

важко провести чітку межу. Один і той же чинник може викликати травму і 

профзахворювання (наприклад, високий рівень іонізуючого або теплового 

випромінювання може викликати опік або навіть призвести до миттєвої смерті, а 

довготривала дія порівняно невисокого рівня цих же факторів – до хвороби; 

пилинка, що потрапила в око, спричиняє травму, а пил, що осідає в легенях, – 

захворювання, що зветься пневмоконіоз). Через це всі несприятливі виробничі 

чинники часто розглядаються як єдине поняття –  небезпечний  та шкідливий 

виробничий фактор (НШВФ). 

За своїм походженням та природою дії всі НШВФ  можна поділити на 5 

груп: фізичні, хімічні, біологічні, психофізіологічні та соціальні 

До фізичних НШВФ відносяться машини та механізми або їх елементи,  а 

також вироби, матеріали, заготовки тощо, які рухаються або обертаються;  

конструкції, які руйнуються; системи, устаткування або елементи обладнання,  

які знаходяться під підвищеним тиском; підвищена запиленість та загазованість  

повітря; підвищена або понижена температура повітря, поверхонь приміщення,  

обладнання, матеріалів; підвищені рівні шуму, вібрації, ультразвуку,  

інфразвуку; підвищений або понижений барометричний тиск та його різкі  

коливання; підвищена та понижена вологість; підвищена швидкість руху та  

підвищена іонізація повітря; підвищений рівень іонізуючих випромінювань;  

підвищене значення напруги в електричній мережі; підвищені рівні статичної  

електрики, електромагнітних випромінювань; підвищена напруженість  

електричного, магнітного полів; відсутність або нестача світла; недостатня  

освітленість робочої зони; підвищена яскравість світла; понижена  

контрастність; прямий та віддзеркалений блиск; підвищена пульсація  світлового 

потоку; підвищені рівні ультрафіолетової та інфрачервоної радіації;  гострі 



крайки, зачипки, шершавість на поверхні заготовок, інструментів та  

обладнання; розташування робочого місця на значній висоті відносно землі  

(підлоги); слизька підлога; невагомість. 

Хімічні НШВФ: 

 – за характером дії  на організм людини поділяються на токсичні, 

задушливі,  наркотичні, подразнюючі, сенсибілізуючі, канцерогенні, мутагенні 

та такі, що  впливають на репродуктивну функцію.  

– за шляхами проникнення в організм людини поділяються на такі, що 

потрапляють через: 

1) органи дихання; 

2) шлунково–кишковий тракт; 

3) шкіряні покриви та слизова оболонка. 

– які перебувають у різному агрегатному стані: 

1)твердому 

2)газоподібному 

3)рідкому  

Біологічні НШВФ – це: 

- патогенні мікроорганізми (бактерії, віруси, рикетсії, спірохети, 

грибки, найпростіші) та продукти їхньої  життєдіяльності; 

- макроорганізми (тварини та рослини) та продукти їхньої  

життєдіяльності. 

До психофізіологічних НШВФ відносяться фізичні (статичні та  динамічні) 

перевантаження і нервово–психічні перевантаження  (розумове перенапруження, 

перенапруження аналізаторів, монотонність  праці, емоційні перевантаження). 

Соціальні НШВФ – це неякісна організація роботи, понаднормова робота, 

змушеність праці в колективі з поганими відносинами між його членами, 

соціальна ізольованість з відривом від сім‗ї, зміна біоритмів, незадоволеність 

роботою, фізична та/або словесна образа та її ризик, насильство та його ризик. 

Один і той же НШВФ за природою своєї дії може належати водночас  до 

різних груп. 

 

2.5.3. Мета та завдання охорони праці 
Безпека праці – такий стан умов праці, при яких дія на працюючого 

небезпечних та шкідливих виробничих факторів знаходиться на 

прийнятному рівні. 

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, санітарно–гігієнічних 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. 

Структурна схема охорони праці показана на рис. 2.5.1.  

 

 
 

Рис.2.5.1 Структурна схема охорони праці 



З наведеної схеми видно, що правові та організаційні основи охорони праці 

є тією базою, яка забезпечує соціальний захист працівників і на якій будується 

санітарно–гігієнічна та інженерно–технічна складова охорони праці. Виробнича 

санітарія, виробнича безпека та пожежна безпека на виробництві з одного боку  

базуються на правових та організаційних основах охорони праці, з іншого боку 

вони визначають пріоритети, структуру цих основ та необхідність змін в них. 

Виробнича санітарія, виробнича безпека та пожежна безпека на виробництві 

також тісно пов‘язані між собою, що буде видно з подальшого вивчення 

навчальної дисципліни. 

Сучасна концепція охорони праці в економічно розвинених країнах 

базується на тому, що до нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань справа взагалі не повинна доходити. До найважливіших функцій 

сучасної держави належить створення комісій, товариств, фондів тощо, 

головною метою яких є робота, спрямована на запобігання травматизму та 

професійним захворюванням, відновлення здоров‘я потерпілих на виробництві, 

виплата компенсацій потерпілим. 

Охорона праці як наука належить до комплексу наукових дисциплін, що 

вивчають людину в процесі праці, таких, як наукова організація праці, 

ергономіка, інженерна психологія, технічна естетика. Ці дисципліни мають 

єдину мету – сприяти підвищенню продуктивності праці, зменшенню впливу на 

людину несприятливих чинників виробничого середовища, збереженню здоров‗я 

працівників, підходячи до цієї мети з різних сторін і на різних рівнях. 

Наукова організація праці досліджує трудовий процес, на підставі чого 

розробляє та впроваджує в практику такі його схеми, при яких забезпечується 

максимальна продуктивність праці, створюються умови для збереження здоров‗я 

працівників, збільшення періоду їх трудової діяльності. 

Ергономіка досліджує знаряддя праці, розробляє та дає рекомендації щодо 

їх конструювання, виготовлення та експлуатації з метою забезпечення 

необхідної зручності, збереження сили, працездатності та здоров‗я працюючих. 

Інженерна психологія вивчає взаємодію людини з технікою і встановлює 

функціональні можливості людини в трудових процесах з метою створення 

таких умов праці, при яких зберігаються високі психофізіологічні можливості 

людини. 

Технічна естетика встановлює залежність умов та результатів праці від 

архітектурного, конструктивного та художнього вирішення знарядь праці, 

робочих місць, дільниць, цехів, санітарно–побутових та інших допоміжних 

приміщень – всього, що оточує людину на виробництві. 

 

2.5.4. Законодавча та нормативна база охорони праці  

в Україні 
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, 

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». 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.  

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. 

7) Закон України  ―Про пожежну безпеку‖ визначає загальні правові, 

економічні та соціальні основи забезпечення пожежної безпеки на території 

України, регулює відносини державних органів, юридичних і фізичних осіб у 

цій галузі незалежно від виду їх діяльності та форм власності. Забезпечення 

пожежної безпеки є складовою частиною виробничої та іншої діяльності 

посадових осіб, працівників підприємств, установ, організацій та підприємців, 

що повинно бути відображено у трудових договорах (контрактах) та статутах 

підприємств, установ та організацій. Забезпечення пожежної безпеки 

підприємств, установ та організацій покладається на їх керівників і 

уповноважених ними осіб, якщо інше не передбачено відповідним договором 

(ст. 2). 

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. 

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 рівнях регулюються основні принципи і норми реалізації  

соціально–економічної політики, зокрема щодо умов охорони праці. 

Крім вищезазначених законів, правові відносини у сфері охорони  праці 

регулюють інші національні законодавчі акти, міжнародні договори та угоди, 

до яких Україна приєдналася в установленому порядку, підзаконні нормативні 

акти: Укази і  розпорядження Президента України, рішення Уряду України,  

нормативні акти міністерств та інших центральних органів державної влади. 

Насьогодні кілька десятків міжнародних нормативних актів та договорів, до 

яких приєдналася Україна, а також більше сотні національних законів України 

безпосередньо стосуються або мають точки перетину із сферою охорони праці. 

Майже  200 підзаконних нормативних актів прийнято у відповідності з Законом 

―Про охорону праці‖ для регулювання окремих питань охорони праці. Всі ці 

документи створюють єдине правове поле охорони праці в країні. 

 

2.5.5. Політика держави в галузі охорони праці 
Стаття 2 Закону України «Про охорону праці» встановлює, що дія його 

поширюється на всіх юридичних та фізичних осіб, які відповідно до 

законодавства використовують найману працю, та на всіх працюючих. 

Стаття 4 цього ж закону визначає, що засади державної політики в галузі 

охорони  праці базуються на 10 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 всіх суб‘єктів господарювання того, щоб в разі 

реконструкції, модернізації виробництв, при розробці 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 здійснюється органами державного 

нагляду, трудовими колективами підприємств та організацій, професійними 

спілками та іншими громадськими організаціями, функціями яких є не лише 

з‘ясування недоліків, а й діяльність, спрямована на запобігання травматизму 

та професійних захворювань. Питання державного нагляду і громадського 

контролю розглядаються у цьому підручнику. 

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 в галузі науки і техніки та 

охорони довкілля. 

Вирішення проблем охорони праці в більшості випадків вимагає 

комплексності. З цією метою в країні кожні п‘ять років приймається і 

виконується Національна програма покращення стану безпеки, гігієни праці 

та виробничої санітарії, інші програми, реалізація яких сприяє покращенню 

наглядової, навчально–методичної та контрольної діяльності у сфері охорони 

праці; розробці нових методів, систем і засобів діагностики устаткування, 

попередження та локалізації аварій на потенційно небезпечних об'єктах; 

розробці нових технічних засобів захисту працюючих 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, які 

визначені 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 

та 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. В той же час, коли умови праці 

шкідливі для здоров‘я, вимагають особливих фізичних даних або 

психофізіологічних характеристик з боку працівника, йому необхідно при 

прийомі 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 в нашій країні цей принцип поки що у 

більшості випадків залишається декларативним, хоча і є конкретні приклади 

його реалізації. За взірець у його реалізації можуть служити 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 при розробці будь–якого проекту потребує, 

щоб вже на перших стадіях розробки продукту або системи у відповідний 

проект, наскільки це можливо, були включені елементи, що виключають 



небезпеку. На жаль, це не завжди можливо. Якщо виявлену небезпеку 

неможливо виключити повністю, необхідно знизити ризик до припустимого 

рівня шляхом вибору відповідного рішення. Досягти цієї мети допомагає 

ризикоорієнтований підхід, суть якого полягає у визначенні ризику при 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 шлях боротьби з нещасними випадками та 

професійними захворюваннями – попередження про ці небезпеки, зокрема, 

навчання тому, як запобігати їх виникненню. 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 

професійно–технічних закладах освіти; 

– навчання з питань безпеки життя і діяльності в цілому та охорони 

праці студентів вищих навчальних закладів освіти; 

– 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. 

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. 

Метою діяльності роботодавця є отримання прибутку, досягнення якомога 

більшого дуже часто можливо за рахунок так званої потогінної системи, 

економії на засобах захисту працюючих, нехтуванні умовами праці, наслідком 

чого будуть підвищені втома, травматизм, захворюваність працюючих. Така 

поведінка роботодавця веде до напруженості у трудових відносинах, конфлікту 

між роботодавцем і трудовим колективом. Але часто  самі працівники свідомо 



або несвідомо йдуть на порушення вимог охорони праці. Працівники в 

основному влаштовуються на роботу заради 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 вимогами безпеки, незважаючи на те, що така поведінка загрожує 

передусім їхньому життю і здоров‘ю. Ігнорування безпекою може бути 

зумовлене 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, як  з 

боку роботодавців так і з боку 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 вимагає 

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 

та професійних захворювань, поліпшенню ефективності управлінської та 

контрольно–наглядової діяльності в галузі охорони праці. 

 

2.5.6. 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.  

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 пpaцi. 

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 пpaцi на підприємстві мають право вимагати 

від посадових осіб усунення від роботи працівників, які не пройшли медичного 



огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань з охорони пpaцi, які не мають 

допуску до відповідних робіт або які порушують нормативні акти про охорону 

пpaцi. 

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 пpaцi. Відповідно до ст. 41 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, порушення вимог законів та нормативно–правових актів з 

охорони пpaцi 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 пpaцi 

мають органи державного нагляду за охороною праці. Максимальний розмір   

штрафу за порушення законодавства  про  охорону  праці,  невиконання 

розпоряджень 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 пpaцi, 

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 їx вини, нapiвнi 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 пpaцi 

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 

пpaцi, 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 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. 

 

2.5.7.  Гарантії прав на охорону праці  

під час прийому на роботу і під час роботи 
Згідно Закону «Про охорону праці» працівник – це особа, яка працює на 

підприємстві, в організації, установі  та  виконує  обов'язки  або  функції  згідно  



з трудовим договором (контрактом). Гарантії його прав на охорону праці 

починаються вже з моменту обговорення та укладання трудової угоди, оскільки 

згідно ст. 5 Закону умови трудового договору не можуть містити положень, що 

суперечать законам та іншим НПАОП.  

Під час укладання трудового договору роботодавець повинен 

проінформувати працівника під розписку про умови праці та про наявність на 

його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не 

усунуто, можливі наслідки їх впливу на  здоров'я  та  про  права працівника на 

пільги і компенсації за роботу в таких умовах. 

Працівнику не може пропонуватися робота, яка за медичним висновком 

протипоказана йому за станом здоров'я. До виконання робіт підвищеної 

небезпеки та тих, що потребують професійного добору, допускаються особи за 

наявності висновку психофізіологічної експертизи. 

Під час прийому працівника на роботу відбувається обов'язкове 

страхування його роботодавцем від нещасних випадків і професійних  

захворювань. Вище було зазначено, що для такого страхування не потрібно 

згоди або заяви працівника. У разі ушкодження здоров'я чи в разі моральної 

шкоди, заподіяної  працівникові, він має право на відшкодування шкоди.  

Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо 

створилася виробнича ситуація,  небезпечна  для  його життя чи здоров'я або 

для людей, які його оточують, або для виробничого середовища чи довкілля. 

Він зобов'язаний негайно повідомити про це безпосереднього керівника або 

роботодавця. Факт наявності такої ситуації за необхідності підтверджується 

спеціалістами з охорони праці підприємства за участю представника 

профспілки, членом якої він є, або уповноваженої працівниками особи з питань 

охорони праці (якщо професійна спілка на підприємстві не створювалася), а 

також страхового експерта з охорони праці. В цьому разі за період простою з 

причин, які виникли не з вини працівника, за ним зберігається середній 

заробіток. 

Працівник має право розірвати трудовий договір за власним бажанням,  

якщо роботодавець не виконує законодавства про  охорону праці, не  

додержується  умов  колективного договору з цих питань. У цьому разі 

працівникові виплачується вихідна допомога в розмірі, передбаченому  

колективним  договором,  але  не менше тримісячного заробітку. 

У разі, коли працівник за станом здоров‘я не може виконувати роботу, 

на яку він наймався, він має бути переведений на легшу роботу відповідно до 

медичного висновку. Медичний висновок ЛКК або МСЕК є обов‘язковим для 

роботодавця. Проте переведення працівника на іншу (легшу) тимчасову чи 

постійну роботу може відбуватися. При переведенні працівника на іншу 

постійну нижчеоплачувану роботу за ним зберігається його попередній 

заробіток протягом двох тижнів з дня переведення. 

На час зупинення експлуатації підприємства або устаткування органом 

державного нагляду або службою охорони праці за працівником зберігається 

місце роботи, а час простою оплачується з розрахунку середнього заробітку. 



2.5.8.  Права працівників на пільги та компенсації  

за важкі та шкідливі умови праці 
Працівники зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці 

безкоштовно забезпечуються: 

– лікувально–профілактичним харчуванням; 

– молоком або рівноцінними харчовими продуктами; 

– газованою солоною водою. 

Ця категорія працівників також має право на: 

– оплачувані перерви санітарно–оздоровчого призначення; 

– скорочення тривалості робочого часу; 

– додаткову оплачувану відпустку; 

– пільгову пенсію;  

– оплату праці у підвищеному розмірі та на інші пільги і компенсації, що 

надаються в передбаченому  законодавством порядку. Роботодавець може за 

свої кошти додатково  встановлювати за колективним договором (угодою) 

працівникам пільги і  компенсації не передбачені чинним законодавством. 

Протягом дії трудового договору роботодавець повинен своєчасно 

інформувати працівника про зміни у виробничих умовах та в розмірах пільг і 

компенсацій, включаючи й ті, що надаються йому додатково. 

Основною задачею охорони праці на підприємствах є  поліпшення умов 

праці і на цій основі  зменшення частково або повністю всіх видів пільг і 

компенсацій, але доти, доки залишаються важкі фізичні роботи, доки 

залишаються робочі місця, на яких  присутні шкідливі виробничі фактори, 

працюючим на них та їхнім роботодавцям необхідно дотримуватись правил 

надання всіх передбачених законом пільг та компенсацій, для того, щоб 

зменшити негативний вплив цих чинників на здоров‘я. 

Лікувально–профілактичне харчування (ЛПХ) є засобом підвищення 

опору організму людини впливу шкідливих виробничих факторів, зниження 

захворюваності і запобігання передчасній втомі. Безкоштовне ЛПХ надається 

лише тим працівникам, які виконують важку роботу в деяких спеціальних  

умовах (підземні роботи, металургія), згідно з Переліком виробництв, професій 

і посад, робота, в яких дає право на безплатне одержання лікувально–

профілактичного харчування у зв‘язку з особливо шкідливими умовами праці, 

затвердженим Постановою Держкомпраці СРСР і Президією ВЦРПС від 7 січня 

1977 р. № 4/П–1. Харчування надається працівникам у ті дні, коли вони 

фактично виконували роботи на виробництвах, передбачених цим Переліком. 

Безкоштовне молоко в кількості 0,5 л видається працівникам, які 

знаходяться в контакті з хімічними  речовинами або фізичними виробничими 

факторами відповідно до Медичних показників для безплатної видачі молока 

або інших рівноцінних продуктів робітникам і службовцям, безпосередньо 

зайнятим на роботах з шкідливими умовами праці, затвердженими 

Міністерством охорони здоров‘я СРСР 22.05.1968 р. Безкоштовна видача 

молока має ціль підвищення опору організму робочого дії токсичних речовин 

та фізичних факторів, які викликають порушення функції печінки, білкового і 

мінерального обміну,  подразнення слизових оболонок верхніх дихальних 

шляхів.  Молоко нормалізує обмінні процеси і функції організму людини і 



сприяє більш швидкому відновленню нормальної діяльності всіх систем 

життєзабезпечення людини. Для працюючих, що мають контакт зі свинцем або 

речовинами, що містять свинець, замість молока видаються продукти, що 

містять 8 – 10 г пектину (киселі, мармелад, концентрат пектину з чаєм або 

фруктові соки). 

При роботі в умовах підвищених температур та інфрачервоного 

випромінювання відбувається сильне потовиділення. З потом із організму 

працівника виділяється ряд необхідних солей. Для збереження нормального 

стану організму в таких умовах велике значення має раціональний питний 

режим. Вживання підсоленої газованої води поряд з іншими санітарно–

гігієнічними заходами дозволяє зменшити шкідливу дію високої температури і 

променистого тепла. Правила забезпечення працівників гарячих цехів 

газованою підсоленою водою затверджені постановою Секретаріату ВЦРПС від 

11.06.1934 р. 

Оплачувані перерви санітарно–гігієнічного призначення надаються тим, 

хто працює в холодну пору року на відкритому повітрі або в неопалюваних 

приміщеннях, вантажникам, розробникам програм та операторам із 

застосування ЕОМ, операторам комп'ютерного набору та деяким  іншим 

категоріям працівників згідно чинних правил на виконувані роботи. 

Скорочена тривалість робочого часу за роботу із шкідливими умовами 

праці надається згідно Переліку виробництв, цехів, професій і посад із 

шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість 

робочого тижня, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 

21.02.2001 р. № 163. 

Щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими 

умовами праці тривалістю до 35 календарних днів згідно ст. 7 Закону України 

«Про відпустки» надається працівникам, зайнятим на роботах, пов'язаних із 

негативним впливом на здоров'я шкідливих виробничих факторів, за Списком 

виробництв, цехів, професій і посад, затвердженим Постановою Кабінету 

Міністрів України від 17.11.1997 р. N 1290 зі змінами та доповненнями від 

16.12.2004 р. 

Конкретна тривалість додаткової відпустки встановлюється колективним 

чи трудовим договором залежно від результатів атестації робочих місць за 

умовами праці та часу зайнятості працівника в цих умовах. 

Право на пільгову пенсію регулюється Постановою Кабінету Міністрів 

України від 11 березня 1994 р. N 162 «Про затвердження списків виробництв, 

робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за 

віком на пільгових умовах». Цією Постановою затверджено Список N 1 

виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на 

роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість 

в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах  

та Список N 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників з шкідливими і 

особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає 

право на пенсію за віком на пільгових умовах. 

Пільгова пенсія надається по списку №1 чоловікам при досягненні 50  

років, жінками 45,  по списку №2 – чоловікам – 55, жінкам – 50. 



За роботу в шкідливих умовах праці на підставі атестації робочих місць 

встановлюються надбавки до заробітної плати в розмірі до 12 %, а за роботу 

в особливо шкідливих умовах праці – до 24 %. 

 

 

   



Лекція 6 
 

2.6.1. Органи нагляду і контролю за дотриманням  

вимог безпеки підприємствами, організаціями та населенням 

Контроль за дотриманням законодавства щодо безпеки життєдіяльності в 

Україні здійснюють різні державні та громадські організації. Серед них 

державні органи загальної, спеціальної та галузевої компетенції. До першої 

групи органів ( загальної компетенції ) належить Верховна Рада, Кабінет 

Міністрів, виконавчі комітети місцевих рад народних депутатів, місцеві 

адміністрації. 

Державні органи спеціальної компетенції уповноважені контролювати 

діяльність підприємств, установ, організацій і громадян з питань охорони 

праці, охорони здоров’я, охорони навколишнього середовища. 

Державне управління охороною праці в Україні здійснюють Кабінет 

Міністрів України, Міністерство праці та соціальної політики, міністерства та 

інші центральні органи державної виконавчої влади, місцева державна 

адміністрація та місцеві Ради народних депутатів. 

Спеціально уповноваженим центральним органом державної виконавчої 

влади є Державна служба України з питань праці, яка здійснює комплекс 

управління охороною праці на державному рівні та реалізує державну політику 

в цій галузі.  

Державна служба України з питань праці (Держпраці) є центральним 

органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується 

Кабінетом Міністрів України через Міністра соціальної політики, і який 

реалізує державну політику у сферах промислової безпеки, охорони праці, 

гігієни праці, здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань 

нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість 

населення, загальнообов‘язкове державне соціальне страхування від нещасного 

випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності, у зв‘язку з тимчасовою втратою працездатності, на випадок 

безробіття (далі – загальнообов‘язкове державне соціальне страхування) в 

частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання 

соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою 

дотримання прав і гарантій застрахованих осіб. 

Для координації, вдосконалення роботи з охорони праці і контролю за цією 

роботою в центральному апараті міністерств та інших центральних органах 

державної виконавчої влади створюються служби охорони праці. 

З метою забезпечення виконання вимог законів та нормативно–правових актів з 

охорони праці в Україні створена система державного нагляду, відомчого і 

громадського контролю з цих питань. 

Державний нагляд за додержанням законів та інших нормативно–

правових актів з охорони праці відповідно до Закону «Про охорону праці» 

здійснюють: 

– спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з 

нагляду за охороною праці – Державна служба України з питань праці; 



– спеціально уповноважений державний орган з питань радіаційної безпеки; 

– спеціально уповноважений державний орган  з  питань  пожежної безпеки; 

– спеціально уповноважений  державний  орган  з  питань гігієни праці. 

Органи державного нагляду за охороною праці не  залежать  від будь–

яких   господарських   органів,   суб'єктів   підприємництва, об'єднань  

громадян,  політичних  формувань,  місцевих   державних адміністрацій і 

органів місцевого самоврядування,  їм не підзвітні і не підконтрольні. 

Діяльність органів  державного  нагляду  за  охороною   праці 

регулюється законами  України «Про охорону праці», "Про  використання 

ядерної енергії  і радіаційну безпеку",  "Про пожежну безпеку",   "Про    

забезпечення    санітарного   та епідемічного    благополуччя    населення",   

іншими нормативно–правовими актами  та  положеннями  про  ці  органи,  що 

затверджуються   Президентом   України   або  Кабінетом  Міністрів України. 

Інспектори Державної служби України з питань праці мають право: 

– безперешкодно відвідувати підконтрольні підприємства (об'єкти), 

виробництва, фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують 

найману працю, та здійснювати  в присутності роботодавця або його 

представника перевірку додержання законодавства з питань, віднесених до їх 

компетенції; 

– одержувати від  роботодавця і посадових осіб письмові чи усні 

пояснення,  висновки експертних обстежень,  аудитів,  матеріали та 

інформацію   з   відповідних  питань,  звіти  про  рівень  і  стан 

профілактичної роботи,  причини порушень  законодавства  та  вжиті заходи 

щодо їх усунення; 

– видавати в установленому порядку обов'язкові для виконання приписи 

(розпорядження) про усунення порушень і недоліків в галузі охорони праці,  

охорони надр,  безпечної експлуатації об'єктів  підвищеної небезпеки; 

– забороняти, зупиняти,   припиняти,   обмежувати  експлуатацію 

підприємств,  окремих виробництв,  цехів, дільниць, робочих місць, будівель,   

споруд,   приміщень,  випуск  та  експлуатацію  машин, механізмів,  

устаткування, виконання  певних  робіт,  застосування нових небезпечних 

речовин, реалізацію  продукції,  а  також  скасовувати  або  припиняти  дію 

виданих  ними  дозволів  і  ліцензій  до  усунення  порушень,  які створюють 

загрозу життю працюючих; 

– притягати до адміністративної  відповідальності  працівників, винних у 

порушенні законодавства про охорону праці; 

– надсилати роботодавцям  подання  про  невідповідність окремих посадових  

осіб посаді, яку вони посідають,  передавати  матеріали  органам прокуратури 

для притягнення цих осіб до відповідальності згідно із законом. 

Контрольні функції органів пожежної охорони полягають у нагляді за 

дотриманням протипожежних норм і правил при проектуванні, будівництві та 

експлуатації промислових підприємств. На органи державного пожежного 

нагляду покладено контроль за постійною готовністю відомчих пожежних 

підрозділів і формувань, станом протипожежного обладнання за якістю 

навчання пожежній справі. Адміністративні функції органів пожежної охорони 

полягають у тому, що інспектори мають право: контролювати стан 

протипожежної профілактики; давати обґрунтовані приписи з виявлених 



недоліків, обов'язкові для виконання адміністрацією; вимагати від адміністрації 

будь–яку документацію стосовно стану пожежної безпеки; накладати 

адміністративні стягнення за порушення вимог протипожежних правил; у разі 

небезпеки виникнення пожежі – зупиняти роботу машин, дільниць, 

підприємств. 

Органи санітарно–епідеміологічної служби Міністерства охорони 

здоров'я України здійснюють контроль за проведенням санітарно–гігієнічних 

заходів, спрямованих на ліквідацію та попередження забруднення 

навколишнього середовища, на покращення умов праці, побуту, відпочинку, а 

також контроль за впровадженням заходів щодо попередження професійних 

захворювань. Свою роботу санепіднагляд здійснює через районні, міські та 

обласні санітарно–епідеміологічні станції, до штату яких входять санітарні 

інспектори. Органи санепіднагляду узгоджують проекти будівництва та 

реконструкції підприємств щодо питань гігієни та виробничої санітарії, беруть 

участь у роботі комісій по введенню в дію нових виробничих об'єктів. Вони 

наділені правами забороняти експлуатацію об'єктів, які не відповідають нормам 

виробничої санітарії, забороняти використання шкідливих речовин у разі 

можливої негативної їх дії на людей і навколишнє середовище; вимагати 

термінової госпіталізації інфекційних хворих; регулярно проводити обстеження 

на підконтрольних підприємствах, в районах. 

Відомчий контроль покладається на адміністрацію підприємства та на  

господарські організації вищого рівня. Цей контроль здійснюється 

відповідними службами охорони праці, що детально розглянуто в підручнику 

окремо. 

Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону 

праці  здійснюють  професійні спілки,  їх об'єднання в особі своїх виборних 

органів і представників. 

Професійні спілки здійснюють громадський контроль за додержанням 

законодавства про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов 

праці, належних виробничих та санітарно–побутових умов, забезпеченням 

працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами  індивідуального та 

колективного захисту. У разі загрози життю або здоров'ю працівників 

професійні спілки мають право вимагати від роботодавця  негайного  

припинення робіт  на робочих місцях,  виробничих дільницях,  у цехах та інших 

структурних  підрозділах  або  на  підприємствах  чи  виробництвах в цілому на 

період, який є необхідним для усунення загрози життю або здоров'ю 

працівників. 

Професійні спілки  також мають право на проведення незалежної 

експертизи умов праці,  а також об'єктів виробничого  призначення, що 

проектуються,  будуються чи експлуатуються, на відповідність їх нормативно–

правовим  актам  про  охорону  праці,  брати  участь  у розслідуванні  причин  

нещасних випадків і професійних захворювань на  виробництві  та  надавати  

свої  висновки  про  них,   вносити роботодавцям,  державним  органам  

управління  і нагляду подання з питань  охорони  праці  та  одержувати   від   

них   аргументовану відповідь. 



У разі   відсутності   професійної   спілки  на  підприємстві, громадський 

контроль  за  додержанням  законодавства  про  охорону праці здійснює 

уповноважена найманими працівниками особа. 

Уповноважені найманими працівниками особи  з  питань  охорони праці   

мають  право  безперешкодно  перевіряти  на  підприємствах виконання вимог 

щодо  охорони  праці  і  вносити  обов'язкові  для розгляду  роботодавцем  

пропозиції про усунення виявлених порушень нормативно–правових актів з 

безпеки і гігієни праці. 

Для виконання цих обов'язків  роботодавець  власним коштом 

організовує  навчання, забезпечує необхідними засобами і звільняє 

уповноважених з охорони  праці від   роботи   на  передбачений  колективним  

договором  строк  зі збереженням за ними середнього заробітку. 

Не можуть бути ущемлені будь–які законні інтереси працівників у  

зв'язку  з  виконанням  ними обов'язків уповноважених з охорони  праці. Їх  

звільнення  або притягнення  до  дисциплінарної  чи  матеріальної 

відповідальності здійснюється  лише  за  згодою  найманих  працівників  у  

порядку, визначеному колективним договором. 

Якщо уповноважені з охорони праці вважають, що профілактичні 

заходи, вжиті роботодавцем,  є недостатніми, вони можуть звернутися за 

допомогою до органу державного нагляду за охороною праці. Вони також 

мають право брати участь і вносити  відповідні  пропозиції  під  час 

інспекційних перевірок підприємств чи  виробництв. 

Уповноважені з охорони праці  діють  відповідно до типового 

положення,  що затверджується спеціально уповноваженим центральним 

органом  виконавчої  влади  з питань праці та соціальної політики. 

Реалізація державної політики в галузі охорони здоров’я покладається на 

органи державної виконавчої влади: Кабінет Міністрів України, Міністерство 

охорони здоров'я, міністерства, відомства та інші центральні органи державної 

виконавчої влади, які в межах своєї компетенції розробляють програми і 

прогнози в галузі охорони здоров'я, здійснюють державний нагляд та іншу 

виконавчо – розпорядчу діяльність в галузі охорони здоров'я. 

Державну санітарно – епідеміологічну службу становлять органи, установи 

і заклади санітарно – епідемічного профілю Міністерства охорони здоров'я 

України, відповідні установи, заклади, частини і підрозділи Міністерства 

оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Державного 

комітету у справах охорони державного кордону України, Служби безпеки 

України. Державну санітарно – епідеміологічну службу України очолює 

головний державний санітарний лікар України – перший заступник Міністра 

охорони здоров'я України, який призначається на посаду і звільняється з неї 

Кабінетом Міністрів України. 

 

2.6.2. 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 

професійно–технічних 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. 

Особою формою навчання з охорони праці є інструктажі. 

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;  

– 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;  

– 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 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.  

 

2.6.3. Обов’язок працівників щодо виконання вимог 

охорони праці 
Забезпечення безпечних і здорових умов праці на виробництві неможливе 

без знання і виконання працівниками всіх вимог НПАОП, що стосуються їхньої 

роботи, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням, 

використання засобів захисту, додержання правил внутрішнього трудового 

розпорядку підприємства, співробітництва з роботодавцем у справі охорони 

праці. 

Обов‘язком працівника насамперед є старанне ставлення до усіх видів 

навчання (інструктажу), які проводить роботодавець по вивченню вимог 

нормативних актів з охорони праці, правил поводження з машинами, 

механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва. Кожен 

працівник повинен знати, що Закон «Про охорону праці» забороняє допуск до 

роботи осіб, які не пройшли навчання, інструктаж та перевірку знань з питань 

охорони праці. Якщо роботодавець не дотримується строків проведення 

чергового навчання (інструктажу), то працівник вправі про це нагадати 

відповідному керівникові, а на прохання працівника проводиться додатковий 

інструктаж з питань охорони праці. Після навчання (інструктажу) працівник 

повинен отримати інструкцію з охорони праці за його професією. 

Запорукою попередження більшості аварій i нещасних випадків на 

виробництві є неухильне дотримання працівниками вимог безпеки праці. 

Порушення технологічного процесу, правил дорожнього руху, незастосування 

засобів індивідуального чи колективного захисту або недотримання інших 

вимог безпеки праці рано чи пізно приведе до тяжких наслідків. Тому 

невипадково у ст. 34 Закону «Про загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності» вказано, що якщо 

нещасний випадок трапився внаслідок порушення потерпілим нормативних 



актів про охорону праці, розмір одноразової допомоги може зменшуватися до 

50 відсотків.  

Більше того, до Кодексу України про адміністративні правопорушення 

внесені доповнення про накладення штрафу на працівників за порушення вимог 

НПАОП або невиконання законних вимог службових ociб органів нагляду 

щодо усунення порушень законодавства про охорону праці. 

Під час роботи працівники повинні користуватися відповідними ЗІЗ. 

Роботодавець зобов'язаний не допускати до роботи працівників, які 

відмовляються користуватися необхідними засобами індивідуального чи 

колективного захисту. 

Уci працюючі повинні бути ознайомлені з колективним договором. У 

колективному договорі, як правило, містяться зобов'язання працівників 

ретельно вивчати вимоги НПАОП, виконувати встановлений порядок 

безпечного виконання робіт відповідно до конкретних обов'язків та професій, а 

також правила поведінки на території підприємства i робочих місцях; брати 

активну участь i проявляти ініціативу у здiйcнeннi заходів щодо підвищення 

рівня охорони праці, вносити раціоналізаторські та інші пропозиції з цих 

питань тощо. Невиконання працівником вимог НПАОП є порушенням трудової 

дисципліни, яке тягне за собою застосування до порушника дисциплінарних 

стягнень (догана, звільнення з роботи). 

Згідно зі ст. 17 Закону «Про охорону праці» та ст. 169 КЗпП України 

працівники при прийнятті на роботу i протягом трудової діяльності на важких 

роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є 

потреба у професійному доборі, повинні проходити попередній i періодичний 

медичні огляди. Перелік професій, працівники яких підлягають медичному 

огляду затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 р. 

№ 559, а термін i порядок його проведення – наказом МОЗ України від 

31.03.1994 р. № 45 за погодженням з Держнаглядохоронпраці, Miнпраці, 

Міністерством соціального захисту України i Федерацією профспілок України. 

Усі особи молодше вісімнадцяти років, незалежно від того, на яких 

роботах вони будуть працювати, приймаються на роботу лише після 

попереднього медичного огляду i в подальшому, до досягнення 21 року, 

щороку підлягають обов'язковому медичному оглядові. Якщо працівник 

вважає, що погіршення стану його здоров‘я пов‘язане з умовами праці, то на 

його прохання або за ініціативою роботодавця може проводитися позачерговий 

медичний огляд. 

Працівники, які ухиляються від проходження обов'язкового медичного 

огляду, можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності i 

відсторонені від роботи без збереження заробітної плати. 

Співробітництво працівника з власником у справі охорони праці – це 

перш за все вжиття особисто працівником посильних заходів щодо усунення 

будь–якої загрозливої виробничої ситуації, яка може викликати нещасний 

випадок або аварію, вимога до відповідних служб підприємства щодо 

забезпечення працюючих засобами індивідуального i колективного захисту, 

проведення ремонту устаткування, повідомлення свого керівника або іншої 

посадової особи про небезпеку для життя i здоров'я працівників, інших 

громадян, навколишнього середовища тощо. 



Сумлінне та ініціативне співробітництво працівника з роботодавцем у 

справі організації безпечних і нешкідливих умов праці, бездоганне виконання 

вимог нормативних актів з питань охорони праці, обов‘язків за трудовим та 

колективним договором може бути підставою для заохочення працівника, 

надання йому переваг та пільг, передбачених правилами внутрішнього 

трудового розпорядку, колективним договором, існуючою на підприємстві 

системою управління охороною праці.  

 

2.6.4. Відшкодування шкоди у разі ушкодження здоров'я 

працівника або в разі смерті 
Каліцтво або ж інше ушкодження здоров'я (травма, хвороба) працівника 

веде до втрати ним професійної працездатності, а відтак – до втрати заробітної 

плати та інших доходів, тим самим він позбавляється  можливості для 

нормального існування як самого себе, так і своїх утриманців. Тому Закон «Про 

охорону праці» передбачає, що в разі ушкодження здоров‘я працівника, йому 

повинно бути надане відповідне відшкодування, а в разі його смерті 

відшкодування надається членам сім‘ї померлого. Відшкодування здійснює 

ФССНВ, який виплачує страхові виплати застрахованому чи особам, які 

мають на це право. За наявності факту заподіяння моральної шкоди 

потерпілому провадиться страхова виплата за моральну шкоду.  

В разі травмування, профзахворювання або смерті працівника він і члени 

його сім‘ї мають право на отримання однієї або кількох з нижченаведених 

страхових виплат: 

1) щомісячна страхова виплата;  

2) одноразова допомога;  

3) пенсія по інвалідності потерпілому;  

4) пенсія у зв'язку з втратою годувальника;  

5) виплати дитині, яка народилася інвалідом внаслідок травмування на 

виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності;  

6) для компенсації витрат на медичну та соціальну допомогу.  

Щомісячна страхова виплата компенсує потерпілому та членам його 

сім‘ї втрачений заробіток. Її розмір встановлюється відповідно до ступеня 

втрати професійної працездатності та середньомісячного заробітку, що 

потерпілий мав до ушкодження здоров'я, і не може перевищувати його. Ступінь 

втрати працездатності потерпілим установлюється МСЕК за участю ФССНВ і 

визначається у відсотках професійної працездатності, яку мав потерпілий до 

ушкодження здоров'я. 

У разі смерті потерпілого право на одержання щомісячних страхових 

виплат мають непрацездатні особи, які перебували на утриманні померлого або 

мали на день його смерті право на одержання від нього утримання, а також 

дитина померлого, яка народилася протягом не більш як десятимісячного 

строку після його смерті.  

У разі смерті потерпілого суми страхових виплат особам, які мають на це 

право, визначаються із середньомісячного заробітку потерпілого за 

вирахуванням частки, яка припадала на потерпілого та працездатних осіб, що 

перебували на його утриманні, але не мали права на ці виплати.  



Одноразова страхова виплата сплачується у разі стійкої втрати 

професійної працездатності або смерті потерпілого. Сума цієї виплати 

визначається із розрахунку середньомісячного заробітку його за кожний 

відсоток втрати ним професійної працездатності.  

Якщо встановлено, що ушкодження здоров'я настало не тільки з вини 

роботодавця, а й внаслідок порушення потерпілим НПАОП, розмір одноразової 

допомоги може бути зменшено до 50 відсотків.  

У разі смерті потерпілого витрати на його поховання несе ФССНВ, а сім'ї 

померлого сплачується одноразова допомога, розмір якої повинен бути не 

меншим за п'ятирічну заробітну плату потерпілого і, крім того, не меншим за 

однорічний заробіток потерпілого на кожну особу, яка перебувала на його 

утриманні, а також на його дитину, яка народилася протягом не більш як 

десятимісячного строку після смерті потерпілого.  

Виплата пенсії по інвалідності внаслідок нещасного випадку на 

виробництві або професійного захворювання провадиться потерпілому 

відповідно до законодавства про пенсійне забезпечення. Неповнолітнім, які 

народилися інвалідами внаслідок травмування або профзахворювання матері 

під час її вагітності, а також учням, студентам, аспірантам тощо, які стали 

інвалідами під час відповідних занять або робіт, ФССНВ провадить щомісячні 

страхові виплати як інвалідам дитинства, а після досягнення ними 16 років – у 

розмірі середньомісячного заробітку, що склався на території області (міста) 

проживання цих осіб, але не менше середньомісячного заробітку в країні на 

день виплати.  

Страхові витрати на медичну та соціальну допомогу – це витрати на 

придбання ліків, спеціальний медичний або постійний сторонній догляд, 

побутове обслуговування, додаткове харчування, оплату санаторно–курортних 

путівок інвалідам тощо. 

Витрати на догляд за потерпілим відшкодовуються Фондом незалежно 

від того, ким вони здійснюються. Якщо встановлено, що потерпілий потребує 

кількох видів допомоги, оплата провадиться за кожним її видом.  

Потерпілому, який став інвалідом, періодично, але не рідше одного разу 

на три роки, а інвалідам I групи щорічно безоплатно за медичним висновком 

надається путівка для санаторно–курортного лікування; у разі самостійного 

придбання путівки її вартість компенсує ФССНВ. Потерпілому, який став 

інвалідом, компенсуються також витрати на проїзд до місця лікування і назад. 

Особі, яка супроводжує потерпілого, Фонд компенсує витрати на проїзд і 

житло.  

За наявності у потерпілого відповідно до висновків МСЕК медичних 

показань для одержання автомобіля Фонд компенсує вартість придбання 

автомобіля з ручним керуванням, запасних частин до нього, пального, а також 

ремонту і технічного обслуговування та навчання керуванню автомобілем. 

Згідно з висновком МСЕК Фонд може відшкодовувати й інші витрати. 

Роботодавець може за рахунок власних коштів здійснювати потерпілим та 

членам їх  сімей  додаткові  виплати  відповідно  до колективного чи трудового 

договору. 

Відшкодування моральної (немайнової) шкоди, здійснюється у вигляді 

одноразової страхової виплати незалежно від інших видів страхових виплат. 



Сума страхової виплати за моральну шкоду визначається в судовому порядку і 

не може перевищувати двохсот розмірів мінімальної заробітної плати, 

встановленої на день виплати.  

Допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю виплачується в 

розмірі 100 відсотків середнього заробітку (оподатковуваного доходу). При 

цьому перші п'ять днів тимчасової непрацездатності оплачуються власником 

або уповноваженим ним органом за рахунок коштів підприємства, установи, 

організації. 

За працівниками,  які  втратили  працездатність, зберігаються  місце  

роботи (посада) та середня заробітна плата на весь період до  відновлення  

працездатності  або  до  встановлення стійкої  втрати  професійної  

працездатності.  У разі неможливості виконання потерпілим попередньої 

роботи проводяться його  навчання,   перекваліфікація, працевлаштування  

відповідно  до медичних рекомендацій. Час перебування на інвалідності у 

зв'язку з нещасним випадком на  виробництві  або  професійним  

захворюванням  зараховується до стажу роботи для призначення пенсії за 

віком,  а  також  до  стажу роботи із шкідливими умовами, який дає право на 

призначення пенсії на пільгових умовах і в пільгових розмірах. 

 

2.6.5. Охорона праці жінок, неповнолітніх, літніх людей та 

людей з особливими потребами 
Конституція України, гарантуючи рівність прав жінки і чоловіка, 

забезпечує цю рівність спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров‘я 

жінок, створення умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з 

материнством. Враховуючи певні фізичні, фізіологічні та інші особливості 

жінок, неповнолітніх, інвалідів та літніх людей, держава піклується про ці 

категорії людей, з одного боку створюючи умови для повної реалізації права 

громадян на працю, а з іншого не допускаючи того, щоб робота зашкодила їх 

здоров‘ю. 

Забороняється залучення жінок та  неповнолітніх до підіймання та 

переміщення речей, маса яких перевищує  встановлені для них граничні норми. 

МОЗ встановлені граничні норми підіймання і переміщення важких речей, які 

становлять для жінок – 7 кг при постійному  переміщенні вантажів протягом 

зміни і 10 кг – при чергуванні з іншими роботами. Максимальна загальна маса 

вантажу, який жінка може підіймати протягом 1 години, становить 350 кг, якщо 

вантаж піднімається з робочої поверхні, і 170кг, якщо вантаж піднімається з 

підлоги. 

Граничні норми підіймання і переміщення важких речей для 

неповнолітніх встановлені в залежності від віку, статі і і тривалості робіт:  

 

Календарний 

вік, 

років 

Граничні норми ваги вантажу, кг 

короткочасна робота тривала робота 

юнаки дівчата юнаки дівчата 

14 5 2,5 не допускається 

15 12 6 8,4 4,2 

16 14 7 11,2 5,6 



17 16 8 12,6 6,3 

Забороняється використання праці жінок та неповнолітніх осіб віком до  

18 років на важких роботах і на роботах з шкідливими або небезпечними  

умовами праці, перелік яких затверджено Держнаглядохоронпраці, та на 

підземних роботах. Як виняток дозволяється допускати до таких робіт 

підлітків–учнів системи профтехосвіти при проходженні ними практики.  

Вагітні жінки згідно з медичним  висновком повинні бути переведені на 

легку роботу, яка б виключила вплив несприятливих факторів, із збереженням 

середнього заробітку за попередньою роботою.  

Неповнолітні приймаються на роботу, як правило, після досягнення 16 

років. За згодою одного з батьків чи опікуна можуть, як виняток, прийматися на 

роботу особи, які досягли 15 років. Допускається приймати учнів 

загальноосвітніх шкіл та професійних  навчальних закладів для виконання 

легкої праці у вільний час при досягненні ними 14–річного віку. Неповнолітні 

приймаються на роботу лише після медичного огляду і до досягнення ними 21–

річного віку зобов'язані щороку проходити медичний огляд. 

Забороняється допускати неповнолітніх до нічних, надурочних робіт та  

робіт у вихідні дні. Тривалість робочого дня для неповнолітніх становить: у віці 

від 16 до 18 років – 36 годин на тиждень, від 15 до 16 років, а також учнів віком 

від 14 до 15 років, які працюють у період канікул, – 24 години на  тиждень. 

Тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у 

вільний від навчання час, не може перевищувати половини  максимальної 

тривалості робочого часу, вказаної вище для осіб відповідного віку. Щорічна 

відпустка неповнолітнім працівникам надається тривалістю  один календарний 

місяць і обов'язково влітку. 

Роботодавець зобов'язаний організувати навчання, перекваліфікацію і 

працевлаштування інвалідів відповідно до медичних рекомендацій. Залучення 

інвалідів до надурочних робіт і робіт у нічний час допускається лише за їх 

згодою за умови, що це не суперечить рекомендаціям МСЕК.  

Підприємства, які використовують працю інвалідів, зобов'язані  

створювати для них умови праці з урахуванням рекомендацій МСЕК та 

індивідуальних програм реабілітації, вживати  додаткових заходів щодо 

безпеки праці, які відповідають особливостям цієї категорії працівників. 

Згідно Закону «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та 

інших громадян похилого віку в Україні» роботодавці зобов'язані враховувати 

специфіку праці ветеранів та ociб похилого віку. Робоче місце громадянина 

похилого віку має бути обладнано відповідними технічними та іншими 

засобами, що сприяють збереженню його здоров'я і працездатності.  

 

2.6.6. Забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту 
На роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також 

роботах, пов'язаних із забрудненням або несприятливими температурними 

умовами, робітникам і службовцям видаються безплатно відповідно до норм 

спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту 

(ЗІЗ). ЗІЗ видаються працівникам тих професій та посад, що передбачені 

Типовими галузевими нормами безплатної видачі працівникам спеціального 



одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту, або 

відповідними галузевими нормами, що введені на підставі типових. ЗІЗ 

видаються працівникам згідно з встановленими нормами і строками носіння 

незалежно від форм власності та галузі виробництва, до якої відносяться ці 

виробництва, цехи, дільниці та види робіт.  

З врахуванням специфіки виробництва, вимог технологічних процесів і 

НПАОП, за узгодженням з представниками профспілкових органів, за 

рішенням трудового колективу підприємства працівникам може видаватися 

спецодяг, спецвзуття та інші ЗІЗ понад передбачені норми. В окремих випадках, 

враховуючи особливості виробництва, роботодавець може за погодженням з 

уповноваженим з охорони праці трудового колективу підприємства і 

профспілками замінювати: комбінезон  – костюмом  і навпаки;  черевики 

(напівчоботи) – чоботами  і навпаки, валянки – чоботами кирзовими тощо.  

Заміна одних видів спеціального одягу і спеціального взуття на інші не повинна 

погіршувати їх захисні властивості.   

ЗІЗ, що видаються працівникам, повинні відповідати характеру і умовам 

їхнього застосування і забезпечувати безпеку праці. ЗІЗ, що надходять на 

підприємство, обов‘язково перевіряються на їх відповідність вимогам 

стандартів та технічних умов, для чого створюється комісія з представників 

адміністрації, профспілкової організації та уповноваженого з охорони праці 

трудового колективу підприємства. У випадку невідповідності ЗІЗ вимогам 

нормативно–технічної документації роботодавець подає постачальникам 

рекламації.  

ЗІЗ, що видаються працівникам, є власністю підприємства, обліковуються 

як інвентар і підлягають обов'язковому поверненню при: звільненні, 

переведенні на тому ж підприємстві на іншу роботу, для якої видані засоби не 

передбачені нормами, а також по закінченні строків їх носіння замість 

одержуваних нових. Працівник несе матеріальну відповідальність за видані 

йому в користування ЗІЗ. 

Роботодавець може видавати працівникам два комплекти спецодягу на 

два строки носіння. Роботодавець також зобов'язаний організувати заміну або 

ремонт спеціального одягу і спеціального взуття, що стали непридатними до 

закінчення встановленого строку носіння з незалежних від працівника причин. 

Роботодавець компенсує працівнику витрати на придбання спецодягу та інших 

засобів індивідуального захисту, якщо встановлений нормами строк видачі цих 

засобів порушений і працівник був вимушений придбати їх за власні кошти. У 

випадку пропажі ЗІЗ у встановлених місцях їх зберігання або псування ЗІЗ з 

незалежних від працівника причин, роботодавець зобов'язаний видати йому 

інший придатний для використання. ЗІЗ, що були в користуванні, можуть бути 

видані іншим працівникам тільки після прання, хімчистки, дезинфекції та 

ремонту. Строк носіння таких ЗІЗ встановлюється роботодавцем за 

погодженням з уповноваженим трудового колективу з питань охорони праці та 

профспілками.  

Під час виконання роботи працівники зобов'язані використовувати за 

призначенням і бережливо ставитись до виданих в їх користування ЗІЗ. 

Роботодавець не повинен допускати до роботи працівників без встановленого 

нормами ЗІЗ, або в несправному, не відремонтованому чи забрудненому.  



Роботодавець при видачі працівникам таких ЗІЗ, як респіратори, 

протигази, саморятівники, запобіжні пояси, електрозахисні засоби, 

накомарники, каски, повинен проводити навчання і перевірку знань працівників 

щодо правил користування і найпростіших способів перевірки придатності цих 

засобів, а також тренування щодо їх застосування.  

Роботодавець зобов'язаний забезпечити регулярне, відповідно до 

встановлених строків, випробування і перевірку придатності ЗІЗ, а також 

своєчасну заміну фільтрів, скляних деталей та інших частин, захисні 

властивості яких погіршились. Після перевірки на ЗІЗ повинна бути зроблена 

відмітка (клеймо, штамп) про термін наступного випробування.  

Для зберігання виданого працівникам спеціального одягу, спеціального 

взуття та інших ЗІЗ створюються спеціально обладнані приміщення 

(гардеробні). Роботодавець зобов'язаний організувати належний догляд за 

засобами індивідуального захисту, своєчасно здійснювати їх чистку, прання, 

обезпилювання, дегазацію, дезактивацію, знешкодження і ремонт. У випадку, 

коли роботодавець не організував своєчасну хімчистку або прання одягу, він 

зобов'язаний оплатити працівникові його витрати.  

Трудові спори з питань видачі і користування ЗІЗ розглядаються 

комісіями по трудових спорах.  

 

 

  



Лекція 7. Аналіз умов праці. Розслідування, реєстрація, облік, та 

аналіз нещасних випадків і професійних захворювань на 

виробництві 
 

2.7.1. Аналіз умов праці 
Аналіз і оцінка стану умов та безпеки праці – це обов‘язкова складова 

роботи керівництва адміністративно–територіальної одиниці, галузі, 

підприємства (підрозділу) щодо планування відповідних заходів з охорони 

праці. На підприємстві аналіз і оцінка стану умов та безпеки праці здійснюється 

на підставі наступних загальних показників: 

–  рівень виробничого травматизму; 

–  рівень професійних захворювань пов‘язаних з умовами праці; 

– кількість працівників, що працюють в умовах, які не відповідають санітарно–

гігієнічним нормам; 

– кількість обладнання, що не відповідає вимогам нормативних актів про 

охорону праці; 

– кількість технологічних процесів, що не відповідають вимогам нормативно–

правових актів з охорони праці; 

– кількість будівель та споруд, технічний стан яких не відповідає будівельним 

нормам і правилам; 

– забезпечення працівників засобами індивідуального захисту; 

– забезпеченість працівників санітарно–побутовими приміщеннями; 

– витрати на покращення стану безпеки, гігієни праці та виробничого 

середовища; 

– витрати на відшкодування збитків потерпілим від нещасних випадків та 

професійних захворювань, що пов‘язані з умовами праці; 

– витрати на розслідування та ліквідацію наслідків аварій, нещасних випадків 

та професійних захворювань. 

Для ефективного вирішення питань, пов‘язаних з обліком, аналізом та 

оцінкою стану умов та безпеки праці, необхідно, в першу чергу, впровадження 

єдиної державно–статистичної звітності щодо обліку, аналізу та оцінки стану 

безпеки та умов праці на підприємствах як державної, так і недержавної форм 

власності. З цією метою відповідно до існуючого законодавства в галузі 

охорони праці для об'єктивної оцінки умов праці в обов‘язковому порядку 

проводиться паспортизація виробництв та атестація робочих місць.  

Відповідно до рекомендацій спеціально уповноваженого центрального 

органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці, паспортизація 

санітарно–технічного стану умов і охорони праці будь–якого виробництва 

здійснюється згідно з чинною на даний час нормативно–правовою базою та 

"Паспортом санітарно–технічного стану умов праці на об’єктах" РД 51–559–

97. Паспортизація включає у себе перевірку відповідності умов праці на 

робочих місцях існуючим санітарно–гігієнічним вимогам та вимогам безпеки з 

охорони праці та передбачає інструментальні вимірювання параметрів 

шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища. 

Метою паспортизації виробництв є гігієнічна оцінка фактичного стану 

умов і характеру праці на робочих місцях, одержання й узагальнення 



достовірної інформації, необхідної для встановлення пріоритетності в 

розробці та проведенні заходів, спрямованих на поліпшення і оздоровлення умов 

праці на виробництві. При проведенні паспортизації санітарно–технічного 

стану умов і охорони праці на підприємстві (в організації), в першу чергу, 

визначаються: 

- умови  праці на робочих місцях (клас та ступінь шкідливості умов праці); 

- кількість робочих місць, які не відповідають санітарно–гігієнічним 

вимогам щодо безпечних умов праці за рівнями шкідливих та небезпечних 

виробничих факторів (вібрація, шум, запиленість та загазованість 

повітря робочої зони, електромагнітні випромінювання і т. ін.); 

- чисельність працівників зайнятих на важких фізичних, небезпечних та 

шкідливих для їх здоров’я роботах; 

- небезпечні ділянки виробництв; 

- технологічні  операції та  виробниче обладнання, що не відповідають 

вимогам безпеки праці; 

- наявність засобів індивідуального захисту; 

- показники виробничого травматизму, професійної захворюваності, 

захворюваності з тимчасовою втратою працездатності; 

- стан санітарно–побутового забезпечення працівників підприємства 

(організації) тощо. 

В якості основних об'єктів, що підлягають паспортизації, приймаються 

структурні підрозділи підприємства (організації). У випадку, якщо структурні 

підрозділи територіально роз'єднані або умови праці (за характером 

виробничих факторів) не є однаковими для працівників цього підрозділу, то в 

якості об'єкту паспортизації може бути прийнята група робочих місць, що 

характеризуються ідентичними умовами праці. 

Відповідальним за проведення паспортизації та розробку необхідних заходів 

з охорони праці на підприємстві (організації) є власник (керівник) даного 

підприємства (організації), а в структурних підрозділах – безпосередньо 

керівники даних структурних підрозділів. 

Паспортизація умов і охорони праці на підприємстві (в організації) та в їх 

структурних підрозділах здійснюється на підставі відповідного наказу, що 

видається на основі У наказі визначаються терміни проведення паспортизації, 

об'єкти, що підлягають паспортизації, порядок збору та узагальнення вихідних 

даних, а також особи, які здійснюють цю роботу. До проведення паспортизації 

залучаються працівники служби охорони праці, відділів і служб (при їх 

наявності) головного механіка, технолога, енергетика та інших структурних 

підрозділів підприємства (організації). Служба охорони праці надає методичну 

допомогу в проведенні паспортизації. 

Заповнення паспорта санітарно–технічного стану умов і охорони праці 

підприємства (організації) здійснюється на основі паспортів санітарно–

технічного стану умов та охорони праці структурних підрозділів, що містять 

результати обстеження робочих місць, санітарно–побутових приміщень, 

будівель і споруд, вимірів факторів виробничого середовища та інші показники. 



При цьому допускається використання матеріалів атестації робочих місць за 

умовами праці, лабораторних вимірювань, які проводилися протягом року, а 

також результати раніше проведених вимірювань на робочих місцях, якщо 

умови праці на цих робочих місцях не зазнали змін за визначений термін. 

Паспортизація проводиться щорічно під керівництвом служби охорони праці 

підприємства (організації) разом з представниками виробничих підрозділів 

підприємства. 

Головне завдання будь–якої галузі народного господарства – збільшення 

продуктивності праці. Водночас продуктивність праці зумовлена здатністю 

працівників фізично, фізіологічно та психофізіологічно  виконувати окреслені 

завдання і нерозривно пов‘язана з умовами праці. Охорона праці може 

відігравати подвійну роль в інтенсифікації виробництва: з одного боку, за 

ігнорування принципів охорони праці можуть виникнути різкі порушення умов 

праці з наслідками негативної  дії на здоров‘я працівників, зниження 

продуктивності праці, а з іншого – охорона праці може стати важливим кроком 

успішної  інтенсифікації виробництва. Принципи соціальної справедливості 

також потребують забезпечення всіх працівників рівними пільгами та 

компенсаціями в разі невідповідності умов праці. Як це зробити, особливо, 

коли в реальних умовах виробництва на працівників можуть впливати водночас 

кілька шкідливих і небезпечних виробничих факторів? 

Для об‘єктивної оцінки умов праці на виробництві здійснюють атестацію 

робочих місць. Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 442 від 

1.09.1992 р. атестацію робочих місць за умовами праці  проводять на 

підприємствах і організаціях, де технологічний процес, обладнання, сировина 

чи матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних факторів. 

Основна мета атестації полягає у врегулюванні відносин між роботодавцем і 

працівниками в галузі реалізації прав на здорові й безпечні умови праці. 

Результати атестації використовують для цілеспрямованої і планомірної 

роботи, спрямованої на поліпшення умов праці, зниження рівня травматизму і 

захворюваності, а також для надання пільг і компенсацій, передбачених чинним 

законодавством, таких як скорочена тривалість робочого часу, додаткова 

оплачувана відпустку, пільгова пенсія, оплата праці у підвищеному розмірі. 

Для атестації робочих місць і встановлення пріоритету в проведенні 

оздоровчих  заходів використовують Державні санітарні норми та правила  

«Гігієнічна класифікація праці за  показниками шкідливості та небезпечності 

факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового  

процесу», зареєстровані в Міністерстві юстиції України 6 травня 2014 р.  

за № 472/25249. 

Виходячи з принципів Гігієнічної класифікації праці, умови праці 

поділяють на 4 класи – оптимальні, допустимі, шкідливі та небезпечні 

(екстремальні). 

1 клас – оптимальні умови праці – такі умови, за яких зберігається не 

лише здоров’я працівників, а й створюються передумови для підтримання 

високого рівня працездатності. Оптимальні гігієнічні нормативи виробничих 

факторів встановлено для мікроклімату і факторів трудового процесу. Для 

інших факторів за оптимальні умовно приймають такі умови праці, за яких 



несприятливі фактори виробничого середовища не перевищують рівнів, 

прийнятих за безпечні для населення.  

2 клас – допустимі умови праці – характеризуються такими рівнями 

факторів виробничого середовища і трудового процесу, які не перевищують 

встановлених нормативів, а можливі зміни функціонального стану організму 

відновлюються за час регламентованого відпочинку або до початку наступної 

зміни та не чинять несприятливого впливу на стан здоров’я працівників та 

їхнє потомство в найближчому і віддаленому періодах.  

3 клас – шкідливі умови праці – характеризуються такими рівнями 

шкідливих виробничих факторів, які перевищують нормативи і здатні чинити 

несприятливий вплив на організм працівника та/або його потомство.  

Шкідливі умови праці за ступенем перевищення гігієнічних нормативів 

та вираженості можливих змін в організмі працівників поділяють на 4 

ступені:  

1 ступінь (3.1) – умови праці характеризуються такими рівнями 

шкідливих факторів виробничого середовища та трудового процесу, які 

зазвичай викликають функціональні зміни, що виходять за межі фізіологічних 

коливань (останні відновлюються за тривалішої, ніж початок наступної 

зміни, перерви контакту зі шкідливими факторами) та збільшують ризик 

погіршення здоров’я;  

2 ступінь (3.2) – умови праці характеризуються такими рівнями 

шкідливих факторів виробничого середовища і трудового процесу, які здатні 

викликати стійкі функціональні порушення, призводять здебільшого до 

зростання виробничо–зумовленої захворюваності, появи окремих ознак або 

легких форм професійної патології (зазвичай без втрати професійної 

працездатності), що виникають після тривалої експозиції (десять років і 

більше);  

3 ступінь (3.3) – умови праці характеризуються такими рівнями 

шкідливих факторів виробничого середовища і трудового процесу, які 

призводять, окрім зростання виробничо–зумовленої захворюваності, до 

розвитку професійних захворювань, зазвичай легкого та середнього ступенів 

важкості (з втратою професійної працездатності в період трудової 

діяльності);  

4 ступінь (3.4) – умови праці характеризуються такими рівнями 

шкідливих факторів виробничого середовища і трудового процесу, які здатні 

призводити до суттєвого зростання хронічної патології та рівнів 

захворюваності з тимчасовою втратою працездатності, а також до 

розвитку важких форм професійних захворювань (з втратою загальної 

працездатності);  

4 клас – небезпечні (екстремальні) умови праці – характеризуються 

такими рівнями шкідливих факторів виробничого середовища і трудового 

процесу, вплив яких упродовж робочої зміни (або ж її частини) створює 

загрозу для життя, високий ризик виникнення важких форм гострих 

професійних уражень.  

Ступінь шкідливості умов праці встановлюють за величиною 

перевищення гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин; класом і 

ступенем шкідливості чинників біологічного походження; залежно від величин 



перевищення чинних нормативів шуму, вібрації, інфра– та ультразвуку; за 

показником мікроклімату, який отримав найвищий ступінь шкідливості з 

урахуванням категорії важкості праці за рівнем енергозатрат, або за 

інтегральним показником теплового навантаження середовища; за величиною 

перевищення гранично допустимих рівнів  електромагнітних полів і 

випромінювань; за параметрами радіаційного фактора відповідно до Норм 

радіаційної безпеки; за показниками природного та штучного освітлення; за 

величиною недотримання необхідної кількості іонів повітря і показника їх 

полярності. 

Оцінку важкості трудового процесу здійснюють на підставі обліку 

фізичного динамічного навантаження, маси вантажу, що піднімається і 

переміщується, загального числа стереотипних робочих рухів, величини 

статичного навантаження, робочої пози, ступеня нахилу корпусу, переміщень 

у просторі (табл. 2.7.1). 

Таблиця 2.7.1 

Категорії робіт за ступенем важкості 

 

Оцінку напруженості трудового процесу здійснюють на підставі обліку 

факторів, що характеризують напруженість праці, а саме, інтелектуальні, 

сенсорні, емоційні навантаження, ступінь монотонності праці, режим 

роботи.  

Робота в умовах перевищення гігієнічних  нормативів (3 клас умов праці) 

може бути дозволена тільки в разі застосування засобів колективного та 

індивідуального захисту і скорочення часу дії шкідливих виробничих факторів 

(захист часом). Робота в небезпечних (екстремальних) умовах праці (4 клас) не 

Характер 

роботи 

Категорія 

роботи 

Загальні 

енерговитрат

и організму, 

Вт (ккал/год) 

Характеристика робіт 

 

 
Іа 

105–140 

(90–120) 

Роботи, що виконуються сидячи і не 

потребують фізичного напруження 

Легкі роботи 16 
141–175 

(121–150) 

Роботи, що виконуються сидячи, стоячи 

або пов'язані з ходінням, та 

супроводжуються деяким фізичним 

   напруженням 

 
 

ІІа 

176–232 

(151–200) 

Роботи, пов'язані з ходінням, перемі-

щенням дрібних (до 1 кг) виробів або 

предметів в положенні стоячи або сидячи, і 

потребують певного фізичного 

напруження. 

Роботи середньої 

важкості 

 

ІІб 

232–290 

(201–250) 

Роботи, що виконуються стоячи, пов'язані 

з ходінням, переміщенням невеликих (до 

10 кг) вантажів, та супроводжуються 

помірним фізичним напруженням.  

    

Важкі роботи III 
291–349 

(251–300) 

Роботи, пов'язані з постійним пере-

міщенням, перенесенням значних дрібних 

(понад 10 кг) вантажів, які потребують 

великих фізичних зусиль. 



дозволяється, за винятком ліквідації аварій, проведення екстрених робіт для 

запобігання аварійним ситуаціям. Ця робота повинна виконуватися у 

відповідних засобах індивідуального захисту та регламентованих режимах 

робіт. 

2.7.2. Запровадження на підприємствах OHSAS 18001–2010 
Як зазначалось вище одним з принципів державної політики України в 

галузі охорони праці є використання світового досвіду організації роботи щодо 

поліпшення умов і підвищення безпеки праці на основі міжнародного 

співробітництва. Одним з прикладів такого співробітництва є запровадження 

національної версії стандарту ДСТУ OHSAS 18001:2010 «Система Управління 

гігієною та безпека праці». 

Стандарт OHSAS 18001:2007 розроблений при повній підтримці 

національних органів зі стандартизації Великобританії, Японії, Ірландії та ряду 

інших країн. Система складається з вимог OHSAS 18001, Вимог ILO / OSH 

2001 (Guidelines on occupational Safety and Health Management Systems) 

розроблених Міжнародною Організацією Праці. Так само бралися до уваги 

вимоги національних стандартів з охорони праці. OHSAS 18001 прекрасно 

поєднується зі стандартами серії ISO 9000 та ISO 14000, що дозволяє 

створювати інтегровані системи, і застосовувати до всіх галузей діяльності, де 

задіяна праця людини, будь то виробництво або послуги.  

Цей стандарт установлює вимоги до системи управління гігієною і 

безпекою праці (ГіБП), з метою надання організації можливості контролювати 

ризики і поліпшити свою діяльність. Він не встановлює специфічних критеріїв 

до ефективності ГіБП, і не надає докладних вимог для розробки системи 

управління. Вимоги стандарту спрямовані більше на гігієну та безпеку праці, 

ніж на безпеку продукції та послуг. OHSAS 18001 є стандартом, на підставі 

якого проводиться аналіз Систем менеджменту професійної безпеки та 

здоров‘я. Передумовою його розробки стала потреба компаній в ефективній 

роботі з охорони праці, безпеки та здоров‘я працівників. В стандарті OHSAS 

18001 (ДСТУ OHSAS 18001) розглядаються  наступні ключові моменти: 

– Планування визначення небезпек, оцінка і контроль ризиків 

– Структуровання  и розподіл відповідальності 

– Навчання, підвищення обізнаності і рівня компетенції  

– Консультування 

 – Оперативний контроль  

– Готовність до надзвичайних ситуацій і реагування на них  

– Оцінка, моніторинг і підвищення продуктивності 

Міжнародний стандарт по створенню системи управління охороною 

здоров'я і безпекою персоналу OHSAS 18001 (ДСТУ OHSAS 18001) може бути 

адаптований під будь–яку організацію, яка бажає впровадити офіційну 

процедуру по зниженню ризиків пов'язаних із здоров'ям і безпекою персоналу в 

робочому середовищі, клієнтів і широкої громадськості. Переваги 

впровадження системи управління охороною здоров'я і безпекою згідно OHSAS 

18001 (ДСТУ OHSAS 18001) :  

– Зниження кількості нещасних випадків  



– Зменшення невиходів співробітників на роботу 

 – Скорочення простоїв в діяльності організації і зменшення пов'язаних з 

цим витрат  

– Зменшення виплат по страховках  

– Підвищення продуктивності  

– Поліпшення іміджу організації 

– Поліпшення взаємодії з керівниками підрозділів  

– Підвищення відповідності вимогам законодавства  

– Зменшення штрафних санкцій  

– Інтеграція в існуючу систему менеджменту якості  

– Інноваційний підхід 

Щоб відповідати вимогам стандарту OHSAS 18001 компанії проводять 

велику роботу по створенню загальних правил, так само правил створення, 

впровадження та підтримання нормативної документації, в якій описують 

порядок системи менеджменту в організації. Якщо підприємству видано 

Сертифікат OHSAS 18001, то це означає, що підприємство здійснює вичерпний 

контроль над факторами виробничого та професійного ризиків, воно піклується 

про гігієну свого персоналу про безпеку на робочих місцях. Так як виконуючи 

вимоги розробленої та впровадженої на своєму підприємстві системи OHSAS 

18001, керівництво прагне підвищити безпеку працівників, то воно 

автоматично знижує ризик бути оштрафованим або потрапити під правову 

відповідальність і судові розгляди, якщо раптом виникнуть будь–які нещасні 

випадки, такі як виробничі травми або професійні захворювання. Вони можуть 

взагалі не мати місце на підприємстві, якщо адміністрація правильно 

розробила, впровадила та постійно підтримує актуальність Системи 

менеджменту професійної безпеки та здоров‘я.  

Привівши такі приклади, можна з упевненістю сказати, що впровадження 

OHSAS 18001 може бути для керівництва компанії частиною довгострокової 

стратегії, а для власників — бути довгостроковим і ефективним вкладенням 

коштів у підприємство з сучасними поглядами на безпеку і майбутнє 

працівників. 

 

2.7.3. Умови праці на металургійних підприємствах 
На кожному підприємстві металургійної промисловості повинна бути 

створена служба охорони праці. На підприємствах, в установах та організаціях 

необхідно організовувати розслідування та вести облік нещасних 

випадків,професійних захворювань і аварій. У кожному структурному 

підрозділі підприємства  повинен бути затверджений роботодавцем перелік 

інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки.  

Відповідно до Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і 

небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, 

не дозволяється використовувати працю жінок у всіх основних виробництвах 

чорної та кольорової металургії, а відповідно до Переліку важких робіт і робіт 

із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється 

застосування праці неповнолітніх, неповнолітнім не дозволяється працювати на 

будь–яких роботах усіх виробництв чорної та кольорової металургії.  



Для проведення інструктажів у цехах металургійних підприємств 

повинні бути створені необхідні умови. Роботи з підвищеною небезпекою 

необхідно проводити за нарядом–допуском встановленої форми. У наряді–

допуску, виданому на проведення робіт підвищеної небезпеки, повинен бути 

зазначений повний обсяг організаційних та технічних заходів, вжиття яких 

забезпечить безпечне проведення робіт у конкретних умовах. 

На кожному підприємстві повинні бути складені плани локалізації та 

ліквідації аварійних  ситуацій і аварій (ПЛАС) згідно з Положенням  щодо  

розробки  планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій  

Роботодавець зобов'язаний забезпечити  всіх  працівників спецодягом, 

спецвзуттям та іншими засобами  індивідуального захисту,  а також 

запобіжними пристосуваннями.  

Не дозволяється захаращувати територію металургійних підприємств 

матеріалами, устаткуванням, відходами тощо. Для їх зберігання треба 

відводити спеціальні майданчики, відкриті та закриті складські приміщення, 

обладнані транспортними та вантажопідіймальними механізмами та 

пристроями, які призначені для переміщення всіх видів вантажів. Відкриті 

склади необхідно розташовувати з підвітряного боку домінуючих напрямків 

вітрів. Підприємства, будівлі та споруди з технологічними процесами, що 

супроводжуються виділенням у навколишнє середовище шкідливих речовин, 

повинні мати санітарно–захисні зони На території підприємства не повинно 

бути відкритих і неогороджених ям, канав, колодязів, траншей. Необхідно, щоб 

усі вони були огороджені огорожею висотою не менше 1 м, а вночі 

освітлювалися.  

Басейни на території підприємства, що не мають обвалувань, необхідно 

огороджувати поручнями висотою не менше 1 м. Земляні роботи на території 

підприємства дозволяється проводити тільки за нарядом–допуском з 

письмового дозволу роботодавця та з відома проектної організації. 

На території підприємства для безпечного та зручного пересування 

працівників повинні бути влаштовані тротуари або перехідні галереї.  

Усі будівельні конструкції будівель і споруд, що перебувають під 

впливом агресивного середовища, повинні  бути захищені від корозії. 

Будівельні конструкції будівель у місцях можливого торкання до розплавленого 

продукту повинні мати вогнетривкий захист. Виробничі приміщення повинні 

утримуватися в чистоті. Стіни, стелі та інші внутрішні будівельні конструкції 

повинні мати рівну (оздоблену) поверхню, що не заважає ефективному 

очищенню їх від пилу. Очищення скла у приміщеннях зі значним виділенням 

пилу необхідно проводити в міру забруднення, але не менше одного разу на два 

місяці.  

У приміщеннях, де в технологічних процесах використовуються рідини, 

підлога повинна бути вологонепроникною, з неслизьким покриттям і з ухилом 

до трапа або зумпфа для стікання рідини; у приміщеннях, де застосовуються 

агресивні речовини, – стійкими до їх впливу; у цехах електролізу – 

неструмопровідними, вологонепроникними та теплостійкими; на робочих 

майданчиках металургійних агрегатів і в розливних прогонах цехів – з міцних, 

стійких до спрацювання матеріалів, з неслизькою поверхнею, без вибоїв і 



виступів; у вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зонах приміщень  – 

безіскровим покриттям.  

Отвори (технологічні, монтажні), канали в підлозі, а також приямки 

необхідно огороджувати поручнями заввишки не менше 1 м з додатковою 

штабою на висоті 0,5 м і з суцільною обшивкою по низу заввишки 0,14 м або 

перекривати по всій поверхні. Отвори  для в'їзду в будівлі транспортних засобів 

повинні обладнуватися воротами зі світловою та звуковою сигналізацією, 

зблокованою з механізмом їх відкриття та закриття, або бути обладнані 

відповідними знаками безпеки.  

Для опалення будівель і споруд підприємств металургійних виробництв 

повинні бути передбачені системи, прилади та теплоносії, що не утворюють 

додаткових виробничих шкідливих речовин. Під час опалювального періоду 

температура повітря усередині міжцехових опалювальних галерей повинна 

бути не менша +10 
о
С при вологому прибиранні та +5 

о
С – в інших випадках. 

Для працівників, які перебувають у неопалюваних виробничих і складських 

приміщеннях, повинні бути передбачені спеціальні приміщення для обігріву  

Температура поверхонь нагрітого обладнання не повинна перевищувати 

43 
о
С,  тому ці поверхні необхідно тепло ізолювати. 

У приміщеннях, де виробляються, застосовуються або зберігаються 

речовини, що від контакту з водою або водяною парою можуть вибухнути або 

зайнятися, улаштування систем водопостачання, каналізації та опалення 

повинно виключати можливість потрапляння води на технологічний продукт. 

З'єднувати мережі господарсько–питного водопостачання з мережами 

водопроводів, якими подається технічна вода, не дозволяється. У виробничих 

приміщеннях, де можливі займання одягу або хімічні опіки, повинні бути 

фонтанчики, крани, раковини самодопомоги, ванни та аварійні душі. У гарячих 

цехах роботодавець повинен забезпечувати працівників підсоленою газованою 

водою для пиття з розрахунку 4–5 л на зміну для однієї людини, Для роздачі 

газованої води в цехах повинні бути спеціальні пункти з водоструминним 

промиванням склянок.  Для користування питною водою повинні бути 

фонтанчики.  

Усі виробничі приміщення металургійних підприємств повинні мати 

природне освітлення.  Штучне освітлення необхідно застосовувати: 

- у приміщеннях, де обслуговувальний персонал повинен перебувати 

постійно; 

- у затемнених місцях галерей; 

- у туалетних кімнатах, умивальниках, душових і гардеробних за 

наявності в них механічної вентиляції або ж при кількості місць у туалетних 

кімнатах, умивальних і душових не більше ніж 3 і в гардеробних – не більше 

ніж 100.  

Для переносного електричного освітлення необхідно застосовувати 

світильники напругою не вище ніж 42 В. Під час роботи всередині металевих 

ємностей, печей, котлів, колодязів, млинів напруга в освітлювальній мережі 

повинна бути не вище ніж 12 В. У місцях, де в повітрі є або можуть бути 

вибухонебезпечні гази, пари та пил, для переносного освітлення необхідно 

застосовувати світильники у вибухозахищеному виконанні напругою не вище 

ніж 12 В.  



Пуск виробничого устаткування дозволяється проводити тільки 

працівникам, які обслуговують та здійснюють контроль за ним. Пуск 

устаткування, розташованого поза зоною видимості з пульта керування, а також 

при змішаному керуванні (ручному та автоматичному), повинен здійснюватися 

лише після одержання відповідних сигналів від працівників, які підтверджують 

безпеку його пуску на закріплених за ними дільницях Газонебезпечні  місця 

необхідно позначати попереджувальними плакатами із зазначенням групи 

газонебезпеки. Легкозаймисті та горючі рідини, мастильні та обтиральні 

матеріали, хімічні речовини, що застосовуються в технологічних процесах і під 

час обслуговування машин і механізмів, необхідно зберігати у відповідній тарі 

у встановлених місцях. Температура нагрітих поверхонь апаратів, 

устаткування, трубопроводів і огорож на робочих місцях не повинна 

перевищувати 43 
о
С. У разі неможливості з технічних причин дотримання 

(неперевищення) зазначеної температури поблизу джерела інтенсивного 

інфрачервоного випромінювання та конвекційного тепла необхідно вжити 

заходів щодо захисту працівників від можливого перегрівання (екранування, 

водоповітряне душування тощо).  

У виробничих приміщеннях цехів повинні бути передбачені зони 

обслуговування (майданчики): 

- для постійних робочих місць довжиною вздовж фронту обслуговування 

не менше ніж 1,5 м і шириною – не менше ніж 1 м; 

- якщо обслуговування проводиться періодично – шириною не менше ніж 

0,8 м; 

- якщо обслуговування проводиться з усіх боків, ширина зони спереду 

повинна бути – не менше ніж 0,8 м, збоку та ззаду – не менше ніж 0,6 м; 

- для монтажу та демонтажу устаткування – розмірами, достатніми для 

його розміщення, ремонту та розташування необхідних матеріалів, 

пристосувань, інструменту. 

Устаткування та оснащення робочого місця повинні забезпечувати 

безпеку праці. Конструктивні та ергономічні особливості робочого місця 

повинні забезпечувати безперешкодне та зручне виконання всіх робочих 

операцій.  

Технологічне устаткування, під час роботи якого можливе виділення 

шкідливих газів, пари та пилу, повинно конструюватися та поставлятися в 

комплекті з усіма необхідними укриттями та пристроями, що забезпечують 

надійну герметизацію джерел виділення шкідливих речовин.  

Аспіраційні укриття повинні мати вмонтовані місцеві відсмоктувачі з 

патрубками для підключення  до повітроводних мереж. Системи аспірації 

повинні бути централізовані, мати вертикальні колектори та з'єднані з 

апаратами очищення повітропроводів. Застосування децентралізованих систем 

повинно бути обґрунтовано техніко–економічним розрахунком. Робота 

технологічного устаткування повинна бути зблокована з роботою аспіраційної 

системи. 

Концентрацію вибухопожежонебезпечних речовин необхідно визначати 

при такому завантаженні технологічного обладнання, при якому вміст 

вибухопожежонебезпечних речовин у повітрі, що аспірірується, є 

максимальним.  



Усі відкриті рухомі частини устаткування, що розташоване на висоті не 

вище ніж 2,5 м від рівня підлоги, доступні для випадкового дотику, повинні 

бути огороджені. Огородження може бути виконане суцільним, сітчастим (з 

розміром чарунок не більше ніж 20х20 мм) або у вигляді поручнів при відстані 

до рухомих чи обертових частин устаткування не менше ніж 1 м. Місця 

встановлення цих огороджень, наявність у них хвірток або отворів, знімних 

ділянок, блокування повинні бути обов'язково позначені  на кресленнях 

розробника устаткування. На всіх хвіртках і отворах в огородженнях, 

призначених для доступу обслуговуючого персоналу до устаткування, 

необхідно вивішувати попереджувальні написи безпеки. Для обслуговування 

запірної, регулювальної та іншої арматури, а також опалювальних і 

вентиляційних пристроїв і приводів, розташованих на висоті два та більше 

метрів від підлоги, повинні бути обладнані спеціальні стаціонарні майданчики. 

Застосовувати для цього приставні драбини не дозволяється.  

Стаціонарні металеві сходи необхідно встановлювати під кутом 45
о
 при 

постійному користуванні ними та 60
о
 – при періодичному (двічі протягом 

години за зміну), ширина східців повинна бути не менше ніж 0,6 м, відстань 

між східцями по висоті – не більше ніж 0,3 м. Сходи повинні бути обладнані 

поручнями з обох боків висотою не менше ніж 1 м. На сходах висотою до 1,5 м 

дозволяється встановлювати поручні з одного боку.  

 

2.7.4. Розслідування та облік нещасних випадків,  

професійних захворювань та аварій 
Згідно зі статтею 22 Закону України «Про охорону праці» роботодавець 

повинен організовувати розслідування та вести облік професійних 

захворювань, нещасних випадків, і аварій відповідно до положення, що 

затверджується Кабінетом Міністрів України за узгодженням із 

всеукраїнськими об‘єднаннями профспілок.  

Зараз в Україні діє Порядок проведення розслідування та ведення обліку 

нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві 

затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. 

N 1232, на підставі якого виконуються всі зазначені розслідування. 

 Дія цього Порядку поширюється на:  

1) власників підприємств або уповноважені ними органи (роботодавців); 

2) працівників, у тому числі іноземців та осіб без громадянства, які уклали  з 

роботодавцем трудовий договір (контракт) або фактично допущені  до роботи; 

3) фізичних осіб – підприємців;  

4) осіб,  що забезпечують себе роботою самостійно, та інших. 

 

Розслідування та облік нещасних випадків 

 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 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, 

утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою та іонізуючим 

випромінюванням, одержання інших ушкоджень внаслідок аварії, пожежі, 

стихійного лиха, контакту з представниками тваринного і рослинного світу, які 

призвели до втрати працездатності на один робочий день чи більше або до 

необхідності переведення 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 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 і вжити заходів до надання необхідної допомоги. 

Безпосередній керівник робіт зобов'язаний:  

     терміново організувати надання першої невідкладної допомоги потерпілому, 

забезпечити (в разі потреби) його доставку до лікувально–профілактичного 

закладу;  

     негайно повідомити роботодавця про те, що сталося;  

     зберегти до прибуття комісії з розслідування нещасного випадку обстановку 

на робочому місці та устаткування у такому стані, в якому вони були на момент 

настання нещасного випадку (якщо це не загрожує іншим працівникам і не 

призведе до більш тяжких наслідків), а також вжити заходів до недопущення 

подібних нещасних випадків.  

 Лікувально–профілактичний заклад повинен передати на підприємство 

протягом доби з використанням засобів зв'язку та на паперовому носії екстрене 

повідомлення про звернення потерпілого з посиланням на нещасний випадок на 

виробництві. 

 Роботодавець, одержавши повідомлення про нещасний випадок (крім 

таких випадків, як груповий  нещасний  випадок,  нещасний  випадок  із 

смертельним наслідком, нещасний випадок, що спричинив тяжкі наслідки, 

випадок смерті або зникнення працівника під час виконання трудових  

обов'язків ), зобов'язаний:  

 1) протягом однієї години передати з використанням засобів зв'язку та 

протягом доби на паперовому носії повідомлення про нещасний випадок:  

     ФССНВ за місцезнаходженням підприємства, на якому стався нещасний 

випадок;  

     керівникові первинної організації профспілки незалежно від членства 

потерпілого в профспілці або уповноваженій найманими працівниками особі з 

питань охорони праці;  

     керівникові підприємства, де працює потерпілий, якщо потерпілий є 

працівником іншого підприємства;  

     органові державного пожежного  нагляду (у разі пожежі);  

     закладові державної санітарно–епідеміологічної служби, (у разі виявлення 

гострого професійного захворювання (отруєння); 

     2) протягом доби утворити комісію у складі не менш як три особи та 

організувати проведення розслідування, для чого створити належні умови 

роботи комісії (забезпечити приміщенням, засобами зв'язку, оргтехнікою, 

автотранспортом, канцелярським приладдям), компенсувати витрати, пов'язані 



з її діяльністю, та залучених до роботи експертів та сприяти роботі комісії з 

метою своєчасного і об'єктивного проведення розслідування.  

 Про груповий нещасний випадок, нещасний випадок із смертельним 

наслідком, нещасний випадок, що спричинив тяжкі наслідки, випадок смерті 

або зникнення працівника під час виконання обов'язків роботодавець 

зобов'язаний протягом однієї години повідомити з використанням засобів 

зв'язку та протягом трьох годин подати на паперовому носії повідомлення 

зазначеним вище суб‘єктам та додатково: 

     територіальному органові Держпраці;  

     органові прокуратури;  

     органові управління підприємства (у разі його відсутності – місцевій 

держадміністрації);  

     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).  

 Уцьому разі буде проводитись спеціальне розслідування нещасного 

випадку, порядок проведення якого наводиться далі. 

 

Порядок розслідування нещасного випадку комісією підприємства 

 До складу комісії входять керівник (спеціаліст) служби охорони праці 

або посадова особа, на яку покладено виконання функцій з охорони праці 

(голова комісії), представник ФССНВ представник первинної профспілки або 

уповноважена найманими працівниками особа, а також представник 

підприємства. Якщо потерпілий є працівником іншого підприємства, до складу 

комісії входять також представники такого підприємства та первинної 

організації профспілки.  

     До складу комісії не може входити безпосередній керівник робіт.  

     Потерпілий або уповноважена ним особа, не входить до складу комісії, але 

має право брати участь у її засіданнях, вносити пропозиції, подавати документи 

щодо нещасного випадку, давати відповідні пояснення та одержувати 

інформацію про хід проведення розслідування. Голова комісії зобов'язаний 

поінформувати потерпілого або уповноважену ним особу про його права і з 

початку роботи комісії запросити до співпраці.  

     Члени комісії мають право одержувати усні чи письмові пояснення та 

проводити опитування роботодавця, посадових осіб, інших працівників 

підприємства, у тому числі потерпілого, та опитати осіб – свідків нещасного 

випадку та причетних до нього  осіб, робити необхідні запити.  

 Комісія зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту її 

утворення:  

     обстежити місце настання нещасного випадку, одержати письмові пояснення 

потерпілого, опитати свідків нещасного випадку та причетних до нього осіб;  

     визначити відповідність умов праці та її безпеки вимогам законодавства;  

     з'ясувати обставини і причини настання нещасного випадку;  

     вивчити первинну  документацію;  

     визначити, пов'язаний чи не пов'язаний нещасний випадок з виробництвом;  



     установити осіб, які допустили порушення вимог законодавства, 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;  

     скласти у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння), 

пов'язаного з виробництвом, крім актів за формою Н–5 і Н–1, у шістьох 

примірниках картку обліку професійного захворювання (отруєння) за формою 

П–5.  

     Акти за формою Н–5 і Н–1 підписуються головою та всіма членами комісії. 

У разі незгоди із змістом акта член комісії підписує його з відміткою про 

наявність окремої думки, яку викладає письмово і додає до акта за формою Н–5 

як його невід'ємну частину.  

     У разі коли нещасний випадок визнаний комісією таким, що не пов'язаний з 

виробництвом, складається лише акт за формою Н–5.  

 Обставинами, за яких нещасний випадок визнається таким, що 

пов'язаний з виробництвом, і складається акт за формою Н–1, є:  

     1) виконання потерпілим трудових обов'язків за режимом роботи 

підприємства, у тому числі у відрядженні;  

     2) перебування на робочому місці, на території підприємства або в іншому 

місці для виконанням потерпілим трудових обов'язків чи завдань роботодавця з 

моменту прибуття потерпілого на підприємство до його  відбуття, в тому числі 

протягом робочого та надурочного часу;  

     3) підготовка до роботи та приведення в порядок після закінчення знарядь 

виробництва,  засобів захисту, одягу, а також здійснення заходів щодо 

особистої гігієни, пересування по території підприємства перед початком 

роботи і після її закінчення;  

     4) виконання завдань відповідно до розпорядження роботодавця в неробочий 

час, під час відпустки, у вихідні, святкові та неробочі дні;  

     5) проїзд на роботу чи з роботи на транспортному засобі, що належить 

підприємству, або іншому засобі, наданому відповідно до укладеного договору;  

     6) використання власного транспортного засобу в інтересах підприємства  з 

дозволу роботодавця чи керівника робіт;  

     7) виконання дій в інтересах підприємства, зокрема із запобігання 

виникненню аварій або рятування людей та майна;  

     8) ліквідація наслідків аварії або надзвичайної ситуації;  

     9) надання підприємством шефської (благодійної) допомоги іншим  

організаціям за наявності відповідного рішення роботодавця;  

     10) перебування у транспортному засобі або на його стоянці, на території 

вахтового селища, у тому числі під час змінного відпочинку, якщо настання 

нещасного випадку пов'язане з виконанням потерпілим трудових обов'язків або 

з впливом на нього небезпечних чи шкідливих виробничих факторів чи 

середовища;  

     11) прямування до об'єкта обслуговування за затвердженим маршрутом;  

     12) прямування до місця чи з місця відрядження згідно з установленим 

завданням;  



     13) раптова серцева смерть внаслідок гострої серцево–судинної 

недостатності під час перебування на підземних роботах або після підйому 

потерпілого на поверхню з даною ознакою, що підтверджено медичним 

висновком;  

     14) скоєння самогубства працівником плавскладу на суднах 

рибопромислового флоту в разі перевищення обумовленого колективним 

договором строку перебування у рейсі або;  

     15) оголошення потерпілого померлим унаслідок його зникнення, 

пов'язаного з нещасним випадком під час виконання ним трудових обов'язків; 

     16) заподіяння тілесних ушкоджень іншою особою або вбивство потерпілого 

під  час виконання чи у зв'язку з виконанням ним трудових обов'язків або дій в 

інтересах підприємства;  

     17) одержання потерпілим травми або інших ушкоджень внаслідок 

погіршення стану його здоров'я, яке сталося під впливом небезпечного 

виробничого фактора чи середовища у процесі виконання ним трудових 

обов'язків; або деяких інших, зазначених в Порядку обставин. 

 Обставинами, за яких нещасні випадки не визнаються такими, що 

пов'язані з виробництвом, є:  

     1) перебування за місцем постійного проживання на території польових і 

вахтових селищ;  

     2) використання в особистих цілях без відома роботодавця транспортних 

засобів, устаткування, інструментів, матеріалів тощо;  

     3) погіршення стану здоров'я внаслідок отруєння алкоголем, наркотичними 

засобами, токсичними чи отруйними речовинами, якщо це не пов'язано із 

застосуванням таких речовин у виробничому процесі;  

     4) алкогольне, токсичне чи наркотичне сп'яніння, не зумовлене виробничим 

процесом;  

     5) вчинення кримінального правопорушення, що встановлено 

обвинувальним вироком суду; 

     6) природна смерть, смерть від загального захворювання або самогубство.  

 Роботодавець повинен розглянути і затвердити примірник акта за 

формою Н–5 і Н–1 протягом доби після надходження результатів 

розслідування. 

 Нещасні випадки реєструються у спеціальному журналі за формою.  

 Примірники затверджених актів за формою Н–5 і Н–1 протягом доби 

надсилаються роботодавцем:  

     керівникові (спеціалістові) служби охорони підприємства, працівником 

якого є потерпілий;  

     потерпілому або уповноваженій ним особі;  

     ФССНВ;  

     територіальному органові Держпраці за місцезнаходженням підприємства, 

на якому стався нещасний випадок;  

     первинній організації профспілки, представник якої брав участь у роботі 

комісії, або уповноваженій найманими працівниками особі.  

     Копії цих актів надсилаються органові управління підприємства, а у разі  

його відсутності – місцевій держадміністрації. У разі виявлення гострого 



професійного захворювання (отруєння) копія акта за формою Н–1 надсилається 

закладові державної санітарно–епідеміологічної служби.  

 Примірники актів за формою Н–5 і Н–1 та картки за формою П–5 разом 

з матеріалами розслідування зберігаються на підприємстві 45 років, у разі 

реорганізації підприємства передаються правонаступникові, а у разі ліквідації– 

до державного архіву.  

 Після закінчення періоду тимчасової непрацездатності або у разі смерті 

потерпілого роботодавець складає повідомлення про наслідки нещасного 

випадку за формою Н–2 і надсилає його в 10–денний строк організаціям і 

особам,  яким надсилалися акти за формою Н–5 і Н–1.  

     Повідомлення за формою Н–2 обов'язково додається до акта за формою Н–1 

і зберігається разом з ним.  

 Нещасний  випадок, про який своєчасно не повідомлено керівника 

підприємства чи роботодавця потерпілого або внаслідок якого  втрата  

працездатності настала не одразу, розслідується і береться на облік протягом 

місяця після надходження заяви потерпілого чи уповноваженої ним особи.  

     У разі реорганізації підприємства розслідування проводиться 

правонаступником, а у разі ліквідації підприємства встановлення факту 

настання нещасного випадку розглядається у судовому порядку.  

 Посадова особа органу Держпраці в разі відмови роботодавця скласти 

або затвердити акт чи приховування факту настання нещасного випадку має 

право видавати обов'язкові для виконання приписи. Рішення посадової особи 

органу Держпраці може бути оскаржено у судовому порядку. 

  

Порядок проведення спеціального розслідування нещасного випадку 

 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 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,  розслідування 

проводиться роботодавцем.  

 Віднесення нещасних випадків до таких, що спричинили тяжкі наслідки 

здійснюється відповідно до Класифікатора розподілу травм за ступенем 

тяжкості, затвердженого МОЗ.  

 Органи, яким роботодавець зобов'язаний повідомити та подати на 

паперовому носії повідомлення, наведені вище. 

 Спеціальне розслідування нещасного випадку (крім випадків, під час 

яких загинуло більше двох осіб та деяких спеціальних випадків) проводиться 



комісією із спеціального розслідування нещасного випадку, утвореною 

територіальним органом Держпраці.  

     До складу спеціальної комісії входять:  

     посадова особа Держпраці (голова комісії);  

     представник ФССНВ; 

     представник органу управління підприємства або місцевої держадміністрації 

у разі, коли зазначений орган відсутній;  

     представник роботодавця або роботодавець (у виняткових випадках);  

     представник первинної організації профспілки незалежно від членства 

потерпілого в профспілці або уповноважена найманими працівниками особа;  

     представник профспілкового органу вищого рівня;  

     представник закладу державної санітарно–епідеміологічної служби у разі 

розслідування випадку гострого професійного захворювання (отруєння).  

     Потерпілий, члени його сім'ї або уповноважена особа, яка представляє його 

інтереси, не входять до складу спеціальної комісії, але мають право брати 

участь у її засіданнях, висловлювати свої пропозиції, додавати документи, 

викладати особисту думку та одержувати інформацію про хід розслідування. 

Голова спеціальної комісії зобов'язаний письмово поінформувати потерпілого, 

членів його сім'ї або уповноважену особу, про їх права і запросити до співпраці.  

 Роботодавець (у разі, коли постраждав роботодавець, орган, до сфери 

управління якого належить підприємство, а у разі його відсутності – місцева 

держадміністрація) зобов'язаний створити належні умови (надати приміщення,  

засоби зв'язку, автотранспорт тощо) і сприяти роботі спеціальної комісії.  

 Спеціальне розслідування нещасного випадку проводиться протягом 10 

робочих днів. У разі потреби зазначений строк може бути продовжений 

органом, який утворив спеціальну комісію.  

 За результатами спеціального розслідування складаються акти за 

формою Н–5 і Н–1, картка за формою П–5, а також оформляються інші 

матеріали спеціального розслідування відповідно до Порядку розслідування. 

 Кількість примірників актів за формою Н–5 і Н–1, карток за формою П–

5 визначається залежно від кількості потерпілих та органів, яким вони 

надсилаються. 

 Акти за формою Н–5 і Н–1 підписуються головою і всіма членами 

спеціальної комісії протягом п'яти днів після оформлення матеріалів 

спеціального розслідування. У разі незгоди із змістом акта (актів) член 

спеціальної комісії підписує його (їх) з відміткою про наявність окремої думки, 

яку викладає письмово. Окрема думка додається до акта за формою Н–5 і є його 

невід'ємною частиною.  

 На вимогу потерпілого, членів його сім'ї чи  уповноваженої особи, 

голова спеціальної комісії зобов'язаний ознайомити їх з матеріалами 

спеціального розслідування.  

 У разі настання нещасного випадку із смертельними наслідками, за 

умови визнання спеціальною комісією нещасного випадку таким, що 

пов'язаний з виробництвом, одразу складаються, підписуються і 

затверджуються тимчасові акти за формою Н–1 на кожного потерпілого для 

здійснення страхових виплат. Після завершення спеціального розслідування 

такі акти замінюються на постійні.  



 Керівник органу, який утворив спеціальну комісію, повинен розглянути 

і затвердити примірники актів за формою Н–5 і Н–1 протягом доби після 

надходження матеріалів спеціального розслідування.  

 Роботодавець зобов'язаний у п'ятиденний строк  після затвердження 

акта за формою Н–5:  

     видати наказ про вжиття запропонованих спеціальною комісією заходів та 

запобігання виникненню подібних нещасних випадків, який обов'язково 

додається до матеріалів спеціального розслідування,  а також притягти до  

відповідальності працівників, які допустили порушення вимог законодавства 

про охорону праці, посадових інструкцій та інших актів підприємства. Про 

вжиття запропонованих заходів роботодавець повідомляє у письмовій формі 

органи, які брали участь у проведенні розслідування, а також 

     надіслати за рахунок підприємства копії матеріалів спеціального  

розслідування, органам прокуратури та всім іншим органам, представники яких 

брали участь у проведенні спеціального розслідування,  

     Примірники затверджених актів за формою Н–5 і  Н–1 і примірник картки за 

формою П–5 надсилається:  

     потерпілому, членам  його сім'ї або уповноваженій особі, яка за довіреністю 

представляє його інтереси;  

     ФССНВ;  

     територіальному органові Держпраці. 

 У разі надходження скарги або незгоди з висновками спеціальної комісії 

щодо обставин і причин настання нещасного випадку керівник Держпраці  або 

його територіального органу з метою забезпечення об'єктивності проведення 

спеціального розслідування має право призначити повторне (додаткове) 

спеціальне розслідування спеціальною комісією в іншому складі.  

 

Звітність та інформація про нещасні випадки, аналіз їх причин 

 Роботодавець на підставі актів за формою Н–5 і Н–1  подає державну 

статистичну звітність про потерпілих за формою, затвердженою Держстатом, 

несе відповідальність за її достовірність, зобов'язаний провести аналіз причин 

настання нещасних випадків за підсумками кварталу, півріччя і року та 

розробити і виконати план заходів щодо запобігання подібним нещасним 

випадкам.  

 Органи управління підприємств, місцеві держадміністрації зобов'язані 

провести аналіз обставин і причин настання нещасних випадків за підсумками 

півріччя і року, довести його результати до відома підприємств, що належать до 

сфери їх управління, а також розробити і виконати план заходів щодо 

запобігання подібним нещасним випадкам.  

 Органи державного управління охороною праці, органи державного 

нагляду за охороною праці,  виконавча дирекція ФССНВ та її робочі органи, 

профспілки перевіряють ефективність роботи з профілактики нещасних 

випадків і вживають заходів до усунення виявлених порушень Порядку 

розслідування.  

 

Розслідування причин та облік випадків хронічних професійних 

захворювань  



 Усі випадки хронічних професійних захворювань незалежно від строку їх 

настання підлягають розслідуванню. 

 До хронічного професійного захворювання належить захворювання, що 

виникло внаслідок провадження професійної діяльності працівника та 

зумовлюється виключно або переважно впливом шкідливих факторів 

виробничого середовища і трудового процесу, пов'язаних з роботою.  

 До хронічного професійного захворювання належить також 

захворювання, що виникло після багатократного та/або тривалого впливу 

шкідливих виробничих факторів. Хронічне професійне захворювання не завжди 

супроводжується втратою працездатності.  

 Випадки професійних інфекційних захворювань та хронічних 

професійних інтоксикацій розслідуються як хронічні професійні захворювання.  

 Віднесення захворювання до професійного здійснюється відповідно до 

процедури встановлення зв'язку захворювання з умовами та переліку 

професійних захворювань, затвердженого постановою КМУкраїни від 8.11.2000 

р. N 1662. 

 Перелік установ і закладів, які мають право встановлювати остаточний 

діагноз професійних захворювань, переглядається кожні п'ять років.  

 У разі підозри на професійне захворювання лікувально–профілактичний 

заклад направляє працівника на консультацію до лікаря–профпатолога, який 

для встановлення остаточного діагнозу та зв'язку захворювання з впливом 

шкідливих факторів виробничого середовища і трудового  процесу направляє 

хворого до спеціалізованого профпатологічного лікувально–профілактичного 

закладу. 

 Спеціалізовані профпатологічні лікувально–профілактичні заклади 

проводять амбулаторне та/або стаціонарне обстеження хворих і встановлюють 

діагноз професійного захворювання.  

 За наявності ознак стійкої втрати професійної працездатності внаслідок 

професійного захворювання лікувально–профілактичний заклад, що надає 

медичну допомогу працівникам підприємства, або лікувально–профілактичний 

заклад за місцем проживання направляє хворого на медико–соціальну 

експертну комісію для встановлення ступеня стійкої втрати професійної 

працездатності.  

 

Повідомлення про професійне захворювання (отруєння) 

 Спеціалізований профпатологічний лікувально–профілактичними 

закладами складає повідомлення про професійне захворювання (отруєння) за 

формою. 

 Повідомлення за формою П–3 протягом трьох днів після встановлення 

діагнозу надсилається керівникові підприємства, де виникло професійне 

захворювання, закладові державної санітарно–епідеміологічної служби, який 

здійснює нагляд за підприємством, робочому органові ФССНВ, а також 

профпатологу, який направив хворого до спеціалізованого лікувально–

профілактичного закладу.  

 

Порядок розслідування обставин і причин виникнення професійних захворювань  



 Головний державний санітарний лікар АРКрим, області або міста 

утворює протягом трьох днів після отримання повідомлення за формою П–3 

комісію з розслідування причин виникнення професійного захворювання.  

 Розслідування випадку професійного захворювання проводиться 

протягом десяти робочих днів після утворення комісії з розслідування.  

 Роботодавець зобов'язаний подати комісії з розслідування:  

     1) відомості про професійні обов'язки працівника;  

     2) документи і матеріали, які характеризують умови праці на робочому 

місці;  

     3) необхідні результати експертизи, лабораторних досліджень;  

     4) матеріали, що підтверджують проведення інструктажів з охорони праці;  

     5) копії документів, що підтверджують видачу працівникові засобів 

індивідуального захисту;  

     6) приписи або інші документи, раніше видані закладами державної СЕС і 

стосуються даного професійного захворювання;  

     7) результати медичних оглядів працівника;  

     8) інші матеріали.  

 Роботодавець повинен забезпечити комісію з  розслідування 

приміщенням, транспортними засобами і засобами зв'язку, організувати 

друкування,  тиражування і оформлення в необхідній кількості матеріалів. 

 Комісія з розслідування зобов'язана:  

     1) розробити програму розслідування причин виникнення професійного 

захворювання;  

     2) розподілити функції між членами комісії;  

     3) розглянути питання щодо необхідності залучення до її роботи експертів;  

     4) провести розслідування обставин і причин виникнення професійного 

захворювання;  

     5) скласти акт розслідування хронічного професійного захворювання.  

 Комісія з розслідування проводить оцінку умов праці працівника за 

матеріалами раніше проведеної атестації робочих місць, результатів обстежень 

і досліджень, проведених відповідними закладами державної СЕС, вивчає 

приписи органів державного нагляду за охороною праці, подання посадових 

осіб ФССНВ і представників профспілок, інструкції з охорони праці 

працівників, заключні акти періодичних медичних оглядів, накази та 

розпорядження адміністрації підприємства про порушення працівником вимог 

правил та інструкцій з охорони праці, строків проходження періодичних 

медичних оглядів, картки обліку індивідуальних доз опромінення на робочому 

місці, одержує письмові пояснення посадових осіб, інших працівників з питань, 

пов'язаних з розслідуванням професійного захворювання, а у разі потреби 

вимагає проведення додаткових досліджень, вивчає первинну медичну 

документацію щодо хворого.  

 У роботі комісії беруть участь представники підприємства, працівником 

якого є хворий, первинної організації відповідної профспілки або уповноважена 

найманими працівниками особа, представник вищого профспілкового органу, 

представник ФССНВ.  

 

Процедура оформлення акта проведення розслідування  



причин виникнення хронічного професійного захворювання 

 За результатами розслідування комісія складає акт проведення 

розслідування причин виникнення хронічного професійного захворювання за 

формою П–4.  

 Акт за формою П–4 є документом, в якому зазначаються основні умови, 

обставини і причини виникнення професійного  захворювання, заходи щодо 

запобігання розвитку професійного захворювання та забезпечення нормалізації 

умов праці, а також встановлюються особи, які не виконали відповідні вимоги 

законодавства про охорону праці і про забезпечення санітарного та 

епідемічного  благополуччя населення.  

 У разі незгоди члена комісії з розслідування із змістом акта за формою 

П–4 він його підписує, письмово викладає свою окрему думку, яка додається до 

акта і є його невід'ємною частиною.  

 Акт за формою П–4 складається протягом трьох днів після закінчення  

розслідування у шести примірниках та  надсилається хворому, ФССНВ, 

первинній організації відповідної профспілки або уповноваженій особі з питань 

охорони праці, вищому профспілковому органові, профпатологу, який направив 

хворого,  

підприємству.  

 Акт за формою П–4 разом з матеріалами розслідування зберігається на 

підприємстві, в закладі державної СЕС та  ФССНВ протягом 45 років, а в інших 

організаціях – не менше строку, передбаченого для вжиття визначених у ньому 

профілактичних заходів.  

 

Заходи щодо запобігання виникненню професійних захворювань, реєстрація та 

облік випадків професійних захворювань 

 Роботодавець зобов'язаний у п'ятиденний строк після закінчення 

розслідування причин виникнення професійного захворювання розглянути 

матеріали розслідування та видати наказ про вжиття заходів до запобігання 

виникненню професійних захворювань та про притягнення до відповідальності 

осіб,  винних у порушенні санітарних норм і правил.  

 Про вжиття запропонованих комісією з розслідування заходів 

роботодавець письмово інформує заклад державної СЕС, протягом зазначеного 

в акті строку.  

 Контроль за своєчасністю та об'єктивністю проведення розслідування 

причин виникнення професійних захворювань, документальним оформленням, 

вжиттям заходів до усунення зазначених причин здійснюють заклади державної 

СЕС, робочі органи ФССНВ, профспілки відповідно до їх повноважень.  

 

Розслідування та облік аварій 

 Аварією є небезпечна подія техногенного характеру, що створює на 

об'єкті, території або акваторії загрозу для життя і здоров'я людей і призводить 

до руйнування будівель, споруд, інженерних комунікацій, обладнання і 

транспортних засобів, порушення виробничого або транспортного процесу чи 

завдає  шкоди навколишньому природному середовищу.  

 Розслідування проводиться у разі, коли сталася:  

     1) аварія першої категорії, внаслідок якої:  



     смертельно травмовано п'ять та більше осіб або травмовано десять і більше 

осіб;  

     спричинено викид отруйних, радіоактивних та небезпечних речовин за межі 

санітарно–захисної зони підприємства;  

     збільшилася більш як у 10 разів концентрація забруднюючих речовин у 

навколишньому природному середовищі;  

     зруйновано будівлі, споруди чи основні конструкції  об'єкта, що створило 

загрозу для життя і здоров'я працівників підприємства чи населення;  

     2) аварія другої категорії, внаслідок якої:  

     смертельно травмовано до п'яти осіб або травмовано від чотирьох до десяти 

осіб;  

     зруйновано будівлі, споруди чи основні конструкції об'єкта, що створило 

загрозу для життя і здоров'я працівників  цеху, дільниці з чисельністю 

працюючих 100 і більше осіб.  

 Випадки порушення технологічних процесів, роботи устаткування, 

тимчасової зупинки виробництвазасобами автоматичного захисту та інші 

локальні порушення у роботі цехів, дільниць і окремих об'єктів, падіння опор та 

обрив проводів ліній електропередачі не належать до аварій, що мають 

категорію, і розслідуються підприємством в установленому законодавством 

порядку.  

 Про аварію очевидець повинен негайно повідомити безпосереднього 

керівника робіт або іншу посадову особу підприємства, які зобов'язані 

повідомити роботодавця для негайного введення в дію плану локалізації та 

ліквідації аварійних ситуацій і аварій (ПЛАС). 

 Роботодавець або особа, яка керує виробництвом під час зміни, 

зобов'язані діяти згідно з ПЛАС, вжити першочергових заходів до рятування 

потерпілих і надання їм медичної  допомоги, локалізації аварії, встановлення 

меж небезпечної зони та обмеження доступу до неї людей, збереження до 

прибуття комісії з розслідування аварії обстановки на місці аварії.  

 Роботодавець зобов'язаний негайно повідомити про аварію 

територіальний орган Держпраці, орган, до сфери управління якого належить 

підприємство, відповідну місцеву держадміністрацію, орган з питань захисту 

населення  і  територій від надзвичайних ситуацій, прокуратуру за місцем 

виникнення аварії і відповідний профспілковий орган, а у разі травмування або 

загибелі працівників також ФССНВ.  

 Розслідування аварії, під час якої сталися нещасні випадки, проводиться 

з урахування вимог Порядку проведення розслідування та ведення обліку 

нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.   

 У ході розслідування комісія з розслідування аварії:  

     1) визначає:  

     масштаб аварії;  

     необхідність утворення експертної комісії, яка встановлює обставини і 

причини аварії, фактори, що призвели до аварії, розробляє план заходів щодо 

запобігання подібним аваріям та у разі потреби готує пропозиції стосовно 

коригування нормативної та проектної документації;  

     2) підтверджує факти порушення вимог законів та інших нормативно– 

правових актів про охорону праці,  встановлює осіб, що несуть  



відповідальність за виникнення аварії, розробляє план заходів щодо ліквідації її 

наслідків та запобігання  подібним аваріям.  

 Комісія з розслідування аварії зобов'язана протягом десяти робочих днів 

провести розслідування обставин і  причин аварії та скласти акт за формою Н–5 

і визначити збитки, заподіяні аварією.  

 За  результатами розслідування аварії роботодавець видає наказ,  яким 

на підставі висновків відповідної комісії затверджує план заходів щодо 

запобігання подібним аваріям і згідно із законодавством притягає до 

відповідальності працівників за порушення вимог законодавства про охорону 

праці.  

     Роботодавець згідно з вимогами законодавства з питань захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій та про охорону праці затверджує:  

     план заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, у якому 

зазначаються відомості про можливі аварії та інші надзвичайні ситуації 

техногенного та природного характеру, прогнозуються наслідки, 

передбачаються сили і засоби для їх ліквідації, а також строки виконання таких 

заходів;  

     план локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій, в якому 

зазначаються відомості про всі можливі аварії та інші надзвичайні ситуації, дії 

посадових осіб і працівників підприємства у разі їх виникнення, обов'язки 

особового складу аварійно–рятувальних служб або працівників інших 

підприємств,  які залучаються до ліквідації наслідків аварій (надзвичайних 

ситуацій).  

 Друкування, тиражування і оформлення в необхідній кількості 

матеріалів розслідування аварії проводить підприємство, де сталася аварія, яке 

у п'ятиденний строк після закінчення розслідування надсилає їх прокуратурі та 

органам, представники яких брали участь у її розслідуванні.  

 У разі розслідування, аварії, що не спричинила нещасних випадків, 

примірник акта за формою Н–5 зберігається на підприємстві до завершення 

вжиття заходів, визначених комісією, але не менш як два роки.  

 Роботодавець зобов'язаний проаналізувати причини виникнення аварії 

та розробити план заходів щодо запобігання подібним аваріям у строк, 

зазначений комісією з розслідування аварії в акті спеціального розслідування 

нещасного випадку (аварії).  

 

2.7.5. Аналіз виробничого травматизму 
Виробничий травматизм зумовлюють організаційні, технічні, санітарно–

гігієнічні та психофізіологічні причини.  

Організаційні причини: відсутність або неякісне проведення навчання з 

питань охорони праці; відсутність контролю; порушення вимог інструкцій, 

правил, норм, стандартів; невиконання заходів щодо охорони праці; порушення 

технологічних регламентів, правил експлуатації устаткування, транспортних 

засобів, інструменту; порушення норм і правил планово–попереджувального 

ремонту устаткування; недостатній технічний нагляд за небезпечними 

роботами; використання устаткування, механізмів та інструменту не за 

призначенням. 



Технічні причини: невідповідність вимогам безпеки або несправність 

виробничого устаткування, механізмів, інструменту; недосконалість 

технологічних процесів;  конструктивні вади устаткування, недосконалість або 

відсутність захисних загороджень, запобіжних пристроїв, засобів сигналізації 

та блокування. 

Санітарно–гігієнічні причини: підвищений вміст у повітрі робочих зон 

шкідливих речовин; недостатнє чи нераціональне освітлення; підвищені рівні 

шуму, вібрації, інфра– та ультразвуку; незадовільні мікрокліматичні умови; 

наявність різноманітних випромінювань вище допустимих значень; порушення 

правил особистої гігієни тощо. 

Психофізіологічні причини: помилкові дії внаслідок втоми працівника 

через надмірну важкість і напруженість роботи; монотонність праці; 

хворобливий стан працівника; необережність; невідповідність 

психофізіологічних чи антропометричних даних працівника використовуваній 

техніці чи виконуваній роботі.  

Аналіз травматизму дає змогу не лише виявити причини, а й визначити 

закономірності їх виникнення. На основі такої інформації розробляють заходи 

та засоби щодо профілактики травматизму. Для аналізу виробничого 

травматизму застосовують багато різноманітних методів, основні з яких можна 

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

анкетування, ергономічні, психофізіологічні, експертних оцінок та інші. 

Статистичні методи базуються на аналізі статистичного матеріалу щодо 

травматизму, накопиченого на підприємстві  або в галузі за кілька років. 

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

формою 7–нтв. Статистичний метод дає змогу всі нещасні випадки і  причини 

травматизму групувати за статтю, віком, професіями, стажем роботи 

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

травм, видом обладнання. На підставі цього методу можна встановити за 

окремими підприємствами найпоширеніші види травм, визначити причини, які 

спричиняють найбільшу кількість нещасних випадків, виявити небезпечні 

місця, розробити і провести необхідні організаційно–технічні заходи. 

Кількісний показник травматизму, або коефіцієнт частоти нещасних 

випадків (Кч), розраховують на 1000 працівників: 

Кч = 1000 n/Р, 

де n – кількість нещасних випадків за звітний період із втратою 

працездатності на один і більше днів; 

Р – середньоспискова чисельність працівників за той же звітний період 

часу. 

Якісний показник травматизму, або коефіцієнт важкості нещасних 

випадків (Кв), характеризує середню втрату працездатності в днях на одного 

потерпілого за звітний період: 

Кв = Д/n, 

де Д – загальна кількість днів непрацездатності у потерпілих  для 

випадків із втратою працездатності на один і більше днів. 

Узагальнювальним показником, який показує кількість людино–днів 

непрацездатності на 1000 працівників, є коефіцієнт виробничих втрат (Квв): 

Квв = Кч Кв = 1000 Д/Р. 



Однак жоден з наведених показників не враховує стійкої втрати 

працездатності та гибелі людей і тому не може повністю характеризувати 

рівень травматизму. Для цього необхідно використовувати принаймні ще один 

показник. Таким показником є коефіцієнт нещасних випадків із смертельним 

наслідком та каліцтвом (Кск): 

Кск = 100 пск / п (%), 

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

n – загальна кількість нещасних випадків. 

 

Міжнародна організація праці використовує кoeфіцiєнт частоти, який 

показує кількість нещасних випадків, що припадає на 1 000 000 відпрацьованих 

людино–годин (Кч
МОП

). 

Кч
МОП

= 1 000 000 п/Т, 

де Т – загальний час роботи впродовж року, людино–годин. 

 

Ці та інші показники, наприклад коефіцієнт електротравматизму, дають 

змогу вивчати динаміку травматизму на підприємстві, в галузі, регіоні тощо, 

порівнювати ці показники, робити певні висновки, застосовувати організаційні 

заходи, спрямовані на профілактику травматизму. 

Топографічні методи ґрунтуються на тому, що на плані цеху 

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

контурами тіла людини позначають травмовані органи чи ділянки тіла. Це дає 

змогу наочно бачити місця з підвищеною небезпекою або ж найбільш 

травмовані органи. Повторення нещасних випадків у певних місцях свідчить 

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

звертають особливу увагу, вивчають причини травматизму. Через додаткове 

обстеження таких місць виявляють причини, які призвели до нещасних 

випадків, формують поточні та перспективні заходи щодо запобігання 

нещасним випадкам для кожного окремого об‘єкта. Повторення аналогічних 

травм свідчить про незадовільну організацію інструктажу, невикористання 

конкретних засобів індивідуального захисту тощо. 

Монографічний метод полягає в детальному обстеженні всього 

комплексу умов праці, технологічного процесу, обладнання, робочого місця, 

прийомів праці, санітарно–гігієнічних умов, засобів колективного та 

індивідуального захисту. Іншими словами, цей метод полягає в аналізі 

небезпечних і шкідливих виробничих факторів, властивих лише тій чи іншій 

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

методом поглиблено розглядають усі обставини нещасного випадку, якщо 

необхідно, – виконують відповідні дослідження та випробовування. 

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

допоміжне обладнання, трудові прийоми, засоби індивідуального захисту, 

умови виробничого середовища, метеорологічні умови в приміщенні, 

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

причини нещасних випадків, що сталися раніше на цьому робочому місці. 

Таким чином, нещасний випадок вивчають комплексно. Цей метод дає змогу 

аналізувати не лише нещасні випадки, що відбулися, але й виявити потенційно 



небезпечні фактори, а результати використати для розробки заходів охорони 

праці, вдосконалення виробництва. 

Економічні методи полягають у визначенні економічної шкоди, 

спричиненої травмами та захворюваннями, з одного боку, та економічної 

ефективності від витрат на розробку та впровадження заходів на охорону  праці 

з іншого. Ці методи дозволяють знайти оптимальне рішення, що забезпечить 

заданий рівень безпеки, однак вони не дають змоги вивчити причини 

травматизму та захворювань. 

Методи анкетування передбачають письмовий опит працівників для 

отримання інформації про потенційні небезпеки трудових процесів, про умови 

праці. Для цього розробляють анкети, в яких залежно від мети опитування 

визначають питання та чинники. На підставі анкетних даних (відповідей на 

запитання) розробляють профілактичні заходи щодо попередження нещасних 

випадків. 

Ергономічні методи ґрунтуються на комплексному вивченні системи 

"людина – машина – виробниче середовище". Відомо, що кожному виду 

трудової діяльності відповідають певні фізіологічні, психофізіологічні і 

психологічні якості людини, а також антропометричні дані. Тому лише за 

комплексної  відповідності властивостей людини і конкретної трудової 

діяльності можлива ефективна і безпечна робота. Порушення відповідності 

призводить до нещасного випадку. Ергономічні методи дають змогу знайти 

невідповідності та усунути їх. 

Психофізіологічні методи аналізу травматизму враховують, що здоров'я і 

працездатність людини залежать від біологічних ритмів функціонування 

організму, іонізації атмосфери, магнітного і гравітаційного поля Землі, 

активності Сонця, гравітації Місяця тощо. Ці явища викликають відповідні 

зміни в організмі людини, змінюють її стан і впливають на поведінку. Це 

призводить до неадекватного сприйняття дійсності і може спричинити нещасні 

випадки.  

Метод експертних оцінок базується на експертних висновках (оцінках) 

умов праці, на виявленні відповідності технологічного обладнання, пристроїв, 

інструментів, технологічних процесів вимогам стандартів та ергономічним 

вимогам до машин, механізмів, обладнання, інструментів, пультів керування. 

Виявлення думки експертів може бути очним і заочним (за допомогою анкет). 

Результати обробки експертних висновків дають змогу виявити причини 

нещасних випадків, що вже сталися, а також визначити ризик таких випадків у 

майбутньому. 

  



Лекція 8. Виробнича санітарія. Оздоровлення повітряного 

середовища 
 

2.8.1. Основні поняття фізіології, гігієни праці та виробничої 

санітарії 
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 протягом 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 поживні 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. 

   У різних формах трудової діяльності частка механічного і психічного 

компонентів неоднакова. Так, під час фізичної роботи переважає м'язова 

діяльність, а під час розумової – активізуються процеси мислення.  Будь–який з 

видів праці не обходиться без регулюючої функції центральної нервової 

системи й, у першу чергу, півкуль  головного мозку, бо будь–яка робота 

вимагає творчої активності. 

Фізичне навантаження. Фізична праця характеризується підвищеним 

навантаженням, в першу чергу, на м‘язову систему та інші функціональні 

системи організму (серцево–судинну, дихальну, обміну речовин).М'язова 

робота має статичний і динамічний характер. 

Статична робота пов'язана з фіксацією знарядь і предметів праці в 

нерухомому стані, а також з наданням людині робочої пози. При статичній 

роботі сприйняття навантаження залежить від функціонального стану тих чи 

інших м'язових груп. Особливістю статичної роботи є її виражена стомлююча 

дія, обумовлена довгостроковим скороченням і напруженням м'язів та 

відсутністю умов для кровообігу, внаслідок чого знижується подача кисню, 

відбувається нагромадження продуктів розпаду у клітинах. Тривала 

присутність осередку напруження в корі головного мозку, сформованого 



групою навантажених м'язів, призводить до розвитку стомлення (тимчасове 

зниження працездатності).  

Динамічна робота – це процес скорочення м'язів,  пов'язаний з 

переміщенням тіла чи його окремих частин у просторі. При динамічній роботі 

сприйняття навантаження залежить від ефективності систем, що поставляють 

енергію (серцево–судинна і дихальна), а також від їхньої взаємодії з іншими 

органами. Енергія, що витрачається при динамічній роботі перетворюється в 

механічну і теплову.  

Фізична праця, розвиваючи м'язову систему і стимулюючи обмінні 

процеси, у той же час має ряд негативних наслідків. Насамперед, це соціальна 

неефективність фізичної праці, пов'язана з низькою продуктивністю, 

необхідністю високої напруги фізичних сил (великими енергетичними 

витратами) і потребою в тривалому ( до 50% робочого часу)  відпочинку. У 

сучасному виробництві частка фізичної праці постійно знижується (у 

розвинутих країнах частка неавтоматизованої праці не перевищує 8% від 

загальних трудових витрат). 

Розумові навантаження. Розумова праця поєднує роботи, пов'язані з 

прийомом і переробкою інформації, що вимагають переважно напруженості 

сенсорного апарату, уваги, пам'яті, а також активізації процесів мислення та 

емоційної сфери. Можна виділити дві основні форми розумової праці (за 

професіями): професії в сфері матеріального виробництва (конструктори, 

проектанти; інженери–технологи, управлінський персонал, оператори 

технологічного устаткування, програмісти та ін.) і професії поза матеріальним 

виробництвом (учені, лікарі, учителі, учні, письменники, артисти та ін.) 

Ступінь емоційного навантаження на організм, що вимагає переважно 

інтенсивної роботи мозку по одержанню і переробці інформації, визначає 

напруженість праці. Крім того, при оцінці ступеня напруженості праці 

враховують ергономічні показники: змінність праці, позу, число рухів, зорову і 

слухову напруженість та ін. 

Фізіологічною особливістю розумової праці є мала рухливість і вимушена 

одноманітна поза. При цьому послабляються обмінні процеси, що 

обумовлюють застійні явища в м'язах ніг, органах черевної порожнини і малого 

тазу, погіршується постачання кисню до головного мозку. У той же час  мозок 

споживає при цьому  близько 20% всіх енергетичних ресурсів. Приплив крові 

до працюючого мозку збільшується в 8–10 разів у порівнянні  зі станом спокою. 

Вміст глюкози в крові збільшується на 18–36% і зростає вміст адреналіну, 

норадреналіну та жирних кислот. Збільшується споживання амінокислот, 

вітамінів групи В. Погіршується гострота зору, контрастна чутливість і зорова 

працездатність, в результаті чого збільшується час зорово–моторних реакцій. 

Тривале розумове навантаження впливає на психічну діяльність, погіршує 

функції уваги (обсяг, концентрація, переключення), пам'яті (короткочасної і 

довгострокової), сприйняття (збільшується частота помилок). 

При надмірній інтенсивності чи тривалості робота приводить до розвитку 

вираженого стомлення, зниження продуктивності, неповного відновлення за 

період відпочинку. Стомлення – загальний фізіологічний процес, яким 

супроводжуються усі види активної діяльності людини. З біологічної точки 

зору стомлення – це тимчасове погіршення функціонального стану організму 



людини, що виявляється в змінах фізіологічних функцій і є захисною реакцією 

організму. Воно спрямоване проти виснаження функціонального потенціалу 

центральної нервової системи і характеризується розвитком гальмових процесів 

у корі головного мозку.   Внаслідок невідповідності між витратами організму в 

процесі роботи і темпом протікання відновлювальних процесів виникає 

перевтома.  

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. 

2.8.2. Мікроклімат виробничих приміщень 

 
Визначення параметрів мікроклімату 

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. 



Теплообмін між людиною та навколишнім середовищем (Qтн) 

здійснюється конвекцією внаслідок обтікання тіла повітрям ( кQ ), 

теплопровідністю через одяг ( тQ ), випромінюванням на оточуючі поверхні       

( вQ ) та в процесі тепломасообміну ( тмQ ) при випаровуванні вологи, котра 

виводиться на поверхню потовими залозами ( пQ ) і при диханні ( дQ ): 

тн к т в п дQ Q Q Q Q Q     , 

Теплообмін випромінюванням відбувається за допомогою 

електромагнітних хвиль між тілами, розділеними прозорим середовищем. 

Теплова енергія, перетворюючись на поверхні гарячого тіла у променисту, 

передається на холодну, 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.  

Легенева вентиляція – це об‘єм повітря, що вдихується людиною за 

одиницю часу. Вона визначається, як добуток об‘єму повітря, що вдихується за 

один вдих, на число циклів дихання за секунду. 

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. 

 

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 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 ньому водяної пари. Відносна 

вологість B  – це відношення абсолютної вологості A  до максимальної M : 



100%
A

B
M

  . 

Абсолютна вологість – це маса водяної пари, яка міститься в даний 

момент в одиниці об‘єму повітря (мг/м
3
). 

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. Крім того, теплові (інфрачервоні) випромінювання також 

впливають на організм людини. Ефективність такого впливу залежить від 

густини потоку енергії інфрачервоних випромінювань, довжини хвилі, 

тривалості і зони (області) впливу. Останній може бути загальним і локальним. 

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 живлення 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/м
2
 у разі опромінення 50% поверхні тіла і 70 Вт/м

2
 – у разі 

опромінення від 25 до 50% та 100 Вт/м
2
 – 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/м
2
, при цьому опроміненню не повинно підлягати більше 

25% поверхні тіла, і обов'язковим є використання засобів захисту обличчя та 

очей. 

За наявності теплового опромінювання температура повітря не повинна 

перевищувати наведених в табл. 2.8.1 верхніх меж оптимальних значень для 

теплого періоду року; на непостійних робочих місцях – верхніх меж 

допустимих значень для постійних робочих місць. 

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. 

Водночас є спеціальні види робіт (кесонні, наприклад), при виконанні 

яких атмосферний тиск нормується. 

У випадку дії на повітряне середовище радіоактивного, рентгенівського 

та ультрафіолетового випромінювань, при термоемісії, фотоефекті та інших 

технологічних процесах, в залах електронно–обчислювальних машин (ЕОМ), в 

приміщеннях з дисплеями та інших випадках необхідно контролювати 

іонізацію повітря робочої зони. 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 см
3
 повітрі. Так, мінімально 

необхідна 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.  

 

2.8.3. Нормування 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, категорії робіт, що 

виконуються та характеристики робочого місця – постійне чи непостійне. 

Робоча зона – це простір, обмежений по висоті 2 м над рівнем підлоги 

або площадки, на якій знаходяться місця постійного та непостійного 

(тимчасового) перебування працюючих. 

Розмежування категорії робіт за тяжкістю проходить на основі 

загальних енерговитрат організму (див. табл. 2.7.1). 

Оптимальні і допустимі норми температури, відносної вологості та 

швидкості руху повітря в робочій зоні виробничих приміщень залежать також 

від періоду року (холодного та теплого). 

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. 

У кабінах, на пультах та постах керування технологічними процесами, у 

приміщеннях обчислювальної техніки та інших виробничих приміщеннях при 

виконанні робіт, зв'язаних з нервово–емоційними навантаженнями, слід 

дотримуватись оптимальних значень температури повітря 22…24°С, відносної 

вологості 40…60% та швидкості переміщення повітря не більш як 0,1 м/с. 



Перелік інших виробничих приміщень, де треба дотримуватись 

оптимальних параметрів мікроклімату, визначається за погодженням з 

органами санітарного нагляду. 

 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 (табл. 2.8.1) 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, огороджувальних конструкцій не повинна виходити більш ніж на 

2 
о
С за межі оптимальних температур повітря для даної категорії робіт.  

 

Таблиця 2.8.1  

Оптимальні величини температури, відносної вологості та швидкості 

руху повітря в робочій зоні виробничих приміщень 
Період 

року 

Категорія 

робіт 

Температура 

повітря 

Відносна 

вологість 

Швидкість 

руху, м/сек. 

Холодний 

період 

року  

Легка Iа  22 – 24  60 – 40  0,1  

Легка Iб  21 – 23  60 – 40  0,1  

Середньої важкості IIа  19 – 21  60 – 40  0,2  

Середньої важкості IIб  17 – 19  60 – 40  0,2  

Важка III  16 – 18  60 – 40  0,3  

Теплий 

період 

року  

Легка Iа  23 – 25  60 – 40  0,1  

Легка Iб  22 – 24  60 – 40  0,2  

Середньої важкості IIа  21 – 23  60 – 40  0,3  

Середньої важкості IIб  20 – 22  60 – 40  0,3  

Важка III  18 – 20  60 – 40  0,4  

 

При виконанні робіт операторського типу, пов‘язаних з нервово 

емоційним напруженням в кабінетах, пультах і постах керування 

технологічними процесами, в кімнатах з обчислювальної технікою та інших 

приміщеннях повинні дотримуватися оптимальні умови мікроклімату 

(температура повітря 22–24 
о
С, відносна вологість 60–40 %, швидкість руху 

повітря не більш 0,1 м/с). 

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 (табл. 2.8.2) 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.   

Таблиця 2.8.2 

Допустимі величини температури, відносної вологості та швидкості руху 

повітря в робочій зоні виробничих приміщень 

 

Період 

року  

Категорія 

робіт  

Температура, ° C Відносна 

воло– 

гість (%) на  

робочих  

місцях –  

постійних і  

непостійних

  

Швидкість  

руху 

(м/сек.) на  

робочих  

місцях –  

постійних 

і  

непостійн.  

Верхня межа  Нижня межа  

На 

постійн

их 

робочих 

місцях  

На 

непос

тійн. 

робоч. 

місцях 

На 

постій

них 

робоч. 

місцях  

На 

непос

тійних 

робоч. 

місцях  

Холодний 

період  

руху  

Легка Iа  25  26  21  18  75  не більше 0,1  

Легка Iб  24  25  20  17  75  не більше 0,2  

Середньої 

важкості 

IIа  

23  24  17  15  75  не більше 0,3  

Середньої 

важкості 

IIб  

21  23  15  13  75  не більше 0,4  

Важка III  19  20  13  12  75  не більше 0,5  

Теплий 

період 

року  

Легка Iа  28  30  22  20  55 – при 28° C  0,2 – 0,1  

Легка Iб  28  30  21  19  60 – при 27° C  0,3 – 0,1  

Середньої 

важкості 

IIа  

27  29  18  17  65 – при 26° C   0,4 – 0,2  

Середньої 

важкості 

IIб  

27  29  15  15  70 – при 25° C  0,5 – 0,2  

Важка III  26  28  15  13  75 – при 24° C і 

нижче  

0,6 – 0,5  

 

 2.8.4. Основні вимоги до засобів нормалізації мікроклімату та 

теплозахисту 
Нормалізація несприятливих мікрокліматичних умов здійснюється за 

допомогою комплексу заходів та способів, які включають: будівельно–

планувальні, організаційно–технологічні, санітарно–технічні та ін. заходи 

колективного захисту. Для профілактики перегрівань та переохолоджень 

робітників використовуються засоби індивідуального захисту, медико–

біологічні тощо.  

 Формовані параметри мікроклімату на робочих місцях повинні бути 

досягнені, в першу чергу, за рахунок раціонального планування виробничих 



приміщень і оптимального розміщення в них устаткування з тепло–, холодо– та 

вологовиділеннями. Для зменшення термічних навантажень на працюючих 

передбачається максимальна механізація, автоматизація та дистанційне 

управління технологічними процесами і устаткуванням.  

У приміщеннях із значними площами засклених поверхонь 

передбачаються заходи щодо захисту від перегрівання при попаданні прямих 

сонячних променів в теплий період року (орієнтація віконних прорізів схід – 

захід, улаштування жалюзі та ін.), від радіаційного охолодження – в зимовий 

(екранування робочих місць). При температурі внутрішніх поверхонь 

огороджуючих конструкцій, засклення нижче або вище допустимих величин 

робочі місця повинні бути віддалені від них на відстань не менше 1 м.  

 У виробничих приміщеннях з надлишком (явного) тепла використовують 

природну вентиляцію (аерацію). Аераційні ліхтарі та шахти розташовують 

безпосередньо над основними джерелами тепла на одній осі. У разі 

неможливості або неефективності аерації встановлюють механічну 

загальнообмінну вентиляцію.  

При наявності одиничних джерел тепловиділень оснащують обладнання 

місцевою витяжною вентиляцією у вигляді локальних відсмоктувачів, 

витяжних зонтів та ін.  

У замкнених і невеликих за об'ємом приміщеннях (кабіни кранів, пости та 

пульти керування, ізольовані бокси, кімнати відпочинку тощо) при виконанні 

операторських робіт використовують системи кондиціонування повітря з 

індивідуальним регулюванням температури та об'єму повітря, що подається.  

При наявності джерел тепловипромінювання вживають комплекс заходів 

з теплоізоляції устаткування та нагрітих поверхонь за допомогою 

теплозахисного обладнання.  

В залежності від принципу дії теплозахисні засоби поділяються на:  

– тепловідбивні – металеві листи (сталь, залізо, алюміній, цинк, 

поліровані або покриті білою фарбою тощо) одинарні або подвійні; загартоване 

скло з плівковим покриттям; металізовані тканини; склотканини; плівковий 

матеріал та ін.;  

– тепловбираючі – сталеві або алюмінієві листи або коробки з 

теплоізоляцією з азбестового картону, шамотної цегли, повсті, вермикулітових 

плит та ін. теплоізоляторами; сталева сітка (одинарна або подвійна з 

загартованим силікатним склом); загартоване силікатне органічне скло та ін.;  

– тепловідвідні – екрани водоохолоджувальні (з металевого листа або 

сітки з водою, що стікає), водяні завіси та ін.;  

– комбіновані.  

В залежності від особливостей технологічних процесів застосовують 

прозорі, напівпрозорі екрани. Вибір теплозахисних засобів обумовлюється 

інтенсивністю та спектральним складом випромінювання, а також умовами 

технологічного процесу.  

Теплозахисні екрани повинні забезпечувати нормовані величини 

опромінення робочих; бути зручними в експлуатації; не ускладнювати огляд, 

чищення та змазування агрегатів; гарантувати безпечну роботу з ним; мати 

міцність, легкість виготовлення та монтажу; мати достатньо тривалий термін 

експлуатації; у процесі експлуатації зберігати ефективні теплозахисні якості.  



 При неможливості технічними засобами забезпечити допустимі гігієнічні 

нормативи опромінення на робочих місцях використовуються засоби 

індивідуального захисту (ЗІЗ) – спецодяг, спецвзуття, ЗІЗ для захисту голови, 

очей, обличчя, рук.  

В залежності від призначення передбачаються такі ЗІЗ:  

– для постійної роботи в гарячих цехах – спецодяг (костюм чоловічий 

повстяний), а при ремонті гарячих печей та агрегатів – автономна система 

індивідуального охолодження в комплексі з повстяним костюмом;  

– при аварійних роботах – тепловідбиваючий комплект з металізованої 

тканини;  

– для захисту ніг від теплового випромінення, іскор і бризок 

розплавленого металу, контакту з нагрітими поверхнями – взуття шкіряне 

спеціальне для працюючих в гарячих цехах;  

– для захисту рук від опіків – вачеги, рукавиці суконні, брезентові, 

комбіновані з надолонниками з шкіри та спилку;  

– для захисту голови від теплових опромінень, іскор та бризок металу – 

повстяний капелюх, захисна каска з підшоломником, каски текстолітові або з 

полікарбонату;  

– для захисту очей та обличчя – щиток теплозахисний сталевара, 

з приладнаними для нього захисними окулярами із світлофільтрами, маски 

захисні з прозорим екраном, окуляри захисні, козиркові з світлофільтрами.  

Спецодяг повинен мати захисні властивості, які виключають можливість 

нагріву його внутрішніх поверхонь на будь–якій ділянці до температури 313 К 

(40° C) у відповідності з спеціальними ДСТами (ГОСТ 12.4.176–89, ГОСТ 

12.4.016–87).  

 У виробничих приміщеннях, в яких на робочих місцях неможливо 

встановити регламентовані інтенсивності теплового опромінення працюючих 

через технологічні вимоги, технічну недосяжність або економічно 

обгрунтовану недоцільність, використовуються обдування, душування, 

водоповітряне душування і т. ін.  

При тепловому опроміненні від 140 до 350 Вт/м
2
 необхідно збільшувати 

на постійних робочих місцях швидкість руху повітря на 0,2 м/с більше за 

нормовані величини; при тепловому опроміненні, що перевищує 350 Вт/м
2
, 

доцільно застосовувати повітряне душування робочих місць (табл. 3 ДСН 

3.3.6.042–99).  

Для профілактики перегрівання працюючих в умовах нагріваючого 

мікроклімату організовують раціональний режим праці та відпочинку. При 

мікрокліматичних умовах, що перевищують допустимі параметри, 

внутрішньозмінний режим праці та відпочинку організовують за рахунок 

тривалості робочого часу:  

– при температурі повітря, що перевищує допустимий рівень, тривалість 

регламентованих перерв становить не менше 10 % робочого часу на кожні 2° C 

перевищення;  

– при поєднанні температури повітря, що перевищує допустимий рівень, з 

відносною вологістю, яка перевищує 75 %, тривалість регламентованих перерв 

рекомендується встановлювати не менше 20 % робочого часу;  



– при інтенсивності теплового опромінення понад 350 Вт/м
2
 та 

опроміненні понад 25 % поверхні тіла тривалість безперервної роботи і 

регламентованих перерв встановлюється у відповідності з даними, наведеними 

в табл. 4 ДСН 3.3.6.042–99. 

При проведенні ремонтних робіт всередині виробничого устаткування та 

агрегатів (печах, ковшах, регенераторах і т. ін.) з температурою повітря від 28 

до 40° C і температурою огороджень до 45° C додержуються режиму праці та 

відпочинку відповідно до величин, наведених у табл. 5 ДСН 3.3.6.042–99.  

 

2.8.5. Газовий склад атмосфери та забруднюючі речовини у 

повітряному середовищі  
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*10
15

 т. Вона має 

шарувату будову  і складається з декількох сфер, між якими розташовуються 

перехідні шари – паузи. У сферах змінюється кількість повітря і температура. 

Таблиця 2.8.3 

Природний склад повітря в нижніх шарах атмосфери 

 

Компоненти 

Вміст 

Компоненти 

Вміст 

% по масі % по об’єму 

 

% по масі % по   об’єму 

 

Азот 75,52  78,09 Оксид азоту 2,5*10
–3 

2,5*10
–4 

Кисень  23,15  20,94  Водень  3,5*10
–6

 
 

5*10
–5 

Аргон 1,28 0,93 Метан .8.0,8*10
–4 

1,5*10
–4

 

Двооксид вуглецю 0,046 0,0330 Двооксид азоту 8*10
–5 

1,5*10
–1

 

Неон 1,2*10
–3 

1,8*10
–3 

Озон 10
–6

—10
–5 

2*10
–6 

Гелій 7,2*10
–5 

5,2*10
–4 

Двооксид сірки —  2*10
–8 

Криптон 3,3*10
–4 

1*10
–4 

Оксид вуглецю — 1*10
–5 

Ксенон 3.9*10
–5 

8*10
–6 

Аміак — 1*10
–6 

 

Щільність чистого повітря при нормальних умовах ( температурі 20ºС і 

атмосферному тиску 101400 Па) приймають рівною 1,2 кг/м
3
 

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 викликати 

різні дії: нервово–паралітичну (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 (м
3 

) – концентрації (С, мг/м
3
). 

Крім одиниці виміру – мг/м
3
, 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/м
3
) 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 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: 

1- надзвичайно небезпечні, що мають ГДКрз – менш 0,1 мг/м
3 

у повітрі 

(смертельна концентрація в  повітрі менш 500мг/м
3 
); 

2- високо небезпечні – ГДКрз – 0,11,0 мг/м
3
 (смертельна концентрація в 

повітрі 500–5000 мг/м
3
); 

3- помірковано небезпечні  – ГДКрз–0,110,0 мг/м
3 

(смертельна 

концентрація в повітрі 500050000 мг/м
3
);  

4- мало небезпечні ГДКрз>10,0 мг/м
3
 (смертельна концентрація в повітрі 

> 50000 мг/м
3
).  



У таблиці приведені значення гранично допустимих концентрацій для 

деяких інгредієнтів, що знаходяться у виробничому повітряному середовищі й в 

атмосфері населених пунктів. 

Таблиця 2.8.4 

Гранично допустимі концентрації деяких інгредієнтів повітряного 

середовища 

 
Речовина 

Назва (формула) 

ГДКрз , 

мг/м
3 

ГДКм

р, 

мг/м
3
 

ГДКсд, 

мг/м
3
 

Клас 

небез

пеки 

 

Дія на людину 

Оксид вуглецю 

(СО) 

20,0 3,0 1,0 4 Задушлива дія, порушення центральної 

нервової системи 

Двооксид азоту 

(NO2) 

2,0 0,085 0,085 3 Порушення дихальних шляхів, набряк 

легенів, серцева слабість. 

Сірчистий 

ангідрид (SO2) 

10,0 0,5 0,05 3 Подразнення слизової, верхніх 

дихальних шляхів, імунна система, 

гастрит. 

Зважені речовини 

(неорганічний 

пил)  

 0,15 0,05  Захворювання дихальної системи 

Кадмій (Сd) 0,05   1 Канцероген* 

Свинець (Pb) 0,01  0,003 1 Уражається шлунково–кишковий тракт, 

печінка, нирки; змінюється склад крові 

і кісткового мозку; уражається 

головний мозок; викликає м'язову 

кволість 

Бензин 100,0 5,0 1,5 4 Наркотична дія (ураження центральної 

нервової системи) 

Бензпирен 

(С20Н12) 

0,00015  0,1мкг/100м
3 

1 Канцероген 

Марганець (Mn, 

Mn2) 

0,05   1 Уражає центральну  нервову систему,  

печінку, шлунок   

Фенол (С6Н6ПРО) 0,3 0,01 0,01 2 Потрібний захист шкіри, очей; 

алергійні дії 

* Канцероген – речовина, яка сприяє  появі злоякісних новоутворень у різних органах. 

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 (потенцююча дія), 

або можливий ефект комбінованої дії менше очікуваного (антагоністична дія). 

Якщо в повітрі присутні кілька речовин, що мають ефект сумації 

(односпрямованої дії), то якість повітря буде відповідати встановленим 

нормативам за умови, що: 

 

С1/ГДК1 + С2/ГДК2 +С3/ГДК3 + …+Сn/ГДКn ≤ 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/м
3
.   

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.  

 

2.8.6.  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 джерел 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. 

 

Вентиляція  

Вентиляція є одним з найефективніших засобів щодо нормалізації стану 

повітряного середовища робочої зони, як з точки зору його чистоти, так і його 

метеорологічних параметрів. 

Вентиляція — це організований і регульований повітрообмін, що 

забезпечує видалення з приміщення забрудненого повітря і подачу на його 

місце свіжого. Задачею вентиляції є забезпечення чистоти повітря та заданих 

метеорологічних умов у виробничих приміщеннях.  

За способом переміщення повітря розрізняють системи природної, 

механічної та змішаної вентиляції. Головним параметром вентиляції є 

повітрообмін, тобто обсяг повітря, що видаляється (L B ) або надходить у 

приміщення (L П ). 

Для ефективної роботи вентиляції необхідно дотримувати ряду вимог: 

 Обсяг припливу повітря L П  у приміщення повинний відповідати обсягу 

витяжки повітря L B . Різниця між цими обсягами не повинна перевищувати 10–



15%. Можлива організація повітрообміну, коли обсяг припливного повітря 

більше обсягу повітря, що видаляється. При цьому в приміщенні створюється 

надлишковий тиск у порівнянні з атмосферним, що виключає інфільтрацію 

забруднюючих речовин у дане приміщення. Така організація вентиляції 

здійснюється у виробництвах, що пред'являють підвищені вимоги до чистоти 

повітряного середовища (наприклад, виробництво електронного устаткування). 

Для виключення витоків із приміщень з підвищеним рівнем забруднення, обсяг 

повітря, що видаляється з них, повинен перевищувати обсяг повітря, що 

надходить. У такому приміщенні створюється незначне зниження тиску в 

порівнянні із тиском у зовнішньому середовищі. 

 При організації повітрообміну необхідно свіже повітря подавати в ті 

частини приміщення, де концентрація шкідливих речовин мінімальна, а 

видаляти повітря необхідно з найбільш забруднених зон. Якщо щільність 

шкідливих газів нижче щільності повітря, то видалення забрудненого повітря 

виконується з верхньої частини приміщення, при видаленні шкідливих речовин 

із щільністю більшою ніж у повітря — з нижньої зони. 

 Система вентиляції не повинна створювати додаткових шкідливих i 

небезпечних факторів (переохолодження, перегріву, шуму, вібрації, 

пожежовибухонебезпечністі). 

 Система вентиляції повинна бути надійною в експлуатації та 

економічною. 

Неорганізована природна вентиляція (інфільтрація)  здійснюється зміною 

повітря в приміщеннях через нещільності в елементах будівельних конструкцій 

завдяки різниці тиску зовні й усередині приміщення. Такий повітрообмін 

залежить від ряду випадкових факторів (сили та напрямку вітру, різниці 

температур зовнішнього і внутрішнього повітря, площі, через яку відбувається 

інфільтрація). Для житлових будинків інфільтрація досягає 0,5–0,75, а в 

промислових будинках 1–1,5 обсягу приміщень у годину. Для надійного 

постійного повітрообміну необхідно застосовувати організовану природну 

вентиляція.  

Організована природна вентиляція (аерація)  може бути витяжна без 

організованого припливу повітря (канальна аерація) і витяжна з організованим 

припливом повітря (канальна та безканальна аерація). Канальна природна 

витяжна вентиляція без організованого припливу повітря широко 

застосовується в житлових і адміністративних будинках. Розрахунковий 

гравітаційний тиск таких систем вентиляцій визначають при температурі 



зовнішнього повітря +5°С, вважаючи, що весь тиск падає в тракті витяжного 

каналу, при цьому oпір входу повітрю в будинок не враховується. При 

розрахунку мережі повітроводів насамперед роблять орієнтований підбір їx 

площин, виходячи з допустимих швидкостей руху повітря в каналах верхнього 

поверху 0,5–0,8 м/с, у каналах нижнього поверху і у забірних каналах  1,0 м/с,  

у витяжній шахті 1–1,5 м/с. 

Як правило, організована природна загальнообмінна вентиляція 

виробничих приміщень здійснюється в результаті надходження і видалення 

повітря через фрамуги вікон та аераційні ліхтарі – безканальна аерація. 

Повітрообмін регулюють різним ступенем відкривання фрамуг (у залежності 

від температури зовнішнього повітря чи швидкості і напрямку вітру). Цей 

спосіб вентиляції знайшов застосування в промислових будинках, що 

характеризуються технологічними процесами з великими тепловиділеннями  

(прокатні, ливарні, ковальські цехи). 

Основною перевагою аерації є можливість здійснювати великі 

повітрообміни без витрат механічної енергії. До недоліків аерації слід віднести 

те, що в теплий період року її ефективність може істотно знижуватись через 

зниження перепаду температур зовнішнього і внутрішнього повітря, а також те, 

що повітря, яке надходить у приміщення,  не піддається попередньому очищенню, 

підігріву чи охолодженню в залежності від пори року, а повітря, що 

видаляється, в окремих випадках може забруднювати повітряну атмосферу. 

Механічна (штучна) вентиляція — вентиляція, за допомогою якої повітря 

подається в приміщення чи видаляється з них з використанням механічних 

побудників руху повітря, називається механічною вентиляцією. 

Якщо система механічної вентиляції призначена для подачі повітря, то 

вона називається припливною, якщо ж вона призначена для видалення повітря – 

витяжною. Можлива організація повітрообміну з одночасною подачею та 

видаленням повітря – припливно–витяжна вентиляція. В окремих випадках для 

скорочення експлуатаційних витрат на нагрівання повітря застосовують 

системи вентиляцій з частковою рециркуляцією (до свіжого повітря підмішується 

повітря, вилучене із приміщення).              

За місцем дії вентиляція може бути загальнообмінною і місцевою. При 

загальнообмінній вентиляції необхідні параметри повітря підтримуються у 

всьому об‘ємі приміщення. Таку систему доцільно застосовувати, коли шкідливі 

речовини виділяються рівномірно по всьому приміщенню. Якщо робочі місця 

мають фіксоване розташування, то з економічних міркувань можна організувати 



оздоровлення повітряного середовища тільки в місцях перебування людей. 

Витрати на повітрообмін значно скорочуються, якщо уловлювати шкідливі 

речовини в місцях їx виділення, не допускаючи їх поширення на весь об‘єм 

приміщення. 3 цієї метою поруч із зоною утворення шкідливих речовин 

встановлюють пристрої забору повітря (витяжні шафи, укриття–бокси, 

відсмоктувачі відкритого та закритого типів, і т. ін.). Така вентиляція 

називається місцевою. 

У виробничих приміщеннях, у яких можливо раптове надходження 

великої кількості шкідливих речовин, передбачається влаштування аварійної 

вентиляції. 

У системах механічної вентиляції рух повітря здійснюється в основному 

вентиляторами – повітродувними машинами (осьового чи радіального типу), і в 

деяких випадках, ежекторами. Вентилятор осьового типу — це розташоване в 

циліндричному кожусі лопаткове колесо, при обертанні якого повітря, що 

надходить у вентилятор, під дією лопаток переміщується в осьовому напрямку. 

До переваг осьових вентиляторів відноситься простота конструкції, велика 

продуктивність, можливість реверсування потоку повітря. До їх основних 

недоліків відноситься мала величина тиску (30–300 Па) та підвищений шум. 

Вентилятор радіального типу складається зі спірального корпуса з розміщеним 

усередині лопатковим колесом, при обертанні якого повітря, що припливає 

через вхідний отвір, попадає в канали між лопатками колеса і під дією 

центробіжної  сили переміщається по цих каналах, збирається корпусом та 

викидається через випускний отвір. Тиск вентиляторів такого типу може 

досягати більш 10000 Па. У залежності від складу переміщуваного повітря 

вентилятори можуть виготовлятися з різних матеріалів і мати звичайне, 

пилозахищене, антикорозійне чи вибухобезпечне виконання. При підборі 

вентиляторів потрібно знати необхідну продуктивність, створюваний тиск і в 

окремих випадках, конструктивне виконання. Повний тиск, що розвиває вен-

тилятор, витрачається в основному на подолання аеродинамічних опорів у 

всмоктувальному та нагнітальному повітроводах при переміщенні повітря. 

Вентиляційна система (припливна, витяжна, припливно–витяжна), як 

правило, складається з повітрозабірних пристроїв та пристроїв для викиду 

повітря (розташованих зовні будинку), пристроїв для очищення повітря від 

пилу та газів, калориферів — для підігріву повітря в холодний період, 

повітроводів, вентилятора, пристроїв подачі та видалення повітря в приміщенні, 

дроселів та засувок.  



 

Системи кондиціювання повітря 

Системи кондиціювання повітря (СКП) забезпечують автоматичне 

підтримування в приміщенні, незалежно від зовнішніх умов (постійних чи 

таких, що змінюються), по визначеній програмі:  температури, вологості, 

чистоти та швидкості руху повітря. У відповідності з вимогами для конкретних 

приміщень повітря нагрівають або охолоджують, зволожують або висушують, 

очищають від забруднюючих речовин або піддають дезінфекції, дезодорації, 

озонуванню. Системи кондиціонування повітря повинні забезпечувати 

нормовані метеорологічні параметри та чистоту повітря в приміщенні при 

заданих параметрах зовнішнього повітря для теплого та холодного періодів 

року згідно ДСН 3.3.6.042–99 (Санітарнi норми мікроклімату виробничих 

приміщень). 

До складу СКП входять: системи приготування (охолодження, підігріву, 

зволоження, озонування і т. ін.), переміщення та розподілу повітря, засоби авто-

матики, дистанційного керування та контролю. Більшість з них, як правило,    

розташовано в основному апараті СКП – кондиціонері. 

Установки для кондиціонування повітря можуть бути централізованими – 

вони обслуговують, як правило, одразу декілька приміщень або будинок, та 

місцевими – вони  обслуговують лише окремі приміщення або робочі місця. 

 

2.8.7. Засоби індивідуального захисту від впливу шкідливих 

речовин та параметрів мікроклімату 

Згідно ГОСТ 12.1.005–88, при перевищенні гранично допустимих 

концентрацій шкідливих речовин в повітрі робочої зони персонал  зобов‘язаний 

застосовувати засоби індивідуального захисту (ЗІЗ), які є одним із найбільш 

ефективних заходів попередження негативного впливу на працюючих 

шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища.   

До засобів індивідуального захисту органів дихання (ЗІЗОД) від дії 

задушливих та токсичних газів, пару та пилу відносяться: респіратори,  

промислові протигази та ізолюючі дихальні апарати, що забезпечують очистку 

повітря від шкідливих речовин до рівня, який не перевищує ГДК відповідно до 

вимог ГОСТ 12.1.005–88 та відповідають вимогам ДСТУ EN.  

Серед ЗІЗОД вітчизняного виробництва найбільш поширенні: 

респіратори протипилові „ПУЛЬС–К‖ та „ПУЛЬС–М‖ (ЗІЗОД–ФП–210) – ТУ У 

13486464.007–96; респіратори протипилові  „РОСТОК‖, ‖РОСТОК–1‖ (ЗІЗОД–



ФП–210) та „РОСТОК–3‖ (ЗІЗОД–ФП–310) – ТУ У 13486464.010–99; 

респіратори газопилозахісні „ТОПОЛЬ–А‖ та „ТОПОЛЬ–КД‖ (ЗІЗОД–ФГП–

310) – ТУ У 13486464.005–97 та „КЛЕН–ГП‖ і „СНЕЖОК–ГП‖; респіратор 

ШБ–1 „ЛЕПЕСТОК–200‖ – ГОСТ 12.4.028–76;  респіратор спеціальний РС; 

апарат повітряний шланговий АПШ; апарат дихальний на стисненому повітрі 

АСП–2; апарат дихальний повітряний для рятувальних служб хімічних 

підприємств АПХ; респіратори з хімічно зв‘язаним киснем РХ–4П, РХ–4Е; 

респіратор ізолювальний регенеративний Р–30; саморятівник шахтний 

малогабаритний ШСМ–30; саморятівники шахтні ізолювальні ШСР–1П, ШСР–

1Н та ШСР–1У; повітряний апарат МПА; універсальний ізолювальний протигаз 

УІП–1; система очищення та подачі повітря у зону дихання працівника 

„ШМЕЛЬ–40‖ – ТУ У 05540706–002–97; апарат повітряний ізолювальний для 

пожежників АІР–317. 

В особливо небезпечних умовах, наприклад при аваріях та виконанні 

профілактичних і ремонтних робіт під дією небезпечних речовин, наприклад, 

хлору, аміаку тощо,  застосовують костюми ізолюючі та одяг спеціальний 

захисний. Наприклад, вітчизняна промисловість випускає костюми ізолюючі  

КІ–АЖ „ІНІЙ‖ – ТУ У 6.00209102.050–2000 та КІ–АУ „ІКАР‖ – ТУ У 

6.00209102.026–97 О; КІ–ВЗ „АКВА‖ – ТУ У 6.00209102.019–97 О; КІ–К 

„ЮПІТЕР‖ та КІ–К–М „ЮПІТЕР–М‖  – ТУ У 6.00209102.051–2000; одяг 

спеціальний захисний КС „АЗОТ‖ – ТУ У 6–00209102.030–97 та КС–Е–О 

„СУПУТНИК–О‖ – ТУ У 6–00209102.016–95. 

При неможливості технічними засобами забезпечити допустимі гігієнічні 

нормативи теплового опромінення на робочих місцях використовуються засоби 

індивідуального захисту (ЗІЗ)  —  спецодяг, спецвзуття, ЗІЗ для захисту голови, 

очей, обличчя, рук. В залежності від призначення передбачаються наступні ЗІЗ: 

 для постійної роботи в гарячих цехах – спецодяг (повстяний), а при 

ремонті гарячих печей та агрегатів – автономна система індивідуального 

охолодження в комплекті з повстяним спецодягом; 

 при аварійних роботах – тепловідбиваючий комплект спецодягу з 

металізованої тканини (протитеплові костюми); 

 для захисту ніг від теплового випромінювання, icкop та бризок 

розплавленого металу, контакту з нагрітими поверхнями – взуття шкіряне 

спеціальне для працюючих в гарячих цехах; 

 для захисту рук від опіків – рукавиці суконні, брезентові, комбіновані 

(з надолонниками із шкіри); 



 для захисту голови від теплових опромінень, іскор та бризок металу – 

повстяний капелюх, захисна каска з підшоломником, каски текстолітові або з 

полікарбонату; 

 для захисту очей та обличчя – щиток теплозахисний сталевара, з 

прикладними  захисними окулярами із світлофільтрами, маски захисні з 

прозорим екраном, окуляри захисні, козиркові з світлофільтрами. 

Спецодяг повинен мати захисні властивості, які виключають можливість 

нагріву його внутрішніх поверхонь на будь–якій ділянці до температури 313 К 

(40°С) у відповідності з ГОСТ 12.4.176–89, ГОСТ 12.4.016–87 та ДСТУ ISO.  

В умовах підвищеної температури, крім застосування ЗІЗ, також доцільно 

вживати на робочих місцях  газовану підсолену (0,5%) воду, що запобігає 

значним втратам води організмом людини, а також необхідних для неї солей та 

мікроелементів. Одночасно, рекомендується підвищувати споживання білкової 

їжі.  

Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ)  працюючих від переохолодження  

застосовують при роботі в умовах охолоджувального мікроклімату –  

поєднання параметрів мікроклімату, при якому відбувається зміна теплообміну 

організму, що призводить до появи загального або локального дефіциту тепла в 

організмі (<0,87 кДж/кг) в результаті зниження температури „ядра‖ та (або) 

„оболонки‖ тіла (температура „ядра‖ і „оболонки‖ тіла відповідно температура 

глибоких та поверхневих шарів тканин організму). 

ЗІЗ працюючих від переохолодження представляють собою, або 

„звичайний‖  одяг з відповідною теплоізоляцією (не менше 1 кло), або 

„спеціальний обігріваючий‖ одяг, наприклад від електричних джерел.  

  



Лекція 9. Освітлення виробничих приміщень 

2.9.1 Основні світлотехнічні поняття та одиниці 
Світло – один з суттєвих чинників виробничого середовища, завдяки 

якому забезпечується зоровий зв‘язок працівника з його оточенням. Відомо, 

що біля 80% всієї інформації про 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  збільшення освітленості від 100 до 1000 люкс при напруженій 

зоровій роботі приводить до підвищення продуктивності праці на 10–20%, 

зменшення браку на 20%, зниження кількості нещасних випадків на 30%. До 

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. У зв‘язку з 

цим при недостатньому природному освітленні в умовах виробництва 

санітарно–гігієнічні нормативи вимагають у системі штучного освітлення 

застосовувати джерела штучного світла з підвищеною складовою 

ультрафіолетового випромінювання – еритемні джерела світла. 

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. 

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. 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 

                    Зелений  510–550 

                    Жовтий  575–585 

Оранжевий  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 природному освітленні прийняти за 100%, то при червоному та 

оранжевому освітленні (довжина хвилі 600 …780 нм ) 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 .  

При вирішенні питань світлотехніки такі питання як енергія 

випромінювання чи потужність недоречні. У зв‘язку з цим у світлотехніці 

введена своя система світлотехнічних величин і одиниць.  

Основними поняттями цієї системи є: світловий потік, сила світла, 

освітленість, 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, яке 

випромінює поверхня і 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/м
2
 або ніт ). Наприклад, яскравість люмінесцентних ламп – 5*10

3 
– 10

5
 

кд/м
2
, лампи розжарювання – 5,5*10

6
 кд/м

2
. Око людини спроможне нормально 

функціонувати в діапазоні 10
–6 

– 10
4
 кд/м

2
.   Осліплююча яскравість залежить 

від розміру поверхні, яка світиться, яскравості сигналу та рівня адаптації зору і 

має розбіг 6,4*10 –1 5,9*10
4
 кд/м

2
. Для ефективного бачення об‗єкту  фонова 

яскравість повинна знаходитися у діапазоні 10 – 500 кд/м
2
.  

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 70 Гц. Наприклад, у сучасних моніторах частота регенерації 

зображення складає 85 Гц і вище.  

 

2.9.2. Види виробничого освітлення та основні вимоги до нього 
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.  



Основним нормативним документом, відповідно до якого здійснюється 

нормування освітлення в нашій країні є ДБН В.2.5–28–2006. 

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 повинен створюватися сліпучий блиск; 

- 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, пожежо– та 

вибухонебезпечність); 

- бути надійним, простим в експлуатації та економічним.  

За функціональним призначенням штучне освітлення поділяється на:  

 робоче – створює необхідні умови для нормальної трудової діяльності 

людини; 

 чергове – має знижений рівень освітлення, оскільки його  

використовують лише у неробочий час, і для його реалізації допускається 

використовувати частину світильників інших видів освітлення; 

 аварійне – вмикається тільки в разі вимикання робочого освітлення, 

при цьому світильники аварійного освітлення повинні живитися лише від 

автономних електричних джерел та забезпечувати освітленість на робочих 

поверхнях у виробничих приміщеннях не менше 5% величини робочого 

освітлення, але не менше ніж 2 лк для внутрішніх приміщень та не менше ніж 1 

лк на території підприємства; 

 евакуаційне – вмикається у разі евакуації людей з приміщення під час 

виникнення небезпеки і 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, при цьому освітленість у приміщеннях під час евакуації має 

бути не менше 0,5 лк, а поза приміщеннями –  не менше 0,2 лк; 

 охоронне – використовується вздовж територій, що охороняються, і 

має забезпечувати освітленість не менше 0,5 лк. 

В свою чергу,  природне освітлення конструктивно виконується за 

системою бокового, верхнього чи комбінованого освітлення:  

 бокове (одно– або двобічне) – здійснюється через світлові отвори 

(вікна) в зовнішніх стінах;  

 верхнє освітлення – здійснюється через отвори (ліхтарі) у даху та 

перекриттях;  

 комбіноване – поєднання верхнього та бокового освітлення. 

Штучне робоче освітлення також, в свою чергу, поділяється на: 

 загальне – воно передбачає розміщення світильників у верхній зоні 



приміщення (не нижче 2,5 м над підлогою) для здійснення загального 

рівномірного  або загального локалізованого освітлення (з урахуванням 

розташування обладнання та робочих місць);  

 місцеве – створюється світильниками, що концентрують світловий 

потік безпосереднього на робочих місцях; 

 комбіноване – складається із загального та місцевого і його доцільно 

застосувати при роботах високoї точності, а також, якщо необхідно створити 

певний або змінний, в процесі роботи, напрямок світла.  

Використання лише тільки одного місцевого освітлення на робочих місцях 

у виробничих приміщеннях заборонено. 

Штучне освітлення використовується у всіх виробничих  та допоміжних 

приміщеннях будівель, а також на відкритих робочих ділянках, місцях проходу 

людей та руху транспорту. 

ДБН В.2.5–28–2006 встановлює нормативні значення для природного, 

штучного та суміщеного освітлення. 

 

2.9.3. Природне 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%, 

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.   

 

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), 

де КПОN – коефіцієнт природного освітлення у  N–й  контрольній точці, 

N – кількість контрольних точок у площині характерного перерізу приміщення. 

В основі нормування виробничного освітлення покладена залежність 

необхідного рівня освітлення від зорової напруги. 

Нормовані значення КПО для виробничих приміщень, встановлюється 

залежно від характеристики та розряду зорової роботи (визначаються в 

залежності від найменшого розміру об’єкта розпізнання), або призначення 

приміщення в будівлях управління, конструкторських, проектних, науково–

дослідних установах, громадянських і суспільних будівлях, а також від системи 

освітлення, розташування приміщення на території України та орієнтації 

світлових прорізів за сторонами горизонту. 

Для приміщень промислових підприємств встановлено вісім розрядів зорової 

роботи (І – VIII) в залежності від найменшого розміру об‘єкта розпізнання, а для 

приміщень житлових, громадських і адміністративно–побутових споруд – теж  

вісім розрядів (А – З) з підрозрядами 1 та 2 в залежності від відносної тривалості 

зорової роботи в напрямку зору на робочу поверхню. 

Нормовані значення КПО для будівель, що розташовуються в різних 

місцях території країни, визначаються за формулою  

eN=eнmN 

де де  ен – значення КПО за таблицями 1(освітлення приміщень 

промислових підприємств) і 2 (освітлення приміщень житлових, громадських і 

адміністративно–побутових споруд) в залежності від розряду зорової роботи; 

mN – коефіцієнт світлового клімату за таблицею 4 ДБН В.2.5–28–2006 в 

залежності від орієнтації вікон за сторонами горизонту (північ, південь, схід, 

захід тощо) та розташування приміщення на території країни (Автономна 

республіка Крим та Одеська обл. або решта території України). 

Отримані за цією формулою значення слід округлити до десятих долей. 

При двосторонньому боковому освітленні приміщень різного 

призначення нормоване значення КПО повинно бути забезпечено в 

розрахунковій точці в центрі приміщення на перетині вертикальної площини 

характерного розрізу і робочої поверхні. 

У виробничих приміщеннях глибиною до 6 м при односторонньому боковому 

освітленні нормується мінімальне значення КПО в точці, розташованій на 

перетині вертикальної площини характерного розрізу приміщення і умовної 

робочої поверхні на відстані 1 м від стіни або лінії максимального заглиблення 

зони, найбільше віддаленої від світлових прорізів. 

У великогабаритних виробничих приміщеннях глибиною більше ніж 6 м при 

боковому освітленні нормується мінімальне значення КПО в точці на умовній 

робочій поверхні, віддаленій від світлових прорізів: 

– на 1,5 м висоти від підлоги до верху світлових прорізів для зорової 

роботи І – IV розрядів; 



– на 2 м висоти від підлоги до верху світлових прорізів для зорової роботи 

V – VII розрядів; 

– на 3 м висоти від підлоги до верху світлових прорізів для зорової роботи 

VIII розряду. 

 У виробничих приміщеннях із зоровою роботою І–ІІІ розрядів слід 

використовувати суміщене освітлення. Допускається застосовувати верхнє 

природне освітлення у великопрогонових складальних цехах, де роботи 

виконуються в значній частині об'єму приміщення на різних рівнях підлоги і на 

різноорієнтованих у просторі робочих поверхнях. При цьому нормовані значення 

КПО приймаються для розрядів І, II, III відповідно 10; 7; 5 %. 

 

2.9.4. Штучне та суміщене освітлення 
Штучне освітлення може бути загальним та комбінованим. Загальне 

освітлення передбачає розміщення світильників у верхній зоні приміщення (не 

нижче 2,5 м над підлогою) для здійснення загального 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. 

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 15–20%.  

Штучне освітлення нормується для двох систем: загальне (рівномірне 

або локалізоване) та комбіноване (до загального додається  місцеве). 

 

Нормування штучного освітлення 

При штучному освітленні нормативною величиною є абсолютне значення 

освітленості (Е) на робочих поверхнях. 

Згідно  ДБН В.2.5–28–2006 в основу нормування освітлення виробничих 

приміщень  промислових підприємств покладена залежність необхідного рівня 

освітлення від характеристики, розряду, що визначається найменшим або 

еквівалентним розміром об‘єкта розрізнення, та підрозряду зорової роботи, що 

визначається контрастом між об'єктом розрізнення і фоном, та 

характеристикою фона, а також залежність від системи штучного освітлення у 

робочому приміщені (загальне, комбіноване).  

Для виробничих приміщень, згідно ДБН В.2.5–28–2006, визначено всього 

вісім розрядів зорової роботи [І – VIII ]. Найвищу точність  забезпечує I розряд 



зорової роботи (розмір об‘єкту розрізнення менше 0,15 мм.). Найнижчу,  грубу або 

дуже малу точність, мають VI–VII розряди (розмір об‘єкту розрізнення більше 5 

мм.). VIII розряд зорової роботи – це лише загальне спостереження за ходом 

виробничого процесу.  В свою чергу, розряди I–V та VIII мають по чотири 

підрозряди (а, б, в, г), перші – в залежності від контрасту між об‘єктом розрізнення 

і фоном, а також від характеристики фона (коефіцієнта відбиття робочої поверхні), 

а останній – в залежності від того, як здійснюється загальне спостереження за 

ходом виробничого процесу (постійно, періодично і т. ін.).  

Норми освітленості на робочих місцях слід підвищувати на один ступінь 

шкали освітленості за табличними значеннями  ДБН В.2.5–28–2006 в наступних 

випадках: 

  при зоровій роботі I–VI розрядів, якщо вона виконується більше 

половини робочого дня; 

  при підвищеній небезпеці травматизму, якщо  освітленість від системи 

загального освітлення складає 150 лк і менше; 

  при спеціальних підвищених санітарних вимогах, якщо  освітленість від 

системи загального освітлення складає 500 лк і менше; 

  за відсутності в приміщені природного світла і постійному перебуванні 

у виробничому приміщені працюючих, якщо  освітленість від системи 

загального освітлення складає 750 лк і менше; 

  при спостережені за деталями, що обертаються зі швидкістю, яка 

дорівнює або більше 500 об/хв., або об‘єктами, що рухаються зі швидкістю, яка 

дорівнює або більша 1,5 м/хв.; 

  при постійному пошуку об‘єктів розрізнення на поверхні розміром 0,1 

м² і більше. 

За наявності одразу декількох із перелічених вище ознак, норми 

освітленості все одно слід підвищувати тільки на один ступінь. 

У виробничих приміщеннях, де виконуються роботи IV–VI розрядів, 

норми освітленості слід знижувати на один ступінь при короткочасному 

перебуванні людей, або за наявності перебування у виробничому приміщені 

устаткування, яке не потребує постійного обслуговування. 

Нормування освітлення у приміщеннях громадських, адміністративно–

побутових і житлових будівель та споруд має особливості у порівнянні з 

нормуванням освітлення у виробничих приміщеннях.  

В основу нормування освітлення в приміщеннях громадських, 

адміністративно–побутових та житлових будівель та споруд покладена  



залежність необхідного рівня освітленості на робочій поверхні від системи 

загального освітлення, лк освітленості, лк, показника дискомфорту, Μ та 

пульсації освітленості Кп, % від характеристики зорової роботи, а саме розряду, 

який визначається  найменшим або еквівалентним розміром об‘єкта 

розрізнення, та підрозряду зорової роботи, який визначається відносною 

тривалістю зорової роботи в напрямку зору на робочу поверхню. 

Для  приміщень громадських, адміністративно–побутових та  житлових 

будівель та споруд, згідно ДБН В.2.5–28–2006 визначено також вісім розрядів  

зорової роботи (А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З) в залежності від характеристики зорової 

роботи та розміру об‘єкта розрізнення. Розрізнення об‘єктів при фіксованій та 

нефіксованій лінії зору – це розряди А, Б і В, з яких розряд А має найвищу, 

дуже високу точність (розмір об‘єкта розрізнення  від 0,15мм до 0,3мм), а В – 

найменшу, середню точність (розмір об‘єкта розрізнення  більше 0,5мм). Огляд 

оточуючого середовища та загальне орієнтування у просторі – це розряди Г, Д, 

Е, Ж і З. В свою чергу розряди А, Б та В мають по два підрозряди (1 і 2)  в 

залежності від відносної тривалості зорової роботи (%) в напрямку зору на 

робочу поверхню (1 підрозряд –  не менше 70%, 2 підрозряд – менше 70%). 

Також по два підрозряди (1 і 2) мають  розряди Ж і З, але вже  в залежності від 

скупчення людей ( 1 підрозряд – велике, 2 підрозряд – мале).  

 Для приміщень, які мають зони з різними умовами природного 

освітлення та різними режимами роботи, повинно передбачатись окреме керування 

освітленням таких зон. За необхідності частина світильників робочого або 

аварійного освітлення може бути використана для чергового освітлення. 

Нормовані характеристики освітлення в приміщеннях і зовні будинків 

може забезпечуватись як світильниками робочого освітлення, так і спільним з ним 

освітленням світильниками безпеки і (або) евакуаційного освітлення. 

Освітленість робочої поверхні, створена світильниками загального 

освітлення в системі комбінованого, повинна складати не менше 10 % 

нормованої для комбінованого освітлення при таких джерелах світла, які 

застосовуються для місцевого освітлення. При цьому освітленість повинна бути не 

менше 200 лк при розрядних лампах, не менше 75 лк – при лампах 

розжарювання. 

Створювати освітленість від загального освітлення в системі 

комбінованого більше 500 лк при розрядних лампах і більше 150 лк при лампах 

розжарювання допускається тільки за наявності обґрунтувань. 

У приміщеннях без природного світла освітленість робочої поверхні, 

утворена світильниками загального освітлення в системі комбінованого, слід 

підвищувати на один ступінь. 

 

Вимоги до суміщеного освітлення 

Суміщене освітлення приміщень виробничих будинків слід 

передбачати: 

– для виробничих приміщень, в яких виконуються роботи І–Ш розрядів; 



– для виробничих та інших приміщень у випадках, коли за умов 

технології, організації виробництва або клімату в місці будівництва 

необхідні об'ємно–планувальні рішення, які не дозволяють забезпечити 

нормоване значення КПО (багатоповерхові будинки великої ширини тощо), 

а також у випадках, коли техніко–економічна доцільність суміщеного 

освітлення порівняно з природним підтверджена відповідними 

розрахунками; 

– відповідно до нормативних документів з будівельного проектування 

будинків і споруд окремих галузей промисловості, затверджених в 

установленому порядку. 

Суміщене освітлення приміщень житлових, громадських і допоміжних 

будинків допускається передбачати у випадках, коли це потрібно за умов 

вибору раціональних об'ємно–планувальних рішень за винятком житлових 

кімнат та кухонь житлових будинків і гуртожитків, віталень і номерів 

готелів, спальних приміщень санаторіїв і будинків відпочинку, групових і 

гральних дитячих дошкільних закладів, палат лікувально–профілактичних 

установ. 

Для вимірювання рівнів освітленості на робочих поверхнях 

використовують люксметри (наприклад, Ю–116). Шкали цих приладів 

градуюється в одиницях освітленості – люксах, що дає змогу безпосередньо за 

показаннями приладу оцінити величину освітленості  на заданій поверхні. 

 

2.9.5.Джерела світла та світильники 
Вибір джерел світла для систем освітлення виробничих приміщень  

займає важливе місце в системі заходів щодо забезпечення комфортних та 

безпечних умов праці. Основними характеристиками джерел світла є 

номінальна напруга, потужність споживання, світловий потік, питома світлова 

віддача та строк служби. 

Вибираючи джерела світла, слід надавати перевагу люмінесцентним 

лампам, які енергетично більш економічні. Окрім того, вони за спектральними 

характеристиками максимально наближаються до природного світла, що 

важливо при використанні суміщеного освітлення. 

Порівняльна характеристика різних штучних джерел світла за світловою 

віддачею наведено в таблиці 2.9.1. 

Таблиця 2.9.1 

Порівняльна характеристика ламп за світловою віддачею 

 
Тип лампи Свілова віддача, лм/Вт 

стандартна лампа розжарення 7–17 

криптонова 8–19 

галогенна 14–30 

ртутна 40–60 

люмінесцентна 40–90 

натрієва 90–150 

 



Якщо немає застережень стосовно спектрального складу 

випромінюваного світла, то найкраще, з економічної точки зору, застосовувати 

люмінесцентні лампи типу ЛБ, які мають найвищу світловіддачу. 

Для зменшення початкових видатків на освітлювальні установки та 

витрат на їх експлуатацію слід використовувати лампи більшої потужності. 

Однак при цьому може погіршитись рівномірність освітлення, оскільки остання 

обернено пропорційна відстані між джерелами світла. 

В загальному випадку рівномірність освітлення вдається забезпечити 

тоді, коли відстань між центрами світильників не перевищує подвійної висоти 

їх встановлення. В той же час висота, на якій встановлюються світильники, 

залежить від висоти приміщення, потужності лампи, класу світильника і 

системи освітлення. Найменша висота встановлення над підлогою світильників 

з числом люмінесцентних ламп до чотирьох — 2,6 м, а при чотирьох і більше 

— 3,2 м. 

Вибір типу світильників проводиться з урахуванням характеристики 

приміщення, для якого проектується освітлення. Для приміщень, стіни та стеля 

яких мають невисокі відбивальні властивості доцільно застосовувати 

світильники прямого світла, які, направляючи випромінювання ламп вниз на 

робочі поверхні, гарантують мінімальні втрати і найкраще використання 

світлового потоку. Однак слід мати на увазі, що світильники цього класу 

створюють різкі падаючі тіні від сторонніх предметів, що необхідно 

враховувати при їх розташуванні. 

При освітленні виробничих приміщень, стіни та стеля яких мають високі 

відбивальні властивості, доцільно використовувати світильники переважно 

прямого світла. Деяке зменшення частки світлового потоку, що безпосередньо 

випромінюється у нижню півсферу, компенсується покращенням якості 

освітлення і в той же час мало впливає на енергетичну ефективність 

освітлювальної установки, оскільки такі світильники мають більш високий 

ККД в порівнянні з аналогічними світильниками прямого світла. 

В адміністративно–конторських приміщеннях доцільно використовувати 

світильники розсіяного світла, значна частина світлового потоку яких 

направляється на стіни та стелю і, відбиваючись від них, сприяє усуненню 

різких тіней, що за характером роботи бажано саме для таких приміщень. 

У високих приміщеннях, доцільно застосовувати світильники з 

концентрованою чи глибокою КСС (КСС - залежність сили світла від кута 

випромінювання), які направляють основну частину світлового потоку 

безпосередньо на робочі поверхні. В приміщеннях з великою площею та 

незначною висотою бажано застосувати світильники з широкою формою КСС, 

що дозволяє навіть при значних відстанях між світильниками забезпечити 

рівномірний розподіл освітленості на робочих площинах. 

Невідповідність світлотехнічних характеристик світильника розмірам та 

характеру оброблення освітлюваного приміщення викликає зростання 

встановленої потужності, зниження якості освітлення. В свою чергу, 

невідповідність конструктивного виконання світильника умовам середовища в 

приміщенні знижує довговічність і надійність роботи освітлювальної установки 

(агресивне, вологе, запилене середовище), а в окремих випадках може 

спричинити пожежу чи вибух. Тому світильники повинні бути з необхідним 



ступенем захисту від умов зовнішнього середовища в місцях встановлення. 

Особливо жорсткі вимоги щодо цього стосуються світильників, які 

встановлюються у вибухо– та пожежонебезпечних приміщеннях. 

У газорозрядних лампах балон наповнюється парами ртуті та інертним 

газом, а на внутрішню поверхню балона додатково може бути нанесений 

люмінофор. В залежності від технології виготовлення, газорозрядні лампи 

бувають низького (люмінесцентні) та високого тиску. Люмінесцентні лампи 

мають великий строк служби (більше 10000 год), більшу світлову віддачу (50–

80 лм/Вт), меншу ніж у ламп розжарювання яскравість робочої поверхні, що 

світиться, та кращий спектральний склад світла, який максимально наближений 

до денного. До недоліків люмінесцентних ламп відноситься: підвищена 

пульсація світлового потоку, нестійка робота при низьких температурах та 

зниженій напрузі в електромережі та більш складна схема підключення до 

електромережі. Підвищена пульсація світлового потоку газорозрядних ламп 

негативно впливає на стан зору людини, а також може викликати так званий 

стробоскопічний ефект, який полягає у тому, що частини обладнання, які 

обертаються, здаються нерухомими або такими, що обертаються у 

протилежному напрямі, а це, в свою чергу, може призвести до підвищення 

рівня травматизму на робочих місцях. Для зменшення негативної дії цих явищ 

на працюючих, необхідно або вмикати сусідні газорозрядні лампи у різні фази 

електромережі, що значно зменшить коефіцієнт пульсації їх сумарного 

світлового потоку, або, враховуючи інерційну характеристику формування 

зорового образу у людини, підвищувати частоту струму живлення 

газорозрядних ламп до 1 кГц та вище.  

В приладах з газорозрядними лампами необхідно слідкувати за належним 

станом схем вмикання та пускорегулюючих апаратів, про несправність яких 

свідчить значний шум дроселів та блимання і мигтіння світла. Діючими нормами 

передбачаються відповідні терміни чищення світильників та віконного скла, в 

залежності від рівня пилу та газів в повітряному середовищі. Так, для віконного 

скла – від двох до чотирьох разів на piк; для світильників – від чотирьох до 

дванадцяти раз на рік. Також повинна проводитися своєчасна заміна 

несправних ламп та ламп, що відпрацювали свій робочий строк. Після заміни 

ламп та чищення світильників необхідно перевіряти рівень освітленості в 

контрольних точках приміщення не рідше одного разу на piк. Фактичні рівні 

освітленості на робочих місцях повинні бути більше або дорівнювати 

нормативним рівням освітленості з урахуванням коефіцієнту запасу відповідно 

до вимог ДБН В.2.5–28–2006. 

Розрізняють кілька типів люмінесцентних ламп залежно від спек-

трального складу світла: ЛД – лампи денного світла, ЛБ – білого світла, ЛДЦ – 

денного світла з правильною кольоровою передачею, ЛТБ – тепло–білого 

світла, ЛХБ – холодно–білого світла. 

Лампи високого тиску, це – дугові ртутні (ДРЛ) та натрієві лампи (ДНаТ), 

мають строк служби більш 10000 год та світловіддачу відповідно 50 та 130 

лм/Вт. 

Газосвітні лампи відносяться до групи газорозрядних ламп. Від 

люмінесцентних ламп вони відрізняються тим, що в них немає люмінофора і 

світло випромінює сам газ всередині колби лампи. Найпоширеніший приклад – 



неонові лампи, часто використовувані для вуличної реклами та вивісок. Строго 

кажучи, неоновими лампами можуть називатися тільки лампи, заповнені 

конкретно неоном, що світяться червоно–оранжевим світлом, який дає цей газ. 

Лампи інших кольорів заповнені іншими газами (синій – гелій, бузковий – 

аргон, синьо–білий – криптон, блакитно–зелений – пари ртуті) і в народі 

називаються неоновими лише через зовнішню схожість. Газосвітні лампи дуже 

економічні – саме тому їх застосовують в такій кількості для вуличної 

ілюмінації. 

У лампах розжарювання видиме світло випромінює нагріта до високої 

температури нитка з тугоплавкого матеріалу (найчастіше – з вольфраму), що 

робить їх простими  у виготовленні та надійними в експлуатації. До їх недоліків 

можна віднести малу світлову віддачу (10 – 15 лм/Вт), невеликий строк служби 

(близько 1000 год), високу температуру поверхні колби та не дуже сприятливий 

для людського ока  спектральний склад світла, в якому переважають жовтий та 

червоний кольори при нестачі синього та фіолетового порівняно з природним 

світлом, що безумовно ускладнює процес розпізнавання кольорів. Вони 

поглинають багато електроенергії, працюючи при цьому, в середньому, 1000 

годин. Часте увімкнення та вимкнення ламп розжарювання, перепади струму 

виводять їх з ладу ще швидше. 

У галогенних лампах колби наповнені парами галогену (йоду або брому). 

За принципом дії вони поділяються на лампи  розжарювання, газоразрядні і 

металогалогенові. Галогенні лампи мають строк служби (2000–5000 год) і 

світловіддачу (20–75 лм/Вт). Проте температура нагріву скла значно 

підвищується, тому галогенні лампи роблять з кварцового матеріалу. Вони не 

терплять забруднень на колбі. Торкатися незахищеною рукою до балону не 

можна – лампа швидко перегорить. Лінійні галогенні лампи використовуються 

в переносних або стаціонарних прожекторах, в яких часто бувають датчики 

руку. 

Світлодіодні лампи. Випромінюване світлодіодом світло лежить у 

вузькому діапазоні спектра. Іншими словами, його кристал спочатку 

випромінює конкретний колір (якщо мова йде про СД видимого діапазону) – на 

відміну від лампи, що випромінює більш широкий спектр, де потрібний колір 

можна отримати лише застосуванням зовнішнього світлофільтру. Діапазон 

випромінювання світлодіода багато в чому залежить від хімічного складу 

використаних напівпровідників. При пропусканні електричного струму через 

p–n перехід в прямому напрямку, носії заряду – електрони і дірки – 

рекомбінують з випромінюванням фотонів (через перехід електронів з одного 

енергетичного рівня на інший). 

У порівнянні з іншими електричними джерелами світла світлодіоди 

мають наступні відмінності: 

 Висока світлова віддача: Сучасні світлодіоди зрівнялися за цим 

параметром з натрієвими газорозрядними лампами і металогалогенними 

лампами, досягнувши 146 люмен на ват. 

 Висока механічна міцність, вібростійкість (відсутність нитки 

розжарювання і інших чутливих складових). 



 Тривалий термін служби – від 30000 до 100000 годин (при роботі 8 

годин на день – 34 роки). Але і він не нескінченний – при тривалій роботі і / або 

поганому охолодженні відбувається «деградація» кристала і поступове падіння 

яскравості. 

 Кількість циклів включення–виключення не роблять істотного впливу 

на термін служби світлодіодів (на відміну від традиційних джерел світла – ламп 

розжарювання, газорозрядних ламп). 

 Спектральна чистота, досягається не фільтрами, а принципом 

пристрою приладу. 

 Мала інерційність – включаються відразу на повну яскравість, в той час 

як у ртутно–фосфорних (люмінесцентних–економічних) ламп час включення 

від 1 с до 1 хв, а яскравість збільшується від 30% до 100% за 3 – 10 хвилин, в 

залежності від температури навколишнього середовища. 

 Безпека – не потрібні високі напруги, низька температура світлодіода, 

зазвичай не вище 60 ° C. 

 Нечутливість до низьких і дуже низьких температур. Однак, високі 

температури протипоказані світлодіоду, як і будь–яким напівпровідникам. 

 Екологічність – відсутність ртуті, фосфору і ультрафіолетового 

випромінювання на відміну від люмінесцентних ламп. 

Головний «недолік» даних ламп – занадто висока ціна. Вона приблизно в 

100 разів перевершує ціну звичайної лампи розжарювання. 

Джерело світла (лампи) разом з освітлюваною арматурою складає 

світильник. Він забезпечує кріплення лампи, подачу до неї електричної енергії, 

запобігання забрудненню, механічному пошкодженню, а також необхідний 

ступінь щодо електробезпеки та вибухової і пожежної безпеки. Здатність 

світильника захищати очі працюючого від надмірної яскравості джерела світла 

характеризується захисним кутом (це кут між горизонталлю та лінією, яка 

з‘єднує нижню точку джерела світла та нижній край відбиваючої непрозорої 

поверхні світильника). 

 

2.9.6.Проектування та розрахунок освітлювальних 

установок 
При проектуванні освітлювальних установок необхідно, дотримуючись 

норм та правил освітлення виробничих приміщень, визначити потребу в 

освітлювальних пристроях, установчих матеріалах та конструкціях, а також 

необхідні об‗єми споживання електричної енергії. Проект, як правило, 

складається з чотирьох частин: світлотехнічної, електричної, конструктивної та 

кошторисно–фінансової. 

Світлотехнічна частина передбачає виконання наступних робіт: 

 знайомство з об'єктом проектування, яке полягає в оцінці характеру й 

точності зорової роботи на кожному робочому місці; при цьому обов'язково 

треба встановити роль зору у виробничому процесі, мінімальні розміри об'єктів 

розрізнювання та відстань від них до очей працюючого; визначити коефіцієнти 

відбиття робочих поверхонь та об'єктів розрізнення, розташування робочих 

поверхонь у просторі, бажану спрямованість світла, наявність об'єктів 



розрізнювання, що рухаються, можливість збільшення контрасту об'єкта з 

фоном, можливість виникнення травматично небезпечних ситуацій, 

стробоскопічного ефекту; виявити конструкції та об'єкти, на яких можна 

розмістити освітлювальні прилади, а також конструкції та об'єкти, які можуть 

утворювати тіні тощо; 

 вибір системи освітлення, який визначається вимогами до якості 

освітлення та економічності установок освітлення; 

 вибір джерела світла, що визначається вимогами до спектрального 

складу випромінювання, питомою світловою віддачею, одиничною потужністю 

ламп, а також пульсацією світлового потоку; 

 визначення норм освітленості та інших нормативних параметрів 

освітлення для даного виду робіт відповідно до точності  робіт, системи 

освітлення та вибраного джерела світла; 

 вибір приладу освітлення, що регламентується його конструктивним 

виконанням за умовами середовища, кривою світлорозподілу, коефіцієнтом 

корисної дії та величиною відблиску; 

 вибір висоти підвісу світильників здійснюється, як правило, сумісно з 

вибором варіанту їx розташування і визначається в основному найвигіднішим 

відношенням відстані між світильниками до розрахункової висоти підвісу (L:h), 

а також умовами засліплення (залежно від кривої світлорозподілу, яка залежить 

від типу світильника,  відношення L:h прийнято від 0,9 до 2,0). 

Після визначення основних параметрів освітлювальної установки 

(нормованої освітленості, системи освітлення, типу освітлювальних приладів та 

схеми їx розташування) приступають до світлотехнічних розрахунків. 

Фактична освітленість в приміщенні може бути визначена за наступним 

алгоритмом. 

На першому етапі, згідно ДБН В.2.5–28–06, в залежності від мінімального 

розміру об‘єкту розпізнавання визначають розряд зорових робіт, а на підставі 

характеристики фону і контрасту об‗єкта розпізнавання з фоном визначають 

підрозряд зорових робіт. 

Далі для встановленої системи освітлення, розряду і підрозряду зорових 

робіт визначають нормоване значення освітленості на  робочому місці Ен. 

На наступному етапі, виходячи з типу і потужності ламп, обирається 

значення світлового потоку Fл (таблиця 2.9.2.). 

Після цього розраховують індекс приміщення: 

i = ab / h (a + b),  

де а – довжина приміщення, м; b – ширина приміщення, м; h – висота 

приміщення, м. 

На підставі індексу приміщення, типу світильників та коефіцієнтів 

відбиття стелі та стін (ρсл , ρсн), визначають коефіцієнт використання світлового 

потоку η (таблиця 2.9.3).                     

 

 

 

 

 



Таблиця 2.9.2. 

                        Технічні дані деяких ламп розжарювання та люмінесцентних ламп 

 
Лампи розжарювання 

Люмінесцентні лампи загального 

призначення 
загального призначення 

(U=220 В) 
місцевого освітлення 

Потуж–

ність,Вm 

Тип 

лампи 

Світловий 

потік, лм 

Потуж–

ність,Вm 

Тип 

лампи 

Напру–

га, В 

Світловий 

потік, лм 

Потуж–

ність,Вm 

Тип 

лампи 

Світловий 

потік, лм 

Довжина 

лампи, м 

25 

40 

40 

60 

60 

100 

100 

150 

150 

200 

200 

300 

В 

Б 

БК 

Б 

БК 

Б 

БК 

Г 

Б 

Г 

Б 

Г 

220 

400 

460 

715 

790 

1350 

1450 

2000 

2100 

2800 

2920 

4600 

15 

25 

40 

60 

25 

40 

60 

100 

40 

60 

60 

100 

МО 

МО 

МО 

МО 

МО 

МО 

МО 

МО 

МОЗ 

МОЗ 

МОЗ 

МОЗ 

12 

12 

12 

12 

36 

36 

36 

36 

12 

12 

36 

36 

200 

380 

620 

850 

300 

600 

800 

1550 

400 

660 

650 

1200 

20 

20 

20 

30 

30 

30 

40 

40 

40 

80 

80 

80 

ЛДЦ 

ЛД 

ЛБ 

ЛДЦ 

ЛД 

ЛБ 

ЛДЦ 

ЛД 

ЛБ 

ЛДЦ 

ЛД 

ЛБ 

850 

1000 

1200 

1500 

1800 

2180 

2200 

2500 

3200 

3800 

4300 

5400 

0,6 

0,6 

0,6 

0,9 

0,9 

0,9 

1,2 

1,2 

1,2 

1,5 

1,5 

1,5 

   

Таблиця 2.9.3. 

 Коефіцієнти використання світлового потоку світильників  

з люмінісцентними лампами 

 
 Тип 

світильника 
ПВЛМ–Р ЛОУ ШОД ЛПО01 ЛСП01 

 

    ρстелі, % 

    ρстін, % 

 

70  50  30 

50  30  10 

70  50  30 

50  30  10 

70  50  50 

50  50  30 

70  50  50 

50  50  30 

70  50  50 

50  50  30 

і Коефіцієнти використання, % 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

0,9 

1,0 

1,1 

1,25 

1,5 

1,75 

2,0 

2,25 

2,5 

3,0 

3,5 

4,0 

5,0 

25  18  13 

29  22 17 

34  26  20 

36  28  23 

40  31  25 

43  34  28 

45  36  30 

47  38  22 

51  42  35 

54  45  38 

56  47  40 

58  49  42 

60  51  44 

63  53  46 

64  54  48 

66  56  49 

68  59  52 

26  21  16 

30  24  20 

34  28  24 

37  31  27 

40  34  30 

43  37  32 

45  39  34 

48  42  37 

51  46  41 

54  49  44 

56  50  46 

58  52  48 

60  54  50 

62  56  52 

63  57  53 

64  58  55 

66  61  58 

22  16  14 

28  21  18 

32  24  21 

35  27  24 

38  30  27 

41  32  29 

43  34  31 

46  37  34 

50  40  37 

53  43  40 

55  45  42 

57  47  44 

59  48  45 

61  50  48 

63  52  50 

65  54  52 

67  56  53 

25  23  20 

31  29  24 

36  34  28 

39  37  32 

42  41  35 

46  44  38 

48  46  41 

51  49  44 

55  53  49 

58  57  52 

61  59  55 

63  62  57 

65  64  59 

68  66  62 

70  68  64 

71  69  66 

75  72  70 

25  23  22 

31  29  26 

35  33  30 

38  36  32 

41  38  35 

43  40  37 

45  42  39 

47  44  41 

50  46  44 

52  49  47 

54  50  48 

56  52  50 

57  53  51 

59  54  52 

60  56  54 

61  56  55 

63  58  57 

ФН.П., % 54 62 40 74 53 

ФВ.П., % 28 10 45 0 16 

За формулою  

 

  (F ·N· n · η) / (S ·   ·z) 

  

визначають фактичну освітленість, що створює у приміщенні задана 

система штучного загального освітлення: 

 де F – світловий потік, що створює кожна лампа; 



      N – кількість світильників;  

       n – кількість ламп в світильниках; 

       η – коефіцієнт використання світлового потоку світильників; 

       S – площа приміщення; 

          – коефіцієнт запасу; 

       z – коефіцієнт нерівномірності освітлення. 

 

Ретельний та регулярний догляд за устаткуванням природного та штучно-

го освітлення має важливе значення для створення раціональних умов освітлення  

на робочих місцях, і в першу чергу, для забезпечення нормованих величин 

освітленості на робочих місцях без додаткових витрат електроенергії. 

 

  



Лекція 10. Захист від шуму, ультразвуку, інфразвуку та 

вібрації 
 

2.10.1. Загальна характеристика шумів 
Шум – це хаотичне сполучення звуків різної частоти та інтенсивності, які 

знаходяться  в межах чутливості  органів слуху людини щодо частотного 

діапазону. Що стосується ультра– та інфразвуку, які теж вважаються звуковими 

коливаннями, то вони, на відміну від шуму, виходять за межі чутливості  

органів слуху людини за своїм частотним діапазоном.  3 фізичної точки зору 

будь який звук (шум, ультра– чи інфразвук) – це хвильові коливання пружного 

середовища, що поширюються з певної швидкістю в газоподібному, рідкому 

або твердому середовищі. Звукові хвилі виникають при порушенні 

стаціонарного стану середовища внаслідок впливу на них сили збудження та 

поширюючись у ньому утворюють звукове поле. Джерелами цих порушень 

можуть бути, наприклад, механічні коливання конструкцій або їx частин, 

нестаціонарні явища в газоподібних або рідких середовищах, електромагнітні 

коливання тощо. 

Основними характеристиками таких коливань служить амплітуда звуково-

го тиску (р, Па) та частота (f, Гц).  

Звуковий тиск – це різниця між миттєвим значенням повного тиску у 

середовищі при наявності звуку та середнім тиском в цьому середовищі за 

відсутності звуку. Поширення звукового поля супроводжується переносом 

енергії, яка може бути визначена інтенсивністю звуку J(BT/M
2
), тобто 

відношенням енергії звукової хвилі, що переноситься через площадку, 

перпендикулярну напряму розповсюдження хвилі, до площі цієї площадки.  У 

вільному звуковому полі інтенсивність звуку та звуковий тиск зв'язані між 

собою співвідношенням: 

),/(2 CpVpJ    

де: J – інтенсивність звуку, Вт/м
2
; р – звуковий тиск, Па; V – коливальна 

швидкість, м/с (це швидкість, з якою коливаються частки середовища – газу, 

рідини чи твердої речовини  відносно свого положення рівноваги і  знаходиться   

вона із співвідношення V=p/(ρ C));   – густина середовища, кг/м
3
;  С – 

швидкість звукової хвилі в даному середовищі, м/с. 

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 С (м/с) залежить 

від властивостей середовища і насамперед від його густини. Так, в пoвітpi за 

нормальних атмосферних умов С ~ 344 м/с; швидкість звукової хвилі у воді ~ 1500 

м/с, у металах ~ 3000–6000 м/с. 

Людина сприймає звуки, які чує (в подальшому просто звук), в широкому 

діапазоні звукового тиску та інтенсивності (від нижнього порога чутності до 

верхнього – больового порога), при цьому звуки різних частот сприймаються 

неоднаково. Найбільша чутність звуку людиною має місце у діапазоні 800– 

4000 Гц. Найменша – в діапазоні 20–100 Гц. 

Динамічний діапазон звукового тиску, в якому людина відчуває звук без 

шкоди своєму здоров‘ю, може сягати 10
7
 (це відношення звукового тиску  



верхнього больового порогу до звукового тиску  нижнього порогу чутності на 

частоті 1000 Гц), при цьому еквівалентний йому динамічний діапазон 

інтенсивності дорівнює 10
14

. Враховуючи також, що слухове сприйняття 

людиною пропорційне логарифму кількості звукової енергії, для 

характеристики звуку використовують логарифмічні значення рівня звукової 

інтенсивності ( iL ) та рівня звукового тиску ( PL ), які виражаються у децибелах 

(дБ) і за абсолютним значенням дорівнюють один одному ( iL = PL ). 

Таким чином, рівень інтенсивності та рівень тиску звука визначаються за 

наступними формулами: 

0/10 JgJLi   , дБ; 

0/20 PgPLp  , дБ; 

де: 
0J , – значення інтенсивності звука на частоті 1000 Гц,  

0J =10
–12 

Вт/м
2
; 0P  – 

значення звукового тиску на частоті 1000 Гц, 0P  = 2•10
–5

 Па. 

На верхньому порозі больового відчуття значення інтенсивності дорівнює  

ПJ = 10
2
 Вт/м

2
, а звукового тиску 2102 Пр  Па. 

 

За характером спектра розрізняють шуми: широкосмугові – з 

безперервним спектром шуму шириною більше октави; дискретні (тональні) – 

коли в спектрі шуму є ярко виражений дискретний тон.  

За часовими характеристиками шуми поділяють на постійні та непостійні.  

До постійних шумів належать шуми, у яких рівень звуку протягом 

робочого дня змінюється не більше ніж на 5 дБА.  

До непостійних шумів належать шуми, у яких рівень звуку протягом 

робочого дня змінюється  більше ніж на 5 дБА.  

Непостійні шуми, в свою чергу, поділяються на шуми з коливаннями у 

часі, переривчасті та імпульсні. Шуми з коливаннями у часі – це шуми, рівень 

звуку яких безперервно змінюється у часі. При переривчастому шумі рівень 

звуку може різко змінюватися (на 5 дБА та більше), а довжина інтервалів, коли 

рівень залишається постійним досягає 1 с та більше. До імпульсних відносять 

шуми, які представляють собою один або кілька звукових сигналів тривалістю 

менше 1 с кожний. 

Джерело шуму характеризують звуковою потужністю W(BT), під якою 

розуміють кількість енергії, яка випромінюється цим джерелом у вигляді звуку 

в одиницю часу. 

Рівень звукової потужності (дБ) джерела визначають за формулою: 

0/10 WgWLW  , 

де: 0W  – порогове значення звукової потужності, яке дорівнює 1210  Вт. 

 

У випадку, коли джерело випромінює звукову енергію в усі сторони 

рівномірно середня інтенсивність звуку в будь-якій точці простору буде 

дорівнювати: 

)4/( 2rWJ cp   , 

де: r – відстань від центра джерела звуку до поверхні сфери, що віддалена на таку 

достатньо велику відстань, щоб джерело можна було вважати точковим. 

 



Якщо випромінювання відбувається не в сферу, а в обмежений простір, 

то вводиться таке поняття, як кут випромінювання  , який вимірюється в 

стерадіанах. У цьому випадку: 

)/( 2rWJ cp  . 

Якщо джерело шуму – це  пристрій, який розташовано на поверхні землі, 

то 2 , у двогранному куті  , у тригранному 2/ . 

Фактором направленості джерела звуку називають відношення 

інтенсивності звуку, який випромінюється в даному напрямі, до середньої 

інтенсивності 

cpJJФ / , 

Шумові характеристики обов'язково встановлюють в стандартах або 

технічних умовах на машини і вказують у паспортах. Значення шумових 

характеристик встановлюють виходячи з вимог забезпечення допустимих рівнів  

шуму на робочих місцях, прилеглих житлових територіях та будинках. 

Будь який шум в умовах виробництва негативно впливає на стан здоров‘я 

людей та знижує їх працездатність, а в окремих випадках, внаслідок 

погіршення сприйняття зовнішньої інформації під його дією, може навіть 

сприяти отриманню травм, особливо при виконані небезпечних технологічних 

операцій.  

Шум один з основних шкідливих факторів в умовах сучасного 

виробництва. 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 i сприйняття шуму людиною залежить від багатьох факторів: рівня 

інтенсивності, частоти (спектрального складу), тривалості дії, часових параметрів 

звукових сигналів, стану організму. 

Негативна дія шуму на людину, і перш за все на її психічний стан, 

обумовлена тим, що крізь волокна слухових нервів роздратування шумом 

передається в центральну та вегетативну нервові системи, а через них впливає і на 

внутрішні органи, приводячи до значних змін у функціональному стані всього 

організму. Вплив шуму на нервову систему виявляється навіть при невеликих 

рівнях звуку (30...70 дБА). Тривалий вплив інтенсивного шуму (вище 80 дБА) 

на людину може призвести навіть до  часткової або повної втрати слуху. У 

працюючих в умовах тривалого шумового впливу можуть мати місце зниження 

пам'яті, запаморочення, підвищена стомлюваність, дратівливість тощо.  

До об'єктивних симптомів шумової хвороби відносяться: зниження слухової 

чутливості, зміна функцій травлення, що виражається в порушенні кислотно–

лужного балансу у шлунку, серцево–судинна недостатність, нейроендокринний 

розлад. Також відмічаються порушення в роботі зорового та вестибулярного 

апарату. Встановлено, що загальна захворюваність у робочих гучних виробництв, 

як правило, вище на 10 – 15%.  

 

2.10.2. Нормування та контроль шуму 
Санітарно–гігієнічне нормування, контроль та вимірювання шумів 

здійснюється у відповідності до ДСН 3.3.6.037–99 (ГОСТ 12.1.003–83). 



Шкідливість шуму як фактора виробничого середовища і середовища 

життєдіяльності людини приводить до необхідності обмежувати його рівні. 

Санітарно–гігієнічне нормування  та вимірювання шумів здійснюється  методом 

граничних спектрів (ГС) та методом рівня звуку (LA). 

Метод граничних спектрів, який застосовують для нормування, контролю 

та вимірювання постійного шуму, передбачає обмеження рівнів звукового 

тиску в дев‘яти октавних смугах частот із середньо геометричними значеннями 

31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000 і 8000 Гц.  

Сукупність цих граничних октавних рівнів називають граничним 

спектром. Позначають той чи інший граничний спектр рівнем його звукового 

тиску на частоті 1000 Гц. Наприклад, «ГС – 75» означає, що даний граничний 

спектр має на частоті 1000 Гц рівень звукового тиску 75 дБ. 

Метод рівнів звуку застосовують для орієнтовної гігієнічної оцінки, 

контролю та вимірювання як постійного, так і непостійного шуму, наприклад, 

зовнішнього шуму транспортних засобів, міського шуму тощо.  

Так, для орієнтовної оцінки постійного широкосмугового шуму на 

робочих місцях допускається  застосовувати рівень звуку в (дБА), який 

вимірюється на часовій характеристиці „повільно‖ шумоміра та знаходиться за 

формулою 
0/20 PgPL AA  , дБ, де: РА – середньоквадратичний звуковий тиск з 

урахуванням корекції „А‖ шумоміра, Па. У цьому випадку вимірюють 

коригований за частотами у відповідності з чутливістю органів слуху людини, 

загальний рівень звукового тиску у всьому діапазоні частот, що відповідає 

перерахованим вище октавним смугам. Виміряний таким чином рівень звуку 

дає змогу характеризувати величину шуму не дев'ятьма цифрами рівнів 

звукового тиску, як у методі граничних спектрів, а однією. Вимірюють рівень звуку 

в децибелах А (дБА) шумоміром із стандартною коригованою частотною 

характеристикою, в якому за допомогою відповідних фільтрів знижена 

чутливість на низьких та високих частотах. 

Для характеристики непостійного шуму на робочих місцях 

використовують такий параметр, як еквівалентний (за енергією) рівень звука, 

який є інтегральним параметром і знаходиться за формулою: 

LАекв   
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де : LАекв – еквівалентний рівень звуку, дБА; Т – час дії шуму; )(tPA  – значення 

середньоквадратичного звукового тиску з урахуванням корекції „А‖ шумоміра, 

Па; 0P  – значення  звукового тиску на нижньому порозі  чутності  ( 0P  = 2•10
–5

 Па); 

Таким чином, непостійний шум характеризують  еквівалентним (за 

енергією) рівнем звуку (дБАекв), тобто рівнем звуку постійного 

широкосмугового шуму, що має такий самий вплив на людину, як і даний 

непостійний шум.  

Еквівалентний рівень звуку (дБАекв) для непостійного переривчастого 

шуму знаходиться за спрощеною формулою:  

Lекв  
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де : Lекв – еквівалентний рівень звуку, дБА; Т – час дії шуму; it  – час дії  і–гo  рівня; 
jL – 

рівень звуку, дБА і–гo рівня; n – кількість рівнів непостійного переривчастого шуму. 

Порядок вимірювання рівнів звуку за допомогою шумомірів та порядок 

розрахунку еквівалентного рівня звуку регламентовані ДСН 3.3.6.037–99.  

Для імпульсного шуму нормується також максимальний рівень шуму 

(дБА). 

Контроль рівня шуму на робочих місцях згідно вимог ДСН 3.3.6.037–99 

повинен здійснюватися не рідше одного разу на рік.   

Вимірювання шуму може здійснюватися як за допомогою стандартного 

шумоміра, до складу якого входить мікрофон, підсилювач, фільтри (корекції, 

октавні) та індикатор, так і за допомогою сучасного комп‘ютерного 

обладнання. 

Сумарний рівень звукового тиску від декількох джерел шуму можна 

визначити за формулою: 

Lсум
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де Lj  –  октавний рівень звукового тиску розглядуваного джерела, дБ; i –номер 

джерела; n – загальна кількість джерел в приміщенні. 

 

Якщо кількість джерел n > 2, то користуючись номограмою (таблиця 2.1), 

необхідно послідовно додавати рівні, починаючи із максимального. Спочатку 

визначають різницю двох додаваних рівнів, потім – добавку до більш високого 

з додаваних рівнів. Після цього добавку слід додати до більшого з додаваних 

рівнів. 
 
 

 Визначення сумарного значення шуму на виробництві дозволить 

реально оцінити стан шумового забруднення та за необхідністю підібрати 

ефективні заходи боротьби з даним шкідливим фактором.   

 

2.10.3. Заходи та засоби захисту від шуму 
Питання боротьби із шумом слід починати вирішувати вже на етапі 

проектування підприємства, робочого місця, устаткування. Для його вирішення, 

як правило,  використовують організаційні, технічні та медично–профілактичні 

заходи. 

До організаційних заходів відносять раціональне розташування 

виробничих ділянок, устаткування та робочих місць, постійний контроль 

режиму праці та відпочинку працівників, обмеження у використанні обладнання 

та робочих місць, що не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. Ці методи 

ефективно впроваджувати на підставі визначення сумарного значення шуму в 

L1 – 

L2 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 

ΔL 3,0 2,5 2,0 1,8 1,5 1,2 1,0 0,8 0,6 0,5 0,4 0,2 0 

L1 – 

L2 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 

              



конкретних виробничих умовах, враховуючи специфіку та кількість 

обладнання.  

Технічні заходи дають змогу значно зменшити вплив шуму на працівників і 

поділяють на заходи, що використовують  в джерелі виникнення (конструктивні та 

технологічні), на шляху розповсюдження (звукоізоляція, звукопоглинання, 

глушники шуму, звукоізоляційні укриття) та в зоні сприйняття (засоби 

колективного та індивідуального захисту). 

Захист від шуму необхідно забезпечувати, в першу чергу, за рахунок 

використання  шумобезпечнoї техніки, і тільки в разі неможливості вирішення 

цього питання, за рахунок використання заходів та засобів колективного та 

індивідуального захисту.  

Для зниження шуму необхідно використовувати насамперед кон-

структивні та технологічні методи зниження шуму у самому джерелі 

походження звуку. Надзвичайно ефективним методом зниження шуму в 

джерелі його виникнення в деяких випадках може стати зміна технологій, 

наприклад, за допомогою заміни ударної взаємодії на безударну (заміна 

клепання зварюванням, кування – штампуванням, літерного методу друку – 

лазерним, тощо). При конструюванні механічного обладнання, в першу чергу, 

слід намагатися зменшити рівень коливань конструкції або її елементів. 

Для зниження шуму механічного походження в вузлах, у яких 

здійснюються ударні процеси, необхідно зменшувати сили збурення, 

збільшувати час контакту елементів, що взаємодіють між собою, збільшувати 

внутрішні втрати в коливальних системах, зменшувати площу випромінювання 

звуку і т. ін. Це може бути досягнуто: 

 заміною зворотно – поступального переміщення обертовим; 

 підвищенням якості балансування обертових деталей; 

 підвищенням класу точності виготовлення деталей; 

 поліпшенням змащування; 

 заміною підшипників кочення на підшипники ковзання; 

 використовуванням негучних матеріали (наприклад, пластмаси); 

 використовуванням вібродемпфуючіх матеріалів (мастики); 

 здійснюванням віброізоляції машин від фундаменту; 

 використанням гнучких сполучень; 

 використанням зубчатих передач із спеціальним профілем або їx 

заміною на мало шумні передачі (клиноремінну, гідравлічну). 

Джерелами аеродинамічного шуму можуть бути нестаціонарні явища при 

течії газів та рідин. Засоби боротьби з аеродинамічним шумом у джерелі його 

виникнення досягаються: 

 зменшенням швидкості руху газів; 

 згладжуванням гідроударних явищ, за рахунок збільшення часу 

відкриття затворів; 

 зменшенням вихрів у струменях за рахунок вибору профілів тіл що 

обтікаються; 

 дробленням струменів за допомогою насадок; 

 використанням ежекторів, що знижують випромінювання шуму на 

межі струмінь – довкілля. 



У гідродинамічних установках (насоси, турбіни) слід запобігати 

виникненню кавітації, яка викликає гідродинамічний шум. 

Можливе також зниження рівня суб'єктивного сприйняття шуму за 

рахунок зсуву частотного спектра або в зону низьких частот, або в недоступну 

для людського слуху ультразвукову зону. 

Джерелами електромагнітного шуму є механічні коливання 

електротехнічних пристроїв або їx частин, які збуджуються перемінними 

магнітними та електричними полями. До методів боротьби з цим шумом відносять 

застосування феромагнітних матеріалів з малою магнітострикцією, зменшення 

щільності магнітних потоків у електричних машинах за рахунок належного вибору 

їx параметрів, добру затяжку пакетів пластин в осереддях трансформаторів, 

дроселів, якорів двигунів тощо; косі пази для обмоток у статорах і роторах 

електричних машин, які зменшують імпульси сил взаємодії обмоток та розтягують 

ці імпульси в часі. 

Якщо рівень шуму в джерелі все-таки високий, то застосовуються методи 

зниження шуму на шляху розповсюдження, і насамперед такий метод, як 

ізоляція джерела чи робочого місця. 

Для зниження звуку, що відбивається від поверхонь у середині 

приміщення, застосовують матеріали з високим рівнем поглинання звуку, тобто 

використовують так званий метод зниження шуму звукопоглинанням. 

Шум з приміщення, де розташовано джерело шуму проникає через 

перегородку в сусіднє приміщення трьома напрямками: через перегородку, яка 

під впливом змінного тиску падаючої хвилі коливається, випромінюючи в 

сусіднє приміщення шум; безпосередньо по повітрю через щілини та отвори; 

завдяки вібрації, що утворюється в будівельних конструкціях. В першому та 

другому випадку виникають звуки, які розповсюджуються по повітрю 

(повітряний шум). У третьому випадку енергія виникає і розповсюджується при 

пружних коливаннях конструкцій (стіни, перекриття, трубопроводах), і такі 

коливання називаються ще структурними або ударними звуками. 

Звукова ізоляція від повітряного шуму здійснюється за допомогою кожухів, 

екранів, перегородок. Звукоізолюючі перепони відбивають звукову хвилю і тим 

самим перешкоджають розповсюдженню шуму. Вони  бувають одношарові та 

багатошарові. 

Підвищення звукоізоляції огородження при збереженні незмінною його 

маси досягається наступними шляхами: 

 застосуванням огороджень, які складаються з двох та більше 

прошарків, розділених повітряними проміжками або прошарком легкого 

волокнистого матеріалу; 

 зміною його жорсткості підвищенням внутрішнього тертя у конструкції 

завдяки використанню відповідного матеріалу огородження, або нанесенням 

вібродемпфуючого шару, що дає змогу зменшити вплив резонансних коливань 

у конструкції. 

Зниження передачі звуку через перегородки здійснюють також: 

 ліквідацією усякого роду нещільностей та щілин, особливо в дверях та 

вікнах, а також у місцях з'єднання різних конструкцій (наприклад, примикання 

перекриття до стіни); 



 ущільненням притворів, подвійним та потрійним заскленням, 

влаштуванням тамбурів біля дверей тощо, тобто старанною звукоізоляцією 

«слабкої ланки» огороджень – вікон, дверей; 

 зменшенням непрямої передачі звуку (вибір відповідних будівельних 

конструкцій, встановленням пружних елементів та елементів, що поглинають 

вібрації на шляху передачі звуку, раціональним розташуванням конструкцій з 

малою та великою масою, шарнірною закладкою конструкцій замість жорсткої 

там, де це допустимо, тощо). 

Щоб захистити від шуму обслуговуючий персонал на виробничих 

ділянках з шумними технологічними процесами або особливо шумним 

устаткуванням влаштовують спеціальні кабіни для спостереження і 

дистанційного керування. Їх виготовляють із звичайних будівельних матеріалів у 

вигляді ізольованих приміщень, обладнаних вентиляцією, оглядовими вікнами, 

дверми з щільними притворами та віброізоляторами для запобігання 

проникнення в кабіни структурного шуму. Нерідко в кабінах стелю, або 

частину  стелі облицьовують звукопоглинальними матеріалами. Особливу 

увагу звертають на замазування щілин та отворів в місцях проходу комунікацій. 

Найбільш простим та дешевим засобом зниження шуму в виробничих 

приміщеннях є використання звукоізолюючих кожухів, які повністю закривають 

найбільш шумні агрегати. Суттєва перевага цього засобу – це можливість 

зниження шуму на значну величину. Кожухи можуть бути такими, що 

знімаються, або розбірними, мати оглядові вікна, функціонуючі дверці та отвори 

для введення комунікацій. Виготовляють їx із сталі, дюралюмінію, фанери, 

тощо. 3 внутрішнього боку кожухи необхідно облицьовувати 

звукопоглинальними матеріалами товщиною 30–50 мм. 

Звукоізоляція від повітряного шуму забезпечується за допомогою 

звичайних будівельних матеріалів – цегли, бетону та залізобетону, металу, 

фанери, плит із деревних стружок, скла, тощо. 

У якості звукоізолюючих матеріалів, які застосовують у конструкціях 

перекриттів для зниження передачі структурного (ударного) звуку переважно в 

житлових та громадських будівлях, використовують мати та плити зі скляного 

волокна, м'які плити з деревних стружок, картон, гуму, металеві пружини, 

утеплений лінолеум тощо. 

Якщо необхідно додатково знизити звукову енергію, що відбивається від 

внутрішніх поверхонь приміщення, використовують звукопоглинальні 

конструкції та матеріали. Це, як правило, конструкції, які складені з шпаристих 

матеріалів. В шпаринах таких матеріалів енергія звукових хвиль переходить у 

теплову енергію. Звукопоглинальні матеріалі застосовують у вигляді 

облицювання внутрішніх  поверхонь приміщень, або ж у вигляді самостійних 

конструкцій – штучних поглиначів, які, як правило, підвішують до стелі. У 

якості штучних поглиначів використовують також драпірування, м'які крісла 

тощо. 

Використання звукопоглинальних конструкцій може дати ефект 

зниження шуму на 12–15 дБА поблизу від цих конструкцій. Поблизу джерела 

шуму ефект зниження шуму не перевищує 2–5 дБА. Однак, при цьому, за 



рахунок зміни структури звукового поля знижуються дискомфортні акустичні 

умови і поліпшується слухова адаптація людини в приміщенні. 

Метод зниження шуму звукопоглинанням застосовують, якщо неможливо 

забезпечити нормальних акустичних умов методами зниження шуму в джерелі 

випромінювання та звукоізоляції. Цей метод доцільно застосовувати, якщо у 

приміщенні доля прямого та відбитого звуку майже дорівнюють один одному 

(дифузне акустичне поле), та є можливість облицювання звукопоглинальним 

матеріалом більше 60% поверхонь у приміщенні. 

Для зниження шуму газодинамічного обладнання найчастіше 

використовують глушники шуму. 

Глушники є обов'язковою складовою частиною установок з двигунами 

внутрішнього згоряння, газотурбінними та пневматичними двигунами, 

вентиляторних та компресорних установок, аеродинамічних пристроїв тощо. 

Розрізняють глушники із звукопоглинальним матеріалом (активні), які 

поглинають звукову енергію, та без звукопоглинального матеріалу (реактивні), 

які відбивають звукову енергію назад до джерела. Глушники з поглинаючими 

матеріалами (трубчаті, пластинчаті, екранні) використовують в компресорних 

та вентиляційних установках. На високих частотах їx ефективність може 

досягати 10–25 дБ. Глушники без звукопоглинального матеріалу (з 

розширювальними камерами, резонансні) використовують переважно в 

поршневих машинах, пневматичних та ротаційних двигунах і двигунах 

внутрішнього згоряння. Ці конструкції настроюються на окремі частотні смуги, які 

мають найбільшу енергію випромінювання, і мають при цьому ефект зниження 

шуму до 30 дБ. 

Використання засобів індивідуального захисту від шуму здійснюють у 

випадках, якщо інші (конструктивні та колективні) методи захисту не 

забезпечують допустимих рівнів звуку. Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) 

дозволяють знизити рівні звукового тиску на 7–45 дБ. Найчастіше 

використовують вкладишні ЗІЗ у вигляді тампонів, які встромляються у 

слуховий канал, та протишумові навушники, які закривають вушну раковину 

зовні, а також шлеми та каски. Наприклад, для зниження середньочастотних та 

високочастотних шумів найбільш доцільно використовувати навушники типу 

ПШН–Б та ВЦНИИОТ–2М, або вкладиші ЗІЗ типу «Беруші СТ–1» або типу 

«Грибок». Як приклад, нижче приведений зовнішній вигляд наступних 

вітчизняних ЗІЗ: протишумових навушників ПШН–Б, які призначені для 

захисту органів слуху від дії середньо частотних та високочастотних шумів з 

рівнем до 115 дБА і мають ефективність (середнє послаблення шуму) в 

залежності від частоти від 5 до 32 дБ – ГОСТ 12.4.051–87; протишумових 

вкладишів „БЕРУШІ СТ–1‖, що призначені для захисту органів слуху від 

виробничих і побутових шумів і є виробами одноразового користування з 

гарантійним строком зберігання 5 років з моменту виготовлення – ТУ У 

25513947.002–99. 

2.10.4. Джерела, оцінка та методи захисту від ультра– та 

інфразвуку 
Ультразвук застосовується у самих різних галузях виробництва. 

Наприклад у техніці його використовують для диспергування рідин, очищення 



поверхонь, зварювання пластмас, дефектоскопії металів, очищення газів від 

шкідливих домішок і т. ін. 

Джерелами ультразвуку є генератори, які працюють у діапазоні частот від 

12 до 22 кГц для обробки рідких розплавів, очищення відливок, в апаратах для 

очищення газів. 

У гальванічних цехах ультразвук виникає під час роботи очищувальних 

та знежирювальних ванн. Його вплив спостерігається на відстані 25–50 м від 

обладнання. При завантажуванні та розвантажуванні деталей має місце 

контактний вплив ультразвуку. 

Ультразвукові генератори використовуються також при плазмовому та 

дифузійному зварюванні, різанні металів, при напилюванні металів. Ультразвук 

високої інтенсивності виникає під час видалення забруднень, при хімічному 

травленні, обдуванні струменем стисненого повітря при очищенні деталей та їх 

збиранні. 

На організм людини ультразвук впливає, головним чином, при 

безпосередньому контакті з обладнанням, що генерує ультразвук, а також через 

повітря. Ультразвук викликає функціональні порушення нервової системи, 

головний біль, зміни кров‘яного тиску та складу і властивостей крові, зумовлює 

втрату слухової чутливості, підвищену втомлюваність. Проте, при дотриманні 

заходів безпеки робота з ультразвуком на стані здоров'я не позначається.  

Всі механізми, які працюють при частотах обертання менше 20 об/с 

випромінюють інфразвук. Так, при русі автомобіля зі швидкістю понад 100 

км/год, він є джерелом  інфразвуку, який утворюється за рахунок зриву 

повітряного потоку з його поверхні. У машинобудівній галузі інфразвук 

виникає при роботі вентиляторів, компресорів, двигунів внутрішнього 

згорання, дизельних двигунів. 

Інфразвук є одним із найбільш несприятливих факторів виробничого 

середовища. Він характеризується високою проникаючою  та біологічною 

здатністю. При рівнях звукового тиску більше 110–120 дБ має місце дуже 

негативний його вплив на стан та здоров‘я людини.  

Зовнішні коливання частотою менш 0,7 Гц порушують у людини 

нормальну діяльність вестибулярного апарата. Інфразвукові коливання (менш 16 

Гц), впливаючи на людину, пригнічують центральну нервову систему, 

викликаючи почуття тривоги, страху. За певної інтенсивності на частоті 6...7 Гц 

інфразвукові коливання, втягуючи у резонанс внутрішні органи i систему 

кровообігу, здатні викликати травми, розриви артерій, тощо. 

 

2.10.5.Нормування та контроль ультра – та інфразвуку 
Згідно ДСН 3.3.6.037–99 (ГОСТ 12.1.001–83) ультразвуковий частотний 

діапазон  поділяється на низькочастотний (від 1,12•10
4 

до 1,0•10
5
 Гц), коли 

ультразвукові коливання поширюються як повітряним, так і контактним 

шляхом, та високочастотний (від 1,0•10
5 

до 1,0•10
9
 Гц), коли ультразвукові 

коливання поширюються лише контактним шляхом. 

Допустимі рівні звукового тиску ультразвуку, нормуються ДСН 

3.3.6.037–99, та складають при восьмигодинному робочому дні значення, 

наведені в табл. 2.10. 2.). 



Таблиця 2.10.2.  

Допустимі рівні звукового тиску ультразвуку 
 

Середньогеометрична частота 

октавних смуг, кГц 

 

16 

 

31,5 

 

63 та 

вище 

 
Допустимі рівні тиску, дБ 88 

 

106 

 

110 

 
 

Допустимі рівні ультразвуку в місцях контакту частин тіла оператора з 

робочими органами машин не повинні перевищувати 110 дБ. 

За умови сумарної дії ультразвуку від 1 до 4 год за зміну нормативне 

значення допускається збільшити на 6 дБ, при впливі від 1/4 до 1 год — на 12 

дБ, від 5 до 15 хв — на 18 дБ, від 1 до 5 хв — на 24 дБ 

При вимірюванні ультразвуку вимірювальну точку беруть на рівні голови 

людини на відстані 5 см від вуха. Мікрофон повинен бути спрямований в 

сторону джерела ультразвуку і віддалений не менше, ніж на 0,5 м від людини, 

котра здійснює вимірювання. 

До складу вимірювальної апаратури входить мікрофон, 1/3 октавні 

фільтри та вимірювальний прилад зі стандартними часовими характеристиками 

При вимірюванні рівнів ультразвуку в місці контакту з твердим 

середовищем замість мікрофона використовується датчик ультразвукових 

коливань. 

При визначенні ультразвукових характеристик ультразвукового 

обладнання вимірювання виконуються в контрольних точках на висоті 1,5 м від 

підлоги, на відстані 0,5 м від контуру обладнання і не менше 2  м від оточуючих 

поверхонь. Число контрольних точок повинно 

бути не менше чотирьох, а відстань між ними не повинна 

перевищувати 1 м. 

Згідно ДСН 3.3.6.037–99, параметри постійного інфразвуку на робочих 

місцях, що нормуються, є рівнями звукового тиску у октавних смугах частот з 

середньогеометричними частотами 2; 4; 8; 16 Гц у децибелах. 

Для непостійного інфразвуку параметром, що нормується, є загальний 

еквівалентний рівень звукового тиску по шкалі "Лінійна" шумоміра у дБЛін. 

Еквівалентний рівень визначають відповідно до додатків ДСН 3.3.6.037–99. 

Для орієнтовної оцінки постійного інфразвуку допускається 

використовувати рівні звукового тиску по шкалі "Лінійна" та "А" шумоміра. 

а) Lлін. – L   10 дБ, інфразвук практично відсутній; 

б) 10 дБ /Lлін. – L/   20 дБ, інфразвук не виразний; 

в) Lлін. – L > 20 дБ, виразний інфразвук. 

Допустимі рівні тиску інфразвуку в октавних смугах наведені у 

табл. 2.10.3. 

Таблиця 2.10.3. 

Допустимі рівні тиску інфразвуку в октавних смугах 
 

Допустимі рівні звукового тиску, дБ, в 

октавних смугах з середньогеом. част., Гц 

Загальний рівень звукового 

тиску, дБ Лін. 

2 

 

4 

 

8 

 

16 

 

 

105 

 

105 

 

105 

 

105 

 

110 

 



 

2.10.6. Методи захисту від ультра – та інфразвуку 
Для зниження шкідливого впливу підвищених рівнів ультразвуку 

зменшують шкідливе випромінювання звукової енергії у джерелі, а також 

локалізують дію ультразвуку за допомогою конструктивних та планувальних 

рішень і здійснюють організаційно–профілактичні заходи. Зменшення 

шкідливого випромінювання у джерелі може досягатися, наприклад, 

підвищенням номінальних робочих частот джерел ультразвуку та виключенням 

паразитного випромінювання звукової енергії. Для локалізації дії ультразвуку 

конструктивними та планувальними рішеннями  використовують: 

звукоізолюючі кожухи, напівкожухи, екрани; окремі приміщення та кабіни, де 

розміщують ультразвукове обладнання; блокування, що відключає генератор 

ультразвуку у paзі порушення звукоізоляції; дистанційне керування; 

облицювання приміщень та кaбін звукопоглинальними матеріалами. 

Організаційно – профілактичні заходи включають інструктаж про характер дії 

підвищених рівнів ультразвуку та про засоби захисту від нього, а також 

організацію раціонального режиму праці та відпочинку. 

Для індивідуального захисту від ультразвуку, як правило,  використовують 

подвійні рукавиці з повітряним прошарком, які частково відбивають ультразвук 

шаром повітря, а також протишуми при захисті від ультразвуку, який 

поширюється повітряним шляхом.  

Вимоги щодо безпеки праці при використанні ультразвукового 

обладнання регламентуються ГОСТ 12.2.051–80 „ССБТ. Оборудование 

технологическое ультразвуковое. Требования безопасности‖. 

Завдяки дуже малому затуханню  інфразвуку в повітрі, він поширюється  

на дуже значні відстані. Практично неможливо зупинити інфразвук за допомогою 

будівельних конструкцій на шляху його поширення. Неефективні також засоби 

індивідуального захисту. Дієвим засобом захисту є тільки зниження рівня 

інфразвуку в самому джерелі його випромінювання. Це внесення 

конструктивних змін в будову джерел, що дозволяє перейти з області 

інфразвукових коливань в область звукових, наприклад, за рахунок збільшення 

частот обертання валів до 20 та більше обертів на секунду; підвищення 

жорсткості конструкцій; усунення причин низькочастотних вібрацій та 

резонансних явищ; застосування звукоізоляції та звукопоглинання; зниження 

інтенсивності аеродинамічних процесів; зменшення швидкості витікання в 

атмосферу робочих тіл і т. ін.  

 

 

2.10.7. Джерела, оцінка та методи захисту від вібрації 
Вібрацією називають будь-які механічні коливання пружних тіл або 

коливальні рухи механічних систем, які проявляються у їх переміщенні в 

просторі або в змінні їх форми. Джерелами вібрації на виробництві можуть 

бути різноманітні технологічні процеси, верстати, допоміжні механізми, 

електродвигуни, вентилятори, вібростенди, трансформатори, насоси, компреси 

тощо. З фізичної точки зору немає принципової різниці між вібрацією та 

шумом. Різниця полягає у сприйнятті цих явищ людиною. Шум ми сприймаємо 



органами слуху, а вібрацію – тактильно, через шкіру, або всім тілом завдяки 

вестибулярному апарату. Для людини вібрація є видом механічного впливу, 

який має для її здоров‘я досить негативні наслідки. 

Основні причини появи вiбpaцiї – це неврівноважені сили та ударні 

процеси в діючих механізмах. Створення високопродуктивних потужних 

машин i швидкісних транспортних засобів при одночасному зниженні їх 

матеріалоємності неминуче призводить до збільшення інтенсивності  та 

розширення спектру вібраційних та віброакустичних полів. Цьому сприяє 

також широке використання в промисловості i будівництві  високоефективних 

механізмів вібраційної та віброударної  дії.  

Крім негативного впливу на людину, дія вібрацій може призводити до 

трансформування внутрішньої структури i поверхневих шарів  матеріалів, зміни 

умов тертя i зносу на контактних поверхнях деталей машин, нагрівання 

конструкцій. Через вiбpaцію збільшуються динамічні навантаження в 

елементах конструкцій, стиках i сполученнях, знижується несуча здатність 

деталей, ініціюються тріщини, виникає руйнування обладнання. Усе це призво-

дить до зниження строку служби устаткування, зростання ймовірності  

аварійних ситуацій i зростання економічних витрат. Вважається, що 80% аварій 

в машинах i механізмах має місце саме внаслідок дії вібрації. Крім того, 

коливання конструкцій часто є джерелом небажаного шуму. Захист від вібрації 

є складною i багатоплановою  науково – технiчною задачею, яка потребує свого 

вирішення. 

Для визначення характеру впливу вібрації, в першу чергу, необхідно 

визначити інтенсивність її коливань, частоту або спектральний склад, тривалість 

впливу та напрямок дії.  

Показниками інтенсивності вібрації є середньоквадратичні або 

амплітудні значення віброприскорення (a), вiбpoшвидкості ( ), віброзміщення 

(х). Параметри х,   , a – взаємозалежні, i для синусоїдальних вібрацій величина 

кожного з них може бути обчислена за значеннями іншого із співвідношення: 
2)2()2( fxfa   , 

де: f2  – кругова частота вібрації, ω. 

 

Для оцінки рівнів вібрації використовується логарифмічна шкала (дБ). 

Логарифмічні рівні віброшвидкості ( L ) в дБ визначають за формулою: 

0

20



 gL  , 

де:   – середньоквадратичне значення віброшвидкості, м/с, 


n

i
T 1

21
 ,  i  – миттєві значення віброшвидкості за період Т;  

0  – опорне значення віброшвидкості, що дорівнює 5 х 10 8  м/с (для 

локальної та загальної вібрацій). 

 

Логарифмічні рівні віброприскорення ( aL ) в дБ визначають за формулою: 

0

20
a

a
gLa  , 



де: а – середньоквадратичне значення віброприскорення, м/с
2
; 

 
0a  – опорне значення віброприскорення, що дорівнює 3 х 10 4  м/с

2
. 

 

За способом передачі на тіло людини розрізняють загальну та локальну 

(місцеву) вiбpaцiї. Загальна вібрація це 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, а також при керуванні 

засобами транспорту та машинами, при будівельних та монтажних роботах. 

Загальну вібрацію за джерелом виникнення поділяють на три категорії: 

Категорія 1 – транспортна вібрація, яка діє на людину на робочих місцях 

самохідних та причіпних машин, транспортних засобів під час їх руху по 

місцевості, агрофонах i дорогах (в тому числі при їх будівництві). 

До джерел транспортної вiбpaцiї відносяться, наприклад, 

сільськогосподарські та промислові трактори, самохідні сільськогосподарські 

машини, автомобілі вантажні (в тому числі тягачі – скрепери, грейдери, котки та 

ін.), снігоприбирачі, самохідний гірничошахтний рейковий транспорт тощо. 

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 можна віднести, 

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 

метало –, деревообробне та 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  i т. ін. 

У свою чергу, 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. 

За часовими характеристиками загальні та локальні вібрації поділяють на: 

 постійні, для яких величина віброприскорення або віброшвидкоcтi 

змінюється менше ніж у 2 рази (менше 3 дБ) за робочу зміну; 

 непостійні, для яких величина віброприскорення або віброшвидкостi 

змінюється не менше ніж у 2 рази (3 дБ  i більше) за робочу зміну. 

Вплив вібрації на людину залежить від її спектрального складу, напрямку 

дії, місця прикладення, тривалості впливу, а також від індивідуальних 

особливостей людини. При оцінці вібраційного впливу потрібно враховувати, 

що коливальні процеси притаманні і живим організмам. Так в основі серцевої 

діяльності, кровообігу та протікання біострумів мозку лежать ритмічні 

коливання. Внутрішні органи людини можна розглядати як коливальні системи з 

пружними зв'язками, при цьому  їх власні резонансні частоти  лежать у діапазоні 

3...6 Гц. Що стосується власних резонансних частот плечового пояса, стегон i 

голови щодо опорної поверхні (положення стоячи), то вони складають 4...6 Гц, а 

голови щодо пліч (положення сидячи) 25...30 Гц. Таким чином, при впливі на 

людину зовнішніх коливань (хитавиці, струсів, вібрації) відбувається їхня 

взаємодія з внутрішніми хвильовими процесами, а це призводить до 

виникнення резонансних явищ.  

Вібрація, що діє на людину, має дуже широкий діапазон частот – від 

десятих часток до декількох тисяч Гц. Характерними рисами шкідливого 

впливу вібрації на людину є можливі зміни у його функціональному стані. Це, в 

першу чергу, 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 i передана опорно – руховому апарату й іншим органам. 

У результаті впливу вібрації виникають нервово – судинні розлади, ураження 

кістково – суглобної та інших систем організму. Відзначаються, наприклад, 

зміни функції щитовидної залози, сечостатевої системи, шлунково – кишкового 

тракту.  

Як показали медичні дослідження у цій галузі, у працюючих в умовах 

вібрації відбуваються значні зміни кістково – суглобної системи, які 

виражаються у функціональній перебудові кісткової тканини, регіональному 

остеопорозі, кистоподібних утвореннях у кістках, хронічних переломах. 

Терміни виникнення змін в кістках у працівників вібраційних професій 

коливаються в межах від 6 – 8 місяців до 2–5 років. 



Необхідно зауважити, що шкідливість вібрації збільшується при 

одночасному впливі на людину таких факторів, як знижена температура, 

підвищені рівні шуму, запиленість повітря, тривала статична напруга м'язів i т. 

ін.  

Сучасна медицина розглядає виробничу вібрацію як значний стрес –  

фактор, що має негативний вплив на психомоторну працездатність, емоційну 

сферу i розумову діяльність людини, що підвищує ймовірність виникнення 

різних захворювань i нещасних випадків. Особливо небезпечний тривалий вплив 

вібрації для жіночого організму. Цей широкий комплекс патологічних 

відхилень, викликаний впливом вібрації на організм людини, кваліфікується як 

віброзахворювання. 

Дослідження показали, що вібраційна хвороба може тривалий час 

протікати непомітно, при цьому хворі зберігають працездатність і не 

звертаються за лікарською допомогою. 3 часом систематичний вплив вібрації 

обумовлює загострення вже існуючої хвороби, яка може мати три стадії 

(ступеня) тяжкості. Відзначається, що ефективне лікування віброзахворювання 

можливе лише на ранніх стадіях, при цьому відновлення порушених функцій 

протікає, як правило, дуже повільно, а в окремих випадках настають незворотні 

зміни, що приводить до інвалідності. Таким чином, вi6paція має дуже 

негативний вплив як на працездатність людини, так i на стан її здоров'я. Серед 

професійних патологій вібраційна хвороба займає одне з перших місць. 

 

2.10.8. Нормування та контроль виробничої вібрації 
Для гігієнічної оцінки вібрації, яка діє на людину у виробничих умовах, 

рекомендується використовувати один з  наступних методів аналізу: 

 частотний (спектральний) аналіз її параметрів; 

 інтегральну оцінку за спектром частот параметрів, що нормуються; 

 дозу вібрації. 

При дії постійної локальної та загальної вібрації параметром, що 

нормується, є середньоквадратичне значення віброшвидкості (υсер кв) та 

віброприскорення (а) або їх логарифмічні рівні Lυ, La у дБ в діапазоні октавних 

смуг iз середньогеометричними частотами  fсер г: 8,0; 16,0; 31,5; 63,0; 125,0; 250,0; 

500,0; 1000,0 Гц – для локальної вiбpaції; 1,0; 2,0; 4,0; 8,0; 16,0; 31,5; 63,0 Гц або в 

даапазоні 1/3 октавних смуг 0,8; 1,0; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,15; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10,0; 

12,5; 16,0; 20,0; 25,0; 31,5; 40,0; 50,0; 63,0; 80,0 Гц – для загальної вібрації.  

Середньоквадратичне значення віброшвидкості (υсер кв) за період Т 

визначається за формулою: 

υсер кв = 
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t

dtt
T
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Середньогеометрична частота визначається за формулою: 

 

fсер г
 = HВ ff

,
 

де:  fB, fн – верхня та нижня межі частотної смуги. 

 



Параметрами, що нормуються, при інтегральній оцінці за спектром 

частот є кориговане значення віброшвидкості (υ) або віброприскорення (а), або 

їx логарифмічних piвнів (L), які вимірюються за допомогою коригуючих 

фільтрів або розраховуються. 

Кориговане значення віброшвидкості або віброприскорення визначається 

за формулою: 

2

11

)( ii

nn

KV    , 

де: i  – середньоквадратичне значення віброшвидкості або 

віброприскорення в i – й частотній смузі;  

n– загальна кількість частотних смуг (1/3 або 1/1 октавних) у частотному 

діапазоні, що нормується;  

Ki – ваговий коефіцієнт для i – ї частотної смуги (відповідно до абсолютних 

значень віброшвидкості та віброприскорення локальної та загальної вібрації, наведені 

у ДСН 3.3.6–039–99).  

 

У разі дії непостійної вібрації (крім імпульсної) параметром, що 

нормується, є вібраційне навантаження (доза вібрації D, еквівалентний 

коригований рівень), одержане робітником протягом зміни та зафіксоване 

спеціальним приладом або обчислене для кожного напрямку дії вібрації (X, Y, 

Z) за формулами: 

D = 
t

V
0

2 (t)dt , 

У разі дії непостійної вібрації (крім імпульсної), параметром, що нормується, є 

вібраційне навантаження (доза вібрації D, еквівалентний коригований рівень Lкор.екв.): 

 

Lкор.екв.= Lкор  + 10 lg (t/tзм) , 

де: D – доза вібрації;  

Lкор.екв. – кориговане значення рівнів вібрації, дБ;  

V(t) – кориговане за частотою значення вібраційного параметру 

(віброшвидкості або віброприскорення);  

t – час дії вібрації, год.;  

tзм – тривалість зміни; год. 

 

Еквівалентний коригований рівень віброшвидкості або віброприскорення 

розраховується шляхом енергетичного додавання рівнів з урахуванням 

тривалості дії кожного з них. 

При дії імпульсної вібрації з піковим рівнем віброприскорення від 120 до 

160 дБ параметром, що нормується, є кількість вібраційних імпульсів за зміну 

(годину) в залежності від тривалості імпульсу. 

Нормативні значення вiбpaції встановлені згідно з ДСН 3.3.6.039–99 за її дії 

протягом робочого часу 480 хвилин (8 год).  

 

2.10.9.Методи та засоби захисту від вібрацій  



Основні заходи щодо захисту людини від шкідливої дії вібрації у 

виробничих умовах можуть бути поділені на технічні, організаційні і лікувально 

– профілактичні, а також на колективні та індивідуальні. 

До технічних заходів відносять: 

 зниження вібрації в джерелі її виникнення (вибір на стадії проектування 

кінематичних i технологічних схем, які знижують динамічні навантаження в 

устаткуванні тощо.); 

 зниження діючої вібрації на шляху розповсюдження від джерела 

виникнення (вібропоглинання, віброгасіння, віброізоляція). 

До організаційних заходів відносять: 

 організаційно – технічні (своєчасний ремонт та обслуговування 

обладнання за технологічним регламентом, контроль допустимих рівнів 

вібрації, дистанційне керування вібронебезпечним обладнанням); 

 організаційно – режимні (забезпечення відповідного режиму праці та 

відпочинку, заборону залучення до вібраційних робіт ociб молодших 18 років, 

тощо); 

До лікувально – профілактичних заходів відносять: 

 періодичні медичні огляди; 

 лікувальні процедури (фізіологічні процедури, вітаміно – та 

фітотерапія). 

 Найбільш важливим напрямком захисту від вібрації є застосування 

конструктивних методів зниження вібраційної активності машин та механізмів, 

наприклад, за рахунок зменшення діючих змінних сил у конструкції та зміні її 

параметрів (жорсткості, приведеної маси, сили тертя, використання 

демпферних пристроїв).  

Основними методами боротьби з вібрацією машин є: 

 зниження вібрації у джерелі виникнення за рахунок зменшення діючих 

змінних сил (Fm) (наприклад, за рахунок врівноваження мас, заміни ударних 

технологій на безударні, використання спеціальних видів зчеплення у приводах 

машин тощо); 

 відстроювання від резонансних режимів за рахунок раціонального 

вибору приведеної маси m (при  >  0) або жорсткості q (при  <  0) системи 

або зміна частоти збуджуючої сили ( ); 

 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 міді, 

нанесення на вібруючі поверхні шару пружно в'язких матеріалів i т. iн.; 

 динамічне гасіння – введення в коливальну систему додаткових мас та 

зміна її жорсткості, що дає змогу кріплення на вібруючому об‘єкті, додаткової 

коливальної системи, яка рухається в „протифазі‖ з коливаннями самого об‘єкту. 

Для зниження дії вібрації на обладнання та людину також широко 

використовують метод віброізоляції, який полягає у введенні в коливальну 

систему додаткового пружного зв'язку, який послаблює передавання вібрації 

об‘єкту, що підлягає захисту. Для віброізоляції машин з вертикальною 

збуджуючою силою використовують віброізолюючі опори у вигляді пружин, 

пружних прокладок, наприклад гума, та їх комбінації. 



Досить простим за конструкцією є віброізолятор, що є гумовим бруском, 

розміщеним між металевими пластинами, які можуть бути приклеєні до цього 

бруска. Висоту вибирають за величиною потрібного статичного стискання з 

урахуванням забезпечення стійкості та міцності гумового бруска, а розмір 

металевої пластини, визначають виходячи з допустимого навантаження на один 

віброізолятор. При значному збільшенні розміру пластини порівняно з висотою  

бруска, швидко зростає жорсткість віброізолятора і його робота стає 

малоефективною. З тієї ж причини малоефективні віброізолятори, які 

складаються з суцільних тонких гумових листів. Замість них краще 

використовувати гумові килимки з гофрованої гуми, що випускаються 

промисловістю. 

Загалом гумові та гумово – металеві віброізолятори використовуються 

дуже широко і мають багато модифікацій. Перевагами гумових віброізоляторів є 

простота їх конструкції та невисока вартість, а недоліками – швидке старіння 

гуми, можливість її руйнування нафтопродуктами, низька ефективність при 

захисті від низькочастотних вібрацій. 

Для захисту від низькочастотних вібрацій використовують пружини, які 

забезпечують необхідну величину статичного стискання та низьку власну 

резонансну частоту системи. Амортизатор вносить тертя у коливальну систему 

i пом'якшує передачу поштовхів та ударів завдяки забезпеченню в ньому 

нелінійної залежності сили тертя від швидкості деформації.  

Ефективною додатковою мірою захисту, наприклад для трактористів, є 

віброізолятори, що встановлюються між кабіною та рамою, а також між 

органами керування та кабіною. 

У випадках, коли технічними засобами не вдається зменшити рівень 

вібрації до норми, передбачають забезпечення працівників засобами 

індивідуального захисту. Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) можуть 

застосовуватися як для всього тіла людини, так i окремо для ніг та рук. У якості 

таких засобів використовують віброізолюючі рукавиці і віброізолююче взуття, 

які мають пружні прокладки, що захищають працівника від впливу 

високочастотної місцевої вібрації. Ефективність таких рукавиць та взуття не 

дуже висока, тому що товщина вказаних прокладок не може бути дуже 

великою. Через це вони не дають помітного зменшення вібрацій на низьких 

частотах, а на високих (більш 100 Гц ) їх ефективність зменшується за рахунок 

хвильових властивостей тканин людського тіла. Засоби індивідуального 

захисту від шкідливого впливу загальної та локальної вібрації (взуття, рукавиці 

тощо) повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.4.024–76. «ССБТ. Обувь 

специальная виброзащитная» та ГОСТ 12.4.002–74 «ССБТ Средства 

индивидуальной защиты рук от вибрации. Общие технические требования». Для 

зниження впливу локальної вібрації, що діє під час роботи з перфораторами та 

відбійними молотками використовують спеціальні пристрої до органів 

керування. Це можуть бути пристрої з елементами пружності, які згинаються, 

стискуються або скручуються, або пристрої з телескопічними або шарнірними 

елементами. 

  



Лекція 11. Захист від електромагнітних полів та іонізуючих 

випромінювань 

2.11.1. Електромагнітні випромінювання радіочастотного 

діапазону 
Електромагнітні поля (ЕМП) – це особлива форма організації матерії. Як 

відомо, нашу планету пронизують потоки електромагнітних випромінювань – 

космічного, навколоземного та земного походження. Довжини хвиль 

електромагнітного спектру цих випромінювань лежать в діапазоні від десятих 

часток міліметра до тисяч кілометрів, при цьому кожна з ділянок цього 

надзвичайно широкого спектра грає свою неповторну роль в розвитку біосфери 

Землі. 

У процесі науково-технічного розвитку людство, створивши антропогенні 

ЕМП, додало до фонового випромінювання цілий ряд факторів, які підсилили 

біосферні електромагнітні поля в декілька разів. У побуті та промисловості 

набули масового застосування обладнання та прилади, робота яких пов‘язана з 

утворенням електромагнітних випромінювань широкого діапазону частот, 

потужність та кількість яких постійно зростає. 

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 дуже широкий: 

починаючи від постійних магнітних і електростатичних полів і кінчаючи 

рентгенівським і гамма-випромінюванням частотою 3*10
21 

Гц 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.  

Штучними 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. Джерелом електростатичного поля й електромагнітних випромінювань 

у широкому діапазоні частот (понад - та інфранизькочастотному, 

радіочастотному, інфрачервоному, видимому, ультрафіолетовому, 

рентгенівському) є персональні електронно-обчислювальні машини (ПЕОМ і 

відеодисплейні термінали (ВДТ) на електронно-променевих трубках, які 

використовуються як у промисловості та наукових дослідженнях, так і в побуті. 

Небезпеку для користувачів являє електромагнітне випромінювання 

монітора в діапазоні частот 20 Гц-300 МГц і статичний електричний заряд на 

екрані. 

Джерелами електромагнітних полів промислової частоти є будь-які 

електроустановки і струмопроводи промислової частоти. Чим більше струм, що 

протікає в них, тим вище інтенсивність полів. Класифікація електромагнітних 

випромінювань по частотах приведена в табл. 2.11.1. 



Таблиця 2.11.1.  

Класифікація електромагнітних випромінювань за частотами 
 

Найменування 

частотного діапазону 

Границі 

частотного 

діапазону 

Границі 

хвильового 

діапазону 
Статичні електричні та 

магнітні поля 
0 Гц – 

Інфранизькі, ІНЧ 0,3-3 Гц 1000 – 100 Мм 

Крайньонизькі, КНЧ 3 - 30 Гц 100 –10 Мм 

Наднизькі, ННЧ 30 - 300 Гц 10–1 Мм 

Звукові, ЗЧ 0,3 - 3 кГц 1000 – 100 км 

Дуже низькі, ДНЧ 3-30 кГц 100 – 10 км 

Низькі частоти, НЧ 30 - 300 кГц 10 – 1 км 

Середні, СЧ 0,3 - 3 МГц 1 – 0,1 км 

Високі частоти, ВЧ 3 - 30 МГц 100 – 10 м 

Дуже високі, ДВЧ 30 - 300 МГц 10 – 1 м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ультрависокі, УВЧ 0,3-3 ГГц 1 - 0,1 м 

Надвисокі, НВЧ 3 - 30 ГГц 10 – 1 см 

Надзвичайно високі, 

НЗВЧ 
30 - 300 ГГц 10 – 1 мм 

Гіпервисокі, ГВЧ 300 - 3000 ГГц 1 – 0,1 мм 

Електромагнітні поля характеризуються певною енергією, яка 

поширюється в просторі у вигляді електромагнітних хвиль. Основними 

параметрами електромагнітних хвиль є: I – інтенсивність випромінювання, 

Вт/м.; Е (В/м) та Н (А/м) – відповідно електрична і магнітна складові 

напруженості електромагнітного випромінювання; довжина хвилі, м; частота 

коливання, f, Гц. Швидкість поширення радіохвиль практично дорівнює 

швидкості світла. Параметри пов'язані між собою наступною залежністю:  

λ = с / f, 

 де с – швидкість світла (300000км/с). 

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•10
8 

м/с, або випромінювання у вигляді 

електромагнітного поля (електромагнітних хвиль). 

Електромагнітне поле (електромагнітне випромінювання) 

характеризується векторами напруженості електричного Е (В/м) і магнітного 



Н(А/м) полів, що характеризують силові властивості ЕМП. Залежно від частоти 

коливання (довжини хвилі) радіочастотні електромагнітні випромінювання 

поділяються на низку діапазонів. Ступінь впливу ЕМП 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. 

ЕМП можуть викликати біологічні та функціональні несприятливі 

ефекти в організмі людини. Функціональні ефекти проявляються у передчасній 

втомлюваності, частих болях голови, погіршенні сну, порушеннях центральної 

нервової (ЦНС) та серцево-судинної систем. 

При систематичному опроміненні ЕМП спостерігаються зміни 

кров'яного тиску, сповільнення пульсу, нервово-психічні захворювання, деякі 

трофічні явища (випадання волосся, ламкість нігтів та ін.). Сучасні дослідження 

вказують на те, що радіочастотне випромінювання, впливаючи, на ЦНС, є 

вагомим стрес-чинником. 

Біологічні несприятливі ефекти впливу ЕМП проявляються у тепловій та 

нетепловій дії. Нині достатньо вивченою можна вважати лише теплову дію 

ЕМП, яка призводить до підвищення температури тіла та місцевого вибіркового 

нагрівання органів та тканин організму внаслідок переходу електромагнітної 

енергії у теплову. Таке нагрівання особливо небезпечне для органів із слабкою 

терморегуляцією (головний мозок, око, нирки, шлунок, кишечник, сім'яники). 

Наприклад, випромінювання сантиметрового діапазону призводять до появи 

катаракти, тобто до поступової втрати зору.  

Простір навколо джерела ЕМП умовно поділяють на ближню зону (зону 

індукції) та дальню зону (зону випромінювання). Для оцінки ЕМП у цих зонах 

використовують різні підходи. Ближня зона охоплює простір навколо джерела 

ЕМП, що має радіус, який приблизно дорівнює 1/6 довжини хвилі. В цій зоні 

електромагнітна хвиля ще не сформована, тому інтенсивність ЕМП оцінюється 

окремо напруженістю магнітної та електричної складових поля. В ближній зоні, 

зазвичай, знаходяться робочі місці з джерелами електромагнітних 

випромінювань НЧ, СЧ, ВЧ, ДВЧ. Робочі місця, на яких знаходяться джерела 

електромагнітних випромінювань з довжиною хвилі меншою ніж 1 м (УВЧ, 

НВЧ, НЗВЧ) знаходяться практично завжди у дальній зоні, у якій 

електромагнітна хвиля вже сформувалася. В цій зоні ЕМП оцінюється за 

кількістю енергії (потужності), що переноситься хвилею у напрямку свого 

поширення. Для кількісної характеристики цієї енергії застосовують значення 

поверхневої густини потоку енергії або інтенсивність, що визначається у Вт/м. 

 

2.11.2. Інфрачервоні випромінювання 

Інфрачервоні випромінювання здійснюють на організм людини, в 

основному, теплову дію. Тому джерелом ІЧ-випромінювань є будь-яке нагріте 

тіло, причому його температура й визначає інтенсивність теплового 

випромінювання Е (Вт/м
2
): 

Е = ε ∙ С0∙ ( Т / 100)
4
, 

де ε – ступінь чорноти тіла (матеріалу);  

С0 – коефіцієнт випромінювання абсолютно чорного тіла;  



Т – температура тіла (матеріалу), К. 

Залежно від довжини хвилі ІЧ-випромінювання поділяються на 

короткохвильові з довжиною хвилі від 0,76 до 1,4 мкм та довгохвильові – 

більше 1,4 мкм. Саме довжина хвилі значною мірою обумовлює проникну 

здатність ІЧ-випромінювань. Найбільшу проникну здатність мають 

короткохвильові ІЧ-випромінювання, які впливають на органи та тканини 

організму людини, що знаходяться на глибині кількох сантиметрів від поверхні 

тіла. ІЧ промені довгохвильового діапазону затримуються поверхневим шаром 

шкіри.  

Вплив ІЧ-випромінювань на людину може бути загальним та локальним 

і призводить він, зазвичай, до підвищення температури. При довгохвильових 

випромінюваннях підвищується температура поверхні тіла, а при коротко-

хвильових – органів та тканин організму, до яких здатні проникнути ІЧ 

промені. Більшу небезпеку являють собою короткохвильові випромінювання, 

які можуть здійснювати безпосередній вплив на оболонки та тканини мозку і 

тим самим призвести до виникнення, так званого, теплового удару. Людина при 

цьому відчуває запаморочення, біль голови, порушується координація рухів, 

настає втрата свідомості. Можливим наслідком впливу короткохвильових ІЧ-

випромінювань на очі є поява катаракти. Досить часто таке професійне 

захворювання зустрічається у склодувів.  

Інтенсивність теплового опромінення обумовлює також появу певних 

нервових розладів: дратівливість, часті болі голови, безсоння. Серед 

працівників «гарячих» цехів (прокатників, ливарників ) відзначається значний 

відсоток осіб, які страждають розладом вегетативної нервової системи. Ступінь 

впливу ІЧ-випромінювань залежить від низки чинників: спектра та 

інтенсивності випромінювання; площі поверхні, яка випромінює ІЧ промені; 

розмірів ділянок тіла людини, що опромінюються; тривалості впливу; кута 

падіння ІЧ променів і т. п. У промисловості джерелами інтенсивного 

випромінювання хвиль інфрачервоного спектра є: нагріті поверхні стін, печей 

та їх відкриті отвори, ливарні та прокатні стани, струмені розплавленого 

металу, нагріті деталі та заготовки, різні види зварювання та плазмового 

оброблення тощо. Припустима тривалість дії на людину теплової радіації 

наведена в табл. 2.11.2. 

Таблиця 2.11.2 

Припустима тривалість дії на людину теплової радіації 

 

Теплова радіація, Вт/м
2
 Тривалість дії радіації, с 

280 - 560 (слабка)            Довготривало 

560 - 1050(помірна)             180 – 300 

1050 - 1600(середня)         40 – 60 

Більше 3500(дуже сильна)      2 – 5 

У виробничих приміщеннях, в яких на робочих місцях неможливо 

встановити регламентовані інтенсивності теплового опромінення працюючих 

через технологічні вимоги, технічну недосяжність або економічно 

обгрунтовану недоцільність, використовують обдування, повітряний та 

водоповітряний душ та інші заходи, як було показано в 2.8.4. 



 

2.11.3. Ультрафіолетові випромінювання 
Ультрафіолетові промені в електромагнітному спектрі розташовуються 

між тепловою і проникаючою радіацією і носять риси як тієї, так і іншої. 

Довжина хвилі 390 нм з енергією кванта 3,56-123 еВ. 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. Іонізуюча радіація при дії на людину викликає іонізацію, а 

УФВ викликають цю дію в меншій мірі. Енергія їхнього кванта достатня для 

порушення атома. Енергія хімічного зв'язку, що утримує атоми в молекулі 

будь-якої хімічної сполуки, що входить до складу організму, не перевищує 4 

еВ. Фотони з енергією 12-15 еВ здатні викликати іонізацію води, атомів водню, 

азоту, вуглецю. Виходячи з того, що вода і перераховані атоми складають 

основу живої тканини, випромінювання з енергією 12 еВ можна розглядати як 

нижню межу для високоорганізованих біологічних систем. Особливістю УФВ є 

їх висока сорбційність - їх поглинає більшість тіл. 

Весь діапазон УФ-випромінювання Сонця та штучних джерел 

поділяється на три області: 

- область А – довгохвильове УФ-випромінювання: = 315-400 нм; 

- область В – середньохвильове УФ-випромінювання: = 280-315 нм; 

- область С – короткохвильове УФ-випромінювання: = 10-280 нм. 

УФВ виникає при роботі радіоламп, ртутних випрямлячів, при 

обслуговуванні ртутно-кварцових ламп, при зварювальних роботах. 

Штучні джерела УФ радіації: 

прямі ртутно-кварцеві (ПРК), дугові ртутно-кварцеві (ДРТ) лампи 

генерують УФР у діапазоні хвиль 240-380 нм; 

лампи еритемні увіолеві (ЕУВ-15, ЕУВ-30, ЛЕ-30) – у діапазоні 285-380 

нм; 

лампи бактерицидні увіолеві БУВ-30, ЛБ-30 – у діапазоні 240-380 нм. 

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 

довжини хвилі < 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. 

Ультрафіолетові (УФ) випромінювання за способом генерації 

наближаються до теплового діапазону випромінювань (температурні 

випромінювачі починають генерувати УФ промені при температурі понад 1200 

°С), а за біологічною дією – до іонізуючого випромінювання. Незважаючи на 

схожість біологічної дії на організм людини негативні наслідки від 

ультрафіолетового опромінення значно менші ніж від іонізуючого. Це 

обумовлено більшою довжиною його хвилі, а відтак і меншою енергією кванта 

УФ променів. 



Ультрафіолетові випромінювання області УФА відзначаються слабкою 

біологічною дією. Середньо- та короткохвильові УФ промені, в основному, 

впливають на шкіру та очі людини. Значні дози опромінення можуть 

спричинити професійні захворювання шкіри (дерматити) та очей 

(електрофтальмію). УФ-випромінювання впливають також на центральну 

нервову систему, що проявляється у вигляді болі голови, підвищення 

температури тіла, відчуття розбитості, передчасного втомлення, нервового 

збудження тощо. Крім того, несприятлива дія УФ променів може посилюватись 

завдяки ефектам, що властиві для цього виду випромінювань, а саме іонізації 

повітря та утворенні озону. 

Слід зазначити, що УФ-випромінювання характеризується двоякою дією 

на організм людини: з одного боку, небезпекою переопромінення, а з іншого – 

його необхідністю для нормального функціонування організму, оскільки УФ 

промені є важливим стимулятором основних біологічних процесів. 

Природне освітлення, особливо сонячні промені, є достатнім для 

організму людини джерелом УФ-випромінювань, тому його відсутність або ж 

недостатність може створити певну небезпеку. З метою профілактики 

ультрафіолетової недостатності для працівників, на робочих місцях яких 

відсутнє природне освітлення, наприклад шахтарів, необхідно до складу 

приміщень охорони здоров'я включати фотарії.  

Біологічна дія УФВ: біогенна (загально стимулююча, Д-

вітаміноутворююча, пігментоутворююча) та абіогенна (бактерицидна, 

канцерогенна тощо). Канцерогенна дія УФР проявляється в умовах жаркого 

тропічного клімату та на виробництвах з високими рівнями та тривалою дією 

технічних джерел УФВ (електрозварювання, металургія тощо). 

 

2.11.4. Лазерне випромінювання 
В даний час лазерна техніка знаходить дуже широке застосування, що 

нараховує більше 200 галузей. Лазерне випромінювання (ЛВ) використовується 

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.  

Мала кутова розбіжність ЛВ дозволяє здійснити його фокусування на 

площах малих розмірів (порівняних з довжиною хвилі) і одержувати щільність 

потужності світлового потоку, достатньою для інтенсивного розігрівання і 

випаровування матеріалів (щільність потужності випромінювання досягає 10
11

-

10
14

 Вт/см
2
). Висока локальність нагрівання і відсутність механічних дій 

дозволяє використовувати лазери при збиранні мікросхем (зварювання 

металевих виводів і напівпровідникових матеріалів). 

За допомогою лазерного променю здійснюють плавлення багатошарових 

матеріалів. Використовують також для приєднання резисторів, конденсаторів, 

виготовлення друкованих схем. Широко використовують ЛВ для одержання 

мікроотворів у надтвердих матеріалах. 

Розширене застосування лазерних установок у різних галузях діяльності 

людини сприяє залученню великої кількості працівників для їх обслуговування. 



Поряд з унікальними властивостями (спрямованість і величезна щільність 

енергії в промені) і перевагами перед іншим устаткуванням лазерні установки 

створюють певну небезпеку для здоров'я обслуговуючого персоналу. 

Принцип дії лазерного випромінювання заснований на використанні 

змушеного (стимульованого) електромагнітного випромінювання, 

одержуваного від робочої речовини в результаті порушення його атомів 

електромагнітною енергією зовнішнього джерела. 

Стимульоване випромінювання має такі якості: 

1 – когерентність (сталість різниці фаз між коливаннями і 

монохроматичність – практично ширина смуги випромінювання 2 Гц); 

2 – мала розбіжність променя (22" – теоретична, 2' – практична);  

3 – висока щільність потужності (10
14

 Вт/см
2
). 

У залежності від характеру робочої речовини розрізняють: твірдотільні 

(робоча речовина – рубін, скло з неодимом, пластмаси); напівпровідникові 

(Zn0, CaSe, Te, Pb і ін.); рідинні (з рідко земельними активаторами, органічними 

барвниками); газові (He-Ne, Ar, Xe, CO2 і ін.). 

По режиму роботи лазери підрозділяються на безупинної дії й імпульсні. 

Зараз отримане лазерне випромінювання в діапазоні від 0.6 мм (субміліметрові) 

до 1 мкм, що входить в УФ область (ІЧ, видимий, УФ). Уже з'явилися 

повідомлення про створення лазерів у діапазоні рентгенівського (6 нм – 0.01 

нм) і ведуться роботи зі створення лазерів в області гамма-випромінювання 

(0.01 – 0.0005 нм). Лазерне випромінювання в цих діапазонах крім 

монохроматичності, когерентності, гострої спрямованості і високої щільності 

потужності буде мати і високу проникаючу здатність. Лазерне випромінювання 

може бути сконцентрованим у вузько спрямованому промені з великою 

густиною потужності.  

Розширене застосування лазерних установок у різних галузях діяльності 

людини сприяє залученню великої кількості працівників для їх обслуговування. 

Поряд з унікальними властивостями (спрямованість і величезна щільність 

енергії в промені) і перевагами перед іншим устаткуванням лазерні установки 

створюють певну небезпеку для здоров'я обслуговуючого персоналу. 

Дія лазерного випромінювання на організм людини відзначається 

складним характером, а біологічні ефекти, які при цьому виникають можна 

підрозділити на дві групи: 

 - первинні ефекти – органічні зміни, що виникають безпосередньо в 

опромінених тканинах; 

- вторинні ефекти – фізіологічні зміни, що виникають в організмі, як реакція на 

опромінення. 

Вторинні ефекти проявляються у частих болях голови, швидкому 

втомлюванні, порушенні сну, підвищеній збудливості тощо. Оскільки лазерне 

випромінювання характеризується великою густиною енергії, то в опромінених 

тканинах можуть виникнути опіки різного ступеня. Найбільш небезпечне 

лазерне випромінювання для очей, оскільки кришталик фокусує та концентрує 

його на сітківці. Залежно від інтенсивності лазерне випромінювання може 

викликати тимчасову чи незворотну втрату зору внаслідок сильного опіку 

сітківки. 



При великій інтенсивності випромінювання можливе ураження не лише 

очей, але й шкіри, оболонок мозку, внутрішніх органів. 

При експлуатації лазера виникає небезпека, пов'язана не лише з дією 

лазерного випромінювання, а й з низкою супутніх несприятливих чинників, а 

саме: підвищеною запиленістю та загазованістю повітря робочої зони 

продуктами взаємодії лазерного випромінювання з матеріалом мішені та 

повітрям (утворюється озон, окиси азоту та ін.); ультрафіолетовим 

випромінюванням імпульсних ламп накачки або кварцових газорозрядних 

трубок у робочій зоні; світлом високої яскравості від імпульсних ламп 

накачування і зони взаємодії лазерного променя з матеріалом мішені; 

іонізуючими випромінюваннями, які використовуються для накачування; 

електромагнітними випромінюваннями радіочастотного діапазону, які 

виникають при роботі генераторів накачування газових лазерів; підвищеною 

напругою в електричних колах керування та живлення лазера. 

 

2.11.5. Засоби захисту від електромагнітних полів  
Допустимі рівні напруженості ЕМП радіочастотного діапазону наведені 

ГОСТ 12.1.006-84. Згідно з ГОСТ 12.1.006-84 на робочих місцях у діапазоні 

частот 60 кГц - 300МГц нормуються напруженості електричної Е та магнітної 

Н, складових електромагнітного поля, а в діапазонах частот 300 МГц-300ГГц 

поверхнева густина потоку енергії (табл. 2.11.3). 

Таблиця 2.11.3 

Гранично допустимі значення ЕГД та НГД на робочих місцях 

 
Параметр Діапазон частот, МГц 

Від 0,06 до 3 Більше 3 до 30 Більше 30 до 300 
ЕГД, В/м 500 300 80 
НГД, А/м 50 - - 
ЕНЕгд,(В/м)

2
*год 20000 7000 800 

ЕННгд,(А/м)
2
*год 200 - - 

 

Одночасна дія електричного і магнітного полів вважається допустимим, 

якщо: ЕНЕ/ЕНЕгд + ЕНН/ЕННгд ≤ 1, де ЕНЕ і ЕНН енергетичне навантаження, що 

характеризує фактичну дію електричного і магнітного полів. 

Санітарними нормативами також встановлюється захисні зони поблизу 

ліній електропередачі в залежності від їх напруги: 20 м для лінії з напругою 300 

кВ, 30 м з напругою 500 кВ і 55 м для лінії з напругою 1150 кВ.  

Вимірювання параметрів ЕМВ слід виконувати не рідше одного разу на 

рік, а також при введенні в дію нових установок, внесенні змін у конструкцію, 

розміщення чи режим роботи установок, при організації нових робочих місць та 

внесенні змін у засоби захисту від дії ЕМВ. Для вимірювання інтенсивності 

ЕМВ застосовуються прилади – вимірювачі напруженні та вимірювачі малої 

напруженості електромагнітних полів. Гранично допустимі рівні густини 

потоку енергії (ГПЕ) поля надвисоких частот (НВЧ) ваведено в табл. 2.11.4 

Дотримання допустимих значень ЕМП контролюють шляхом 

вимірювання напруженостей Н та Е на робочих місцях і в місцях можливого 

знаходження персоналу, в яких є джерела ЕМП. Контроль необхідно проводити 



періодично, однак не рідше ніж один раз на рік, а також при введенні в 

експлуатацію нових чи модернізованих установок з джерелами ЕМП, після їх 

ремонту, переналагодження, а також при організації нових робочих місць. 

 

Таблиця 2.11.4 

Гранично допустимі рівні густини потоку енергії (ГПЕ) поля надвисоких 

частот (НВЧ) 

 
Тривалість опромінювання Гранично допустимі рівні ГПЕ, 

мквт/см
2
 

При опроміненні не більше 15 хвилин на протязі 

робочого дня, при роботі у захисних окулярах 

1000 

При опроміненні не більше 2 годин на протязі 

робочого дня 

100 

При опроміненні на протязі всього робочого дня  

(8 годин) 

10 

Цілодобово, для всього населення 5 

 

Засоби та заходи захисту від ЕМвипромінювань радіочастотного 

діапазону поділяються на індивідуальні та колективні. Останні можна 

підрозділити на організаційні, технічні та лікувально – профілактичні. 

До організаційних заходів колективного захисту належать: – розміщення 

об'єктів, які випромінюють ЕМП таким чином, щоб звести до мінімуму 

можливе опромінення людей; 

– «захист часом» – перебування персоналу в зоні дії ЕМП обмежується 

мінімально необхідним для проведення робіт часом; 

– «захист відстанню» – віддалення робочих місць на максимально допустиму 

відстань від джерел ЕМП; 

– «захист кількістю» – потужність джерел випромінювання повинна бути 

мінімально необхідною; 

– виділення зон випромінювання ЕМП відповідними знаками безпеки. 

Технічні засоби колективного захисту передбачають: 

– екранування джерел випромінювання ЕМП; 

– екранування робочих місць; 

– дистанційне керування установками, до складу яких входять джерела ЕМП; 

– застосування попереджувальної сигналізації. 

До лікувально–профілактичних заходів колективного захисту 

належать: 

– попередній та періодичні медогляди; 

– надання додаткової оплачуваної відпустки та скорочення тривалості робочої 

зміни; 

– допуск до роботи з джерелами ЕМП осіб, вік яких становить не менше 18 

років, а також таких, що не мають противопоказів за станом здоров'я. 

Як було сказано вище, захист від ЕМП на робочому місці може бути 

забезпечений захистом часом, захистом відстанню, екрануванням джерела 

випромінювання, зменшенням потужності випромінювання, екрануванням 

робочого місця, застосуванням засобів індивідуального захисту (ЗІЗ). 



Захист часом. Захист часом передбачає обмеження часу перебування 

людини в робочій зоні (в зоні опромінення ЕМП).  

Для заданої (виміряної на робочому місці) ППЕ максимальний час 

перебування людини на робочому місці (в зоні опромінення), г, 

Т = WN/ ППЕсум. 

Захист відстанню. Відстань від робочого місця до випромінюючої 

антени РТО, м,  

r = [(Pcер∙σ)/(12,56∙ППЕсум.)]
1/2

, 

де Р – середня потужність випромінювання, Вт;  

σ – коефіцієнт посилення антени. 

Середня потужність випромінювання  

Pcр = Рімп∙τ / Тс, 

де Рімп – потужність випромінювання в імпульсі, Вт; . 

τ– тривалість імпульсу, с;  

Тс – період проходження імпульсів, с. 

Основний спосіб захисту від ЕМП в навколишньому середовищі – 

захист відстанню.  

Для захисту населення від впливу ЕМП, що створюються РТО, 

встановлюють санітарно – захисні зони. Санітарно – захисна зона – це площа, 

яка примикає до технічної території РТО.  

Захист екрануванням. Екранування джерел випромінювання ЕМП 

використовують для зниження інтенсивності випромінювання на робочому 

місці або огородження небезпечних зон випромінювання. Екрани виготовляють 

з металевих листів або сітки у вигляді замкнутих камер, шаф або кожухів. 

Екранування робочих місць застосовують у випадках, коли неможливо 

здійснити екранування апаратури. Товщина екрана, виготовленогоз суцільного 

алюмінію, см, 

B= 0,63 ( lgE/ √f), 

де Е – задане ослаблення інтенсивності випромінювання ЕМП;  

f –частота випромінювання ЕМП, Гц. 

 

2.11.6. Захист від ІЧ, УФ та лазерних випромінювань 
Інтенсивність ІЧ радіації необхідно вимірювати на робочих місцях чи у 

робочій зоні поблизу джерела випромінювання. Нормування ІЧ випромінювань 

здійснюється згідно санітарних норм ДСН 3.3.6.042–99, ГОСТ – 12.4.123–83.  

Припустима тривалість дії ІЧ на людину наведено у табл. 2.11.2. 

Теплова радіація 560–1050 Вт/м
2
є межею, яка переноситися людиною. 

Згідно діючим санітарним нормам допустима щільність потоку ІЧ 

випромінювань не повинна перевищувати 350 Вт/м
2
.  

Для виміру щільності потоку випромінювання на робочому місці 

застосовують актинометр (алюмінієва пластина, що має в шаховому порядку 

почорніння; термопари, приєднані до гальванометра). Для визначення 

спектральної інтенсивності випромінювань застосовують інфрачервоні 

спектрометри (ІЧС–10). 



До основних заходів та засобів щодо зниження небезпечної та шкідливої 

дії ІЧ–випромінювання належать:– зниження інтенсивності випромінювання 

джерел шляхом вдосконалення технологічних процесів та устаткування; 

– раціональне розташування устаткування, що є джерелом ІЧ–випромінювання; 

– автоматизація та дистанційне керування технологічними процесами; 

– використання повітряних та водоповітряних душів у «гарячих» цехах; 

– застосування теплоізоляції устаткування та захисних екранів; 

– раціоналізація режимів праці та відпочинку; 

– проведення попереднього та періодичних медоглядів; 

– використання засобів індивідуального захисту. 

 

Нормування ультрафіолетового випромінювання у виробничих 

приміщеннях здійснюють згідно з санітарними нормами СН 4557–88 (ДНАОП 

0.03–3.17–88). 

Допустимі значення густини ультрафіолетового випромінювання 

наведені у табл. 2.11.5. 

Таблиця 2.11.5 

Допустимі значення для УФВ 

 
Діапазон ультрафіолетового 

випромінювання, нм 

Допустимі значення густини 

УФ випромінювання, Вт/м
2
 

220 - 280 (УФ-С) 0,01 
280 - 320 (УФ-В) 0,01 
320 - 400 (УФ-А) 10,0 

 

Захист від інтенсивного опромінення ультрафіолетовими променями 

досягається : раціональним розташуванням робочих місць, «захистом 

відстанню», екрануванням джерел випромінювання, екрануванням робочих 

місць, засобами індивідуального захисту. 

Раціональним методом захисту вважається екранування (укриття) 

джерел УФ–випромінювань. Як матеріали для екранів застосовують, зазвичай, 

непрозорі металеві листи або світлофільтри.До засобів індивідуального захисту 

належить спецодяг (костюми, куртки, білі халати),засоби для захисту рук 

(тканинні рукавички), лиця (захисні щитки) та очей (окуляри зі 

світлофільтрами). 

 

Нормування лазерного випромінювання здійснюється згідно санітарних 

норм і правила СНіП 5804–91. За нормативами при проектуванні лазерної 

техніки має бути діючим принцип відсутності впливу на людину прямого, 

дзеркального та дифузного випромінювання.  

При визначенні класу небезпеки лазерного випромінювання 

враховуються три спектральних діапазони (нм): I – 180 – 380, II – 380 – 1400, III 

– 1400 – 105. 

Нормованими параметрами ЛВ з погляду небезпеки є енергія W (Дж) і 

потужність P(Вт) випромінювання, що пройшло обмежуючу апертуру 

діаметрами dа=1,1 мм (у спектральних діапазонах I і II) і dа=7 мм (у діапазоні 



II); енергетична експозиція H і опромінення E, усереднені по обмежуючій 

апертурі: 

H=W/Sa; E=P/Sa 

де Sa — площа обмежуючої апертури. 

Як вже згадувалось раніше, згідно нормативам лазерне устаткування за 

ступенем небезпеки розділяється на 4 класи: 

1 клас – повністю безпечні лазери, які не мають шкідливої дії на очі та 

шкіру;  

2 клас – мають небезпеку для очей та шкіри при дії колімірованим 

(прямим), тобто замкнутим у малому куті розповсюдження пучком; однак, 

дзеркальне або дифузне випромінювання таких лазерів безпечне для людини; 

3 клас – це лазери, які діють у видимій межі спектру і являють небезпеку 

як для очей (прямим і дзеркальним випромінюванням на відстані 10 см від 

відбиваючої поверхні), так і шкіри (тільки прямий пучок); 

4 клас – найбільш потужні лазери, які небезпечні при дифузному 

випромінюванні для очей і шкіри на відстані 10 см від дифузно відбиваючої 

поверхні. 

Згідно СНіП 5804–91 регламентуються гранично допустимі рівні (ГДР) 

для кожного режиму роботи лазера і його спектрального діапазону і 

встановлюється для двох умов – одночасного та хронічного (того, що 

систематично повторюється) опромінювання. Граничні значення щільності 

потоку нормуються на шкірі, сітківці, рогівці. Наприклад, відповідно до 

санітарних норм, при роботі з ЛВ ГДР випромінювання для очей є енергія W 

(Дж), яка додана в залежності від довжини хвилі і тривалості впливу. 

З метою забезпечення безпечних умов праці персоналу санітарними 

правилами та нормами (СанПіН 5804–91) регламентовані граничнодопустимі 

рівні (ГДР) лазерного випромінювання на робочих місцях, які виражені в 

енергетичних експозиціях. Енергетична експозиція – це відношення енергії 

випромінювання, що падає на відповідну ділянку поверхні, до площі цієї 

ділянки. Одиницею вимірювання є Дж/см. Енергетична експозиція нормується 

окремо для рогівки та сітківки ока, а також шкіри. 

В різних діапазонах довжин хвиль норми встановлюють ГДР лазерного 

випромінювання в залежності від тривалості імпульсу, частоти повторення 

імпульсів, тривалості дії, кутового розміру променя чи діаметра плями засвітки 

на сітківці, фонової освітленості лиця працівника тощо. 

В залежності від класу лазерної установки використовуються ті чи інші 

захисні засоби та заходи, які за організаційною ознакою підрозділяються на 

колективні та індивідуальні. До колективних заходів та засобів лазерної 

безпеки належать:– вибір лазера для технологічної операції за мінімально 

необхідним рівнем випромінювання; 

– розташування лазерів IV класу в ізольованих приміщеннях; 

– використання дистанційного керування; 

– огороджування зон можливого поширення лазерного випромінювання 

(прямого, розсіяного, відбитого); 

– оброблення внутрішніх поверхонь приміщення, в якому встановлені лазерні 

установки матеріалами з високим коефіцієнтом поглинання; 



– екранування променя лазера на всьому шляху його поширення, а також зони 

взаємодії променя і мішені; 

– встановлення на лазерній установці блокувальних засобів та сигналізації 

початку та закінчення роботи лазера; 

– проведення контролю рівнів лазерного опромінення. 

До засобів індивідуального захисту від лазерного випромінювання 

належать захисні окуляри із світлофільтрами, маски, щитки, халати, рукавички; 

їх вибір здійснюється з урахуванням інтенсивності та довжини хвилі лазерного 

випромінювання. 

Для вимірювання енергетичних характеристик лазерного 

випромінювання використовується прилад типу ІЛД–2. 

 

2.11.7. Джерела, оцінка та заходи захисту від іонізуючих 

випромінювань у виробничому середовищі 

Іонізуюче випромінювання (ІВ) – випромінювання, взаємодія якого з 

середовищем призводить до утворення в останньому електричних зарядів 

різних знаків, тобто до іонізації цього середовища. Основними 

характеристиками для джерел IB є: радіоактивність, час напіврозпаду та енергія 

випромінювання. Для оцінки дії IB використовують такі поняття, як глибина 

проникнення, іонізуюча здатність, доза опромінення (поглинена, еквівалентна, 

експозиційна), потужність дози опромінення тощо. 

Радіоактивність – самовільне перетворення (розпад) атомних ядер деяких 

хімічних елементів (радіоактивних – урану, торію, радію та ін.), що приводить до 

зміни їхнього атомного номера та масового числа.  

Радіоактивні речовини мають строго визначений період напіврозпаду, 

тобто той час, протягом якого розпадається половина всіх атомів даної 

речовини. Радіоактивний розпад не може бути зупинений чи прискорений. 

Число ядер даного елемента, яке розпадається за одиницю часу (А), 

пропорційне повному числу ядер N, тобто 

А = -dN/dt = , 

де:  – постійна радіоактивного розпаду, яка характеризує вірогідність 

розпаду на одне ядро за одиницю часу. Більша , більша швидкість розпаду. 

Цей процес також може бути описаний формулою: 

N  = N0 (- ), 

де: N0 i Nt – число радіоактивних ядер в початковий момент та через 

період часу t відповідно. 

 

Швидкість розпаду (А) характеризує активність радіонуклідів. У системі 

одиниць СІ за одиницю активності прийняте одне ядерне перетворення за 

секунду. Ця одиниця одержала назву бекерель (Бк). Позасистемною одиницею 

виміру активності є Кюри (Ки). Це активність радіонуклідів в джерелі, в якому 

відбувається 3,7∙10
10

 актів розпаду за одну секунду. Одиниця активності кюрі 

відповідає активності 1 граму Ra. 

Частки, що випускаються радіоактивним джерелом утворюють потік, 

який вимірюється числом часток за одиницю часу. Потік, що приходиться на 

N





t t



одиницю поверхні (квадратний сантиметр), це густина потоку часток (часток/ 

(хв • см
2
), часток/(сек • см

2
)). 

У дозиметрії застосовуються питома активність Ап (Бк/кг), об‘ємна Аv 

(Бк/м
3
) і поверхнева Аs (Бк/м

2
) активності джерел. 

Постійна розпаду  зв'язана з періодом напіврозпаду T , с, тобто періодом 

часу за який кількість активних ядер зменшується удвічі, співвідношенням: 

Т1/2 = 0,693/ . 

Кожний ізотоп має свої значення Т1/2. Наприклад, для калію-40 

Т1/2=1,28·10
9
 років, цезію-137 T1/2=30 років, стронцію-90 Т1/2=28 років, 

йоду 131 Т1/2=8 діб. 

У результаті перетворень радіоактивних речовин виникає іонізуюче 

випромінювання, яке умовно поділяється на корпускулярне, наприклад, -

(альфа), -(бета) та n-(нейтронне), і електромагнітне, наприклад  - (гамма) та 

R- (рентгенівське). Всі вони мають різні енергетичні параметри і здатність 

іонізувати середовище. 

α-випромінювання – потік позитивно заряджених часток (ядер атомів 

гелію), що утворюються при розпаді ядер або при ядерних реакціях. Вони 

мають велику іонізуючу дію, але малу проникаючу здатність.  

-випромінювання – потік негативно заряджених часток (електронів) або 

позитивно заряджених часток (позитронів), що утворюються при розпаді ядер 

або нестабільних часток. Пробіг -часток в повітрі складає приблизно 3,8 

м/МеВ. Іонізуюча здатність -часток на два порядки нижче α- часток. 

-випромінювання – це короткохвильове електромагнітне (фотонне) 

випромінювання. Воно утворюється при змінах енергетичного стану атомних 

ядер, а також при ядерних перетвореннях.  

Рентгенівське випромінювання – також відноситься до електромагнітного 

випромінювання (фотонного), яке утворюється при змінах енергетичного стану 

електронних оболонок атома, або при гальмуванні електронів з великою 

кінетичною енергією в електростатичному полі ядер (гальмівне 

випромінювання). Гамма та рентгенівські випромінювання мають невелику 

іонізуючу дію, але дуже велику проникаючу здатність. 

Іонізуючі випромінювання, проходячи через речовини, взаємодіють з їх 

атомами і молекулами. Така взаємодія призводить до порушення атомів і 

виривання окремих електронів з електронних оболонок нейтрального атома. У 

результаті атом, позбавлений одного чи декількох електронів, перетворюється в 

позитивно заряджений іон, тобто відбувається іонізація. Електрони, що втратили 

в результаті багаторазових зіткнень свою енергію, залишаються вільними чи 

приєднуються до якого-небудь нейтрального атома, утворюючи негативно 

заряджені іони. Таким чином, енергія випромінювання при проходженні через 

речовину витрачається, в основному, на іонізацію середовища. Число пар іонів, що 

створюються IB у речовині на одиницю шляху пробігу називається питомою 

іонізацією, а середня енергія, що витрачається іонізуючим випромінюванням на 

утворення однієї пари іонів,  – середньою роботою іонізації. 

В міру просування в середовище заряджена частка втрачає свою енергію. 

Відстань, пройдена часткою від місця утворення до місця втрати нею 

надлишкової енергії, називається довжиною пробігу. 
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Розповсюдження випромінювання в речовинні може бути охаракте-

ризовано поняттям «шар половинного ослаблення» – тобто товщина шару 

певної речовини, при проходження через який інтенсивність випромінювання 

послаблюється у два рази. Таким чином можна визначити необхідну кількість 

шарів половинного ослаблення n для зменшення інтенсивності випромінювання 

в К разів: 

К = 2
n
;                 n = 3,322 lg К. 

Ступінь, глибина і форма променевих уражень, що розвиваються в 

тканинах біологічних об'єктів при впливі на них IB, в першу чергу, залежать від 

величини поглиненої енергії випромінювання. Для характеристики цього 

показника використовується поняття поглиненої дози (Dпогл), тобто енергії, 

поглиненої одиницею маси речовини, що опромінюється: 

Dпогл =dE/dm,  

де: dE – середня енергія, що передана IB речовині у елементарному об‘ємі;  

dm – маса елементарного об‘єму речовини. 

За одиницю поглиненої дози опромінення приймається джоуль на 

кілограм (Дж/кг) – Грей (Гр).  Грей – поглинена доза випромінювання, а саме 

енергія в 1Дж будь-якого іонізуючого випромінювання, яка передана одному 

кілограму речовини, що опромінюється. У радіобіології і радіаційній гігієні 

широке застосування одержала позасистемна одиниця поглиненої дози – рад. Рад 

– це така поглинена доза, при якій кількість поглиненої енергії в 1 г будь-якої 

речовини складає 100 ерг незалежно від виду й енергії випромінювання, 1 рад = 

0,01 Гр. 

Для характеристики дози ІВ за ефектом іонізації у повітрі 

використовується так звана експозиційна доза (Dексп) рентгенівського (R-) і - 

випромінювань – їхня кількісна характеристика, заснована на іонізуючій дії і 

виражена сумарним електричним зарядом іонів одного знака, утворених в 

одиниці об‘єму повітря в умовах електронної рівноваги: 

Dексп = dQ/dm, 

          де: dQ – прирощення сумарного заряду усіх  іонів одного знака;  

dm – маса елементарного об‘єму (1см
3
) повітря. 

За одиницю експозиційної дози рентгенівського (R-) і гамма (-) 

випромінювань приймається кулон на кілограм (Кл/кг). 

Кулон на кілограм – експозиційна доза рентгенівського або гамма 

випромінювань, при якій сполучена з цим випромінюванням корпускулярна 

емісія на кілограм сухого атмосферного повітря утворює у повітрі іони, що 

несуть заряд у 1 Кл електрики кожного знака. 

Позасистемної одиницею експозиційної дози рентгенівського і гамма 

випромінювань є рентген (Р). 

Рентген – одиниця експозиційної дози фотонного випромінювання, при 

проходженні якого через 0,001293 г повітря в результаті завершення всіх 

іонізаційних процесів у повітрі утворюються іони, що несуть одну 

електростатичну одиницю кількості електрики кожного знака. 0,001293 г – маса 

1 см
3
 сухого атмосферного повітря за нормальних умов, у якій відбуваються 

первинні процеси взаємодії фотонів з повітрям.  



Поглинена чи експозиційна дози випромінювань, віднесені до одиниці 

часу, називаються відповідно потужністю поглиненої чи експозиційної дози (Р). 

Вона характеризує швидкість накопичення дози, яка згодом може 

збільшуватися. 

Якщо за деякий проміжок часу dt збільшення дози дорівнює dD, то 

середнє значення потужності дози за даний проміжок часу визначається як: 

Р = dD/dt. 

Різні види IB мають неоднакову біологічну дію на біологічні об‘єкти. Для 

оцінки бioлогічної дії різних видів IB нормативами НРБУ-97 (Норми 

радіаційної безпеки України) введено поняття радіаційного зважуючого фактора 

– WR, який показує у скільки разів даний вид ІВ випромінювання має більш 

сильну біологічну дію, ніж рентгенівське випромінювання при однаковій 

поглиненій дозі. Наприклад, для -випромінювання WR складає 20, для - 

випромінювання 1, а для нейтронного випромінювання  5-20. 

Для оцінки можливих наслідків дії на людину ІВ з урахуванням його 

іонізуючої здатності введено таке поняття, як еквівалентна доза ІВ – Н: 

H=Dпогл•WR . 

Одиницею виміру еквівалентної дози в СІ є зіверт, 1Зв = 1Дж/кг. 

Позасистемною одиницею еквівалентної дози є бер, 1бер = 0,01 Зв. 

Якщо еквівалентні дози однакові, ступінь ураження окремих органів і 

тканин тіла людини залежить від радіаційної чутливості цих органів і тканин. 

Для оцінки ступеня радіаційного ураження людини з урахуванням радіаційної 

чутливості її окремих органів і тканин введено поняття ефективної дози (Е), яка 

визначається виразом: 

Е= , 

де Нт – еквівалентна доза в тканині чи органі;  

WT – тканинний зважуючий фактор, який характеризує відносний стохастичний 

ризик при опромінюванні окремих тканин (WT для гонад – 0,2; для червоного кісткового 

мозку, кишечнику, легень – 0,12; для більшості внутрішніх органів – 0,05; для шкіри, 

кісток – 0,01). 

 

2.11.8.Нормування та контроль іонізуючого випромінювання 
Допустимі рівні IB на робочих місцях регламентуються «Нормами 

радіаційної безпеки України НРБУ-97», які є основним нормативним 

документом, що встановлює радіаційно-гігієнічні вимоги щодо забезпечення 

прийнятних допустимих рівнів ІВ як для окремої людини, так і суспільства 

взагалі.  

НРБУ-97 регламентує ситуації опромінення людини джерелами IB в 

умовах: 

 нормальної експлуатації індустріальних джерел IB; 

 медичної практики; 

 радіаційних аварій; 

 опромінення підсиленими джерелами природного походження. 

Згідно з цим нормативним документом опромінюванні особи поділяються 

на наступні категорії: 

 

TTWH



А – персонал – особи, котрі постійно або тимчасово безпосередньо 

працюють з джерелами IB; 

Б – персонал – особи, що безпосередньо не зайняті роботою з джерелами 

IB, але у зв'язку з розміщенням робочих місць у приміщеннях і на промислових 

площадках об‘єктів з радіаційно-ядерними технологіями можуть одержувати 

додаткове опромінення; 

В – все населення країни. 

НРБУ-97 регламентують наступні величини: ліміт дози, допустимі рівні, 

контрольні рівні, рекомендовані рівні і т. ін. Для контролю за практичною 

діяльністю, а також підтримання безпечного радіаційного стану навколишнього 

середовища найбільш вагомою регламентованою величиною є ліміт ефективної 

дози опромінення за piк (мЗв/рік). Також встановлюють ліміт річної еквівалентної 

дози зовнішнього опромінювання окремих органів i тканин. 

 

Захист від іонізуючих випромінювань 

Основні методи захисту від IB: 

 зниження активності джерел ІВ і використання джерел з мінімальним 

ІВ; 

 скорочення часу роботи з джерелами IB; 

 віддалення робочого місця від джерел IB; 

 екранування джерел IB; 

 екранування зони знаходження людини; 

 застосування засобів індивідуального захисту людини; 

 впровадження санітарно-гігієнічних та лікарсько-профілактичних 

заходів; 

 впровадження організаційних заходів захисту робітників, що працюють 

з відкритими та закритими джерелами IB. 

Обґрунтування і вибір доцільного комплексу заходів щодо захисту від IB в 

кожному конкретному випадку здійснюється на основі аналізу реальних 

особливостей джерел випромінювання та радіаційно небезпечних чинників. 

Найбільш поширеним засобом захисту від IB є екрани. Екрани можуть 

бути пересувні або стаціонарні, призначені для поглинання або послаблення IB. 

Екранами можуть бути стінки контейнерів для перевезення радіоактивних 

ізотопів, стінки сейфів для їx зберігання і т. ін. 

Альфа-частки екрануються шаром повітря товщиною декілька 

сантиметрів, шаром скла товщиною декілька міліметрів. Працюючих з альфа-

активними ізотопами, як правило, необхідно також одночасно захищати і від β- 

та γ- випромінювань. 

З метою захисту від β-випромінювання використовуються матеріали з 

малою атомною масою, що зменшує рівень вторинного ІВ, яке має місце при 

гальмуванні β-часток в електростатичному полі ядер атомів. Як правило, 

використовують комбіновані екрани, у котрих з боку джерела ІВ 

розташовується матеріал з малою атомною масою товщиною, що дорівнює 

довжині пробігy β-частинок, а за ним – з великою атомною масою (для 

поглинання вторинного  ІВ) . 



З метою захисту від рентгенівського та γ-випромінювання 

застосовуються матеріали з великою атомною масою та з високою питомою 

щільністю (свинець, вольфрам). 

Для захисту від нейтронного випромінювання використовують матеріали, 

що містять водень та бор, а також парафін, берилій, графіт і т. ін. Враховуючи те, 

що нейтронні потоки супроводжуються γ-випромінюванням, слід 

використовувати комбінований захист у вигляді шаруватих екранів з важких та 

легких матеріалів (свинець-поліетилен і т. ін.). 

Дієвим захисним засобом від ІВ є використання дистанційного 

керування, маніпуляторів, технічних комплексів з використанням роботів. 

В залежності від характеру виконуваних робіт вибирають засоби 

індивідуального захисту: халати та шапочки з бавовняної тканини, захисні 

фартухи, гумові рукавиці, щитки, засоби захисту органів дихання (респіратори), 

комбінезони, пневмокостюми, гумові чоботи .  

Особливі вимоги висуваються до приміщень, в яких ведуться роботи з 

джерелами IB. Ці приміщення необхідно розташовувати в окремих будівлях або 

в тих їх частинах, які мають окремий вхід з санітарними шлюзами. Біля входу 

обов‘язково повинні бути встановлені знаки радіаційної небезпеки і вказані 

класи робіт, що здійснюються в цих приміщеннях. Вхід у такі приміщення 

повинен бути суворо заборонений для сторонніх осіб. 

Для захисту людини від дії IB використовують різноманітні речовини як 

штучного, так і природного походження, які здатні зв‘язувати та виводити 

радіонукліди з організму людини (радіопротектори). До таких радіопротекторів 

відносяться: поліаміди, лимонна та щавлева кислота, сірчанокислий барій, 

сорбенти на основі фероціанідів та ін. Для зниження негативної дії 

радіонуклідів велике значення має режим харчування людини, а саме 

використання продуктів, які мають радіозахисні властивості. До них, 

наприклад, відносяться  продукти, які містять значну кількість пектинів (чорна 

смородина, аґрус, шипшина, сік журавлини, яблука і т. ін.). 

Дієвим чинником забезпечення радіаційної безпеки є дозиметричний 

контроль за рівнями опромінення персоналу та за рівнем радіації у виробничому 

середовищі. 

Прилади радіаційного контролю розподіляються за призначенням на: 

 дозиметричні прилади, які призначаються для вимірів потужності дози 

ІВ, наприклад, дозиметри «Рось», «РКС-104»,«ДК-02» та ін.; 

 радіометричні прилади, які дозволяють вимірювати поверхневі 

забруднення та питому активність радіонуклідів, наприклад, радіометри 

«Прип'ять», «Десна», «Бриз», «Белла», «Бета» та ін. 

 спектрометричні прилади, які дозволяють визначити спектр (склад) 

радіонуклідів на забрудненому об‘єкті. 

 

  



Лекція 12. Електробезпека 

2.12.1. Дія електричного струму на людину 
Електричний струм — упорядкований, спрямований рух електрично 

заряджених частинок у просторі. Рухомі заряди, які створюють електричний 

струм, — носії струму: це електрони, дірки (квазічастинки), позитивно та 

негативно заряджені йони. Проходження електричного струму крізь речовину 

призводить до тепловиділення, а якщо ця речовина є електролітом, то це 

проходження супроводжується електролізом. Протікання електричного струму 

через тіло людини супроводжується термічним, електролітичним, біологічним 

та механчним ефектами. 

Термічна дія струму полягає в нагріванні тканин і випаровуванні вологи, 

викликає опіки, обвуглення тканин та їх розриви парою.  

Електролітична дія струму проявляється в розкладі органічної 

речовини, у тому числі і крові, на катіони та аніони (її електролізі) що 

зумовлює зміну її фізико-хімічних і біохімічних властивостей. 

Біологічна дія струму проявляється в порушенні біологічних процесів, 

що протікають в організмі, супроводжується руйнуванням і збудженням тканин 

та скороченням м‘язів. 

Механічна дія струму полягає в розшаруванні, розриві та інших 

подібних пошкодженнях різних тканин організму (в тому числі м‘язової 

тканини, стінок кровоносних судин та судин легеневої тканини) внаслідок 

електродинамічного ефекту, а також миттєвого вибухоподібного утворення 

пари від перегрітої струмом тканинної рідини та крові. 

Сукупний результат термічної, електролітичної, біологічної та механічної 

дії електричного струму призводить до електричної травми. Електротравма – 

травма, зумовлена дією на людину електричного струму, електричної дуги або 

електромагнітного поля. Відповідно явище, яке характеризується сукупністю 

електротравм називається електротравматизм. 

За результатами (наслідками) дії електротравми поділяють на: 

− місцеві (локальні) – відбуваються місцеві ураження тканин і органів, 

наслідок яких не загрожує життю людини; 

− загальні (електроудари) – відбуваються ураження життєво важливих 

систем і органів (опорно-рухового апарату, дихання, серця тощо), наслідок яких 

загрожує життю людини; 

− змішані (водночас відбувається місцева та загальна електротравма. 

 Місцеві електротравми. До них відносяться: електричні опіки, 

електричні знаки, металізація шкіри, електроофтальмія, механічні ушкодження. 

 Електричні опіки дуже болючі і важко підлягають лікуванню (важче 

аніж термічні або хімічні), особливо опіки внутрішніх органів.  

 Електричні знаки або мітки струму – це припухлість на поверхні 

шкіри у місці контакту тіла з електричним провідником, найчастіше округлої 

або овальної форми з ямочкою в центрі, розміром до 15 мм, жовтого чи жовто-

сірого кольору. Вони безболісні, з часом сходять.  

 Електрометалізація (металізація) шкіри – це просочування поверхні 

шкіри частками металу, що випаровувався або розплавився під впливом 

електричного струму. Уражена ділянка шкіри має тверду жорстку поверхню з 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%85_%28%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0_%28%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D1%96%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B7


кольором, що відповідає кольору солей металу, який потрапив на шкіру. Ця 

ділянка дуже болюча. Особливо небезпечна металізація очей. 
Електроофтальмія – запалення зовнішніх оболонок очей, що виникає 

внаслідок потужного потоку ультрафіолетового випромінювання електричної 

дуги. Електроофтальмія виявляється через 2 – 6 годин після опромінення і 

проявляється у формі почервоніння, запалення шкіри та слизових оболонок 

повік, сльозотечі, гнійних виділень з очей, спазм повік і часткового осліплення. 

Потерпілий від 3до 5 днів відчуває сильний головний біль і різкий біль в очах.  

 Механічні пошкодження, зумовлені різким судомним скороченням 

м`язів, проявляються у вигляді розривів шкіри, сухожиль, нервів, а також 

ампутації кінцівок. 

 Загальні електротравми (електричні удари) за наслідком поділяються 

на такі види: 

− судомні скорочення м`язів без втрати свідомості, система 

дихання та серцево-судинна система працюють нормально; 

− судомні скорочення м`язів з короткочасною втратою свідомості, 

але із працюючими системами дихання та серцево-судинною; 

− втрата свідомості й порушення роботи серцево-судинної 

системи чи системи дихання. Порушення роботи серця спричиняє його 

зупинку або перехід у стан фібриляції. Порушення роботи системи дихання 

спричиняє задуху; 

− клінічна смерть – перехідний період між життям і біологічною 

смертю. На цьому етапі припиняється діяльність серця і дихання, повністю 

зникають всі зовнішні ознаки життєдіяльності організму. Триває не більше 3 – 

4 хвилин, максимум 5 – 6 хвилин (в разі зниженої або нормальної температури 

тіла). Можливе виживання; 

− електричний шок – тяжка нервово-рефлекторна реакція організму 

в результаті якої виникають глибокі зміни у життєво важливих системах 

організму: дихання, кровообігу, нервовій тощо; може закінчуватись одужанням 

у результаті активного лікування або смертю потерпілого; 

− запізніла смерть, яка настає через кілька годин або діб після дії 

струму, в результаті раптової зупинки серця, набряку легенів чи нирок. 

 Порушення роботи серця може статись у двох видах: зупинки серця або 

його фібриляції. Стан фібриляції – це стан, у якому м`язи серця (фібрили) 

стискаються і послаблюються у різні проміжки часу (замість одночасного). У 

такому стані серце не може перекачувати кров по організму. Надання допомоги 

людині, коли серце знаходиться у стані фібриляції, марне. Спочатку серце слід 

зупинити, а потім робити масаж до появи ознак життя. 

 Біологічна смерть наступає через опіки більше ніж 2/3 поверхні шкіри 

або внутрішніх органів, порушення роботи системи дихання, роботи серця, 

після клінічної смерті, електричного шоку або як запізніла смерть. 

 

2.12.2.Чинники, що впливають на тяжкість ураження  
Тяжкість ураження людини електричним струмом залежить від ряду 

факторів, які умовно розділені на три групи: фактори електричного характеру, 

неелектричного характеру і довкілля (виробничого середовища). 



 

Фактори електричного характеру 

Головним вражаючим фактором у випадку електротравм вважається 

електричний струм, що протікає через людину. Від величини (сили) цього 

струму залежать наслідки ураження. 

Виділяють наступні порогові значення сили струму, тобто ті мінімальні 

значення, що викликають певні дії: 

 − пороговий відчутний струм – це мінімальна сила струму, яку людина 

сприймає у вигляді ледь відчутних подразнень; її значення для змінного струму 

дорівнює 0,7 – 1,5 мА, для постійного – 5 – 7 мА; 

 − пороговий невідпускаючий струм – це мінімальна сила струму, що 

викликає судомне скорочення м`язів, і людина не може самостійно звільнитися 

від струмовідних частин; її значення для змінного струму дорівнює 10 – 15 мА, 

для постійного – 50 – 80 мА; 

 − пороговий фібриляційний струм – це мінімальна сила струму, що 

викликає фібриляцію серця; її значення для змінного струму дорівнює 100 мА, 

для постійного – 300 мА. 

Допустимі значення сили струму у випадку тривалої дії: для змінного 

струму промислової частоти – 0,3 мА, для постійного – 1 мА. 

Напруга на тілі людини впливає на тяжкість ураження, обернено 

пропорційно впливаючи на електричний опір тіла людини і визначаючи силу 

струму, що протікає через людину. Допустима напруга на тілі людини у 

випадку тривалої дії складає для змінного струму 2 В, для постійного – 8 В. 

Необхідно розрізняти напругу електричної мережі і на тілі людини.  

Опір кола людини. Розглядаючи випадки включення людини в 

електричне коло бачимо, що – послідовно з опором тіла людини ″включені″ 

опори інших елементів: опір одягу, опір взуття та опір опорної поверхні ніг. 

Тіло людини являє собою складний комплекс тканин, електричні параметри 

яких різняться в широкому діапазоні. Найбільшу провідність має кров, м`язи, 

мозок; найменшу – шкіра, кістки, жирова тканина. Опір шкіри залежить від її 

стану, щільності та площі контактів, прикладеної напруги, сили та тривалості 

протікання струму. Найбільший опір має суха чиста непошкоджена шкіра. 

Оскільки зі збільшенням напруги загальний опір тіла зменшується, 

умовились вважати для наближених розрахунків, що опір тіла людини 

електричному струму – величина стабільна, лінійна, активна і становить 1000 

Ом. Це відповідає більшості випадків включення людини в електричне. 

Вид струму – постійний чи змінний. Вважається, що постійний струм, 

який проходить через тіло людини, порівняно зі змінним, викликає менш 

неприємні відчуття. Але це справедливо лише для напруг до 300 В. Із 

подальшим збільшенням напруги небезпека постійного струму зростає. 

Частота змінного струму. Небезпечними для людини є струми з 

частотою 20 – 200 Гц.  

Фактори неелектричного характеру 

Основними факторами неелектричного характеру є шлях струму через 

людину, тривалість протікання струму, індивідуальні особливості, стан 

організму людини і фактор уваги. 



Шлях струму через тіло людини особливо небезпечний, коли проходить 

через життєво важливі органи і безпосередньо на них впливає. Якщо струм не 

проходить через ці органи, то він може впливати на них тільки рефлекторно 

(через ЦНС), і вірогідність ураження цих органів менша. 

Можливі шляхи струму через тіло людини називають петлями струму: 

«рука-рука», «голова-ноги», «рука-ноги» тощо. Особливо небезпечними є петлі 

«голова-руки» і «голова-ноги», але трапляються вони досить рідко. 

Тривалість дії електричного струму. Зі збільшенням часу протікання 

електричного струму зменшується опір тіла людини через зволоження шкіри, 

струм збільшується, виснажуються захисні сили організму. 

Індивідуальні особливості і стан організму. До них належать: 

чутливість організму до дії струму, психічні особливості та риси характеру 

людини, більш чутливі до дії електричного струму холерики та меланхоліки. 

Крім індивідуальних особливостей тяжкість ураження електричним 

струмом значною мірою залежить від стану організму. До більш тяжких 

уражень призводять: стан збурення нервової системи, депресії; захворювання 

шкіри, серцево-судинної системи, органів внутрішньої секреції, легенів, різного 

характеру запалення, пітливість тощо. Більш тяжкі наслідки спостерігаються в 

стані алкогольного чи наркотичного сп‘яніння через послаблення організму. 

Чинник уваги. У випадку несподіваного попадання людини під напругу 

захисні функції організму не налаштовані на небезпеку. Встановлено, якщо 

людина чітко усвідомлює загрозу можливості потрапити під напругу, то в 

результаті реалізації цієї загрози значення порогових струмів на 30 – 50% вищі.  

Фактори довкілля (виробничого середовища) 

Серед чинників довкілля головну роль у впливі на ступінь ураження 

людини електричним струмом відіграють такі як температура, вологість, 

забруднення та характер площадки, на якій знаходиться людина в момент 

ураження її електричним струмом.  

З підвищенням температури повітря в приміщенні посилюється 

потовиділення, зволожується одяг, взуття. 

Вологість повітря аналогічно впливає на опір на ділянці включення 

людини в електричну мережу. Волога знижує опір ізоляції електроустановки. 

Запиленість повітря в приміщенні, особливо струмопровідним пилом, 

також негативно впливає на опір ізоляції установки, сприяє переходу напруги 

на неструмовідні частини установки, коротким замиканням тощо. 

Забруднення повітря хімічно-активними речовинами та біологічне 

середовище, що у вигляді плісняви утворюється на електрообладнанні, 

негативно впливає на стан ізоляції, руйнує її, зменшує опір на ділянці 

включення людини в електромережу. 

Характер площадки, на якій стоїть (знаходиться) людина також суттєво 

впливає на загальний опір кола людини. 

Вплив чинників виробничого середовища на тяжкість ураження людини 

електричним струмом знайшов відображення в нормативних документах. ПУЭ-

86 всі виробничі приміщення за небезпекою ураження електричним струмом 

підрозділяє на три групи: приміщення без підвищеної небезпеки, приміщення з 

підвищеною небезпекою та особливо небезпечні приміщення 



Приміщення з підвищеною небезпекою характеризуються наявністю 

однієї з умов, що спричиняють підвищену небезпеку: 

− підвищена вологість повітря (вологість повітря тривалий час перевищує 

75%); наявність у повітрі струмопровідного пилу (вугільного, металевого); 

− наявність струмопровідних підлог (земляні, бетонні, цегляні, металеві); 

− підвищена температура повітря (постійно або періодично, більше доби 

перевищує +35°С); 

− можливість одночасного дотику людини до будівельних або 

технологічних металоконструкцій, що мають гарний контакт із землею з одного 

боку і до корпусів електричних установок − з іншого боку. 

Особливо небезпечні приміщення характеризуються одночасною 

наявністю двох або більше умов підвищеної небезпеки або однієї з наступних: 

− особлива вологість повітря (вологість близька до 100%); 

− хімічно або біологічно активне середовище, що діє руйнівно на 

ізоляцію і струмовідні частини (пари кислот, лугів, мікроорганізми). 

Приміщення без підвищеної небезпеки − приміщення, в яких відсутні 

умови, що створюють підвищену або особливу небезпеку. 

Зовнішні установки або установки під навісами прирівнюють до 

електричних установок у особливо небезпечних приміщеннях. 

Аналізуючи всі наведені чинники, що впливають на тяжкість ураження 

електричним струмом, ми можемо виділити серед них п‘ять окремих чинників 

(або їхніх груп), не пов‘язаних між собою з точки зору впливу на людину, а 

саме: 

- сила струму, 

- вид струму (постійний чи змінний) та частота змінного струму, 

- шлях струму в організмі, 

- тривалість дії, 

- індивідуальні особливості і стан організму, в тому числі уважність, в 

момент ураження. 

 

2.12.3. Умови ураження людини електричним струмом 

Електрична установка (електроустановка, ЕУ) – це установка, в якій 

виробляється, перетворюється, передається, розподіляється та споживається 

(перетворюється у інші види) електрична енергія.  

Електрична мережа (електромережа, ЕМ) — сукупність ЕУ, 

призначених для постачання та розподілу електричної енергії від 

постачальників до кінцевих споживачів. Наразі в промисловості 

використовуються фактично лише однофазні та трифазні електромережі. 

Однофазні ЕМ – це мережі, які живляться від окремої обмотки джерела 

живлення (генератора чи трансформатора, ДЖ), яка не має електричних 

з‘єднань з іншими обмотками. Такі ЕМ застосовуються дуже рідко. В 

абсолютній більшості випадків застосовуються трифазні ЕМ і трифазні 

споживачі. Трифазні ЕМ живляться від трьох обмоток і мають певні електричні 

з‘єднання між собою (рис. 2.12.1). Трифазні ЕМ напругою понад 1 кВ мають 

три фазні провідники (позначаються L1, L2, L3), а напругою до 1 кВ – п‘ять чи 

чотири провідники, у т.ч. три фазні, один нейтральний (для отримання фазної 



напруги – N) і один захисний (для убезпечення експлуатації ЕУ – РЕ) , якщо 

ЕМ п‘ятипровідна, або один суміщений провідник (поєднує функції 

нейтрального і захисного – РЕN), якщо ЕМ чотирипровідна. 

Споживачі електричної енергії можуть бути трифазні, які живляться від 

усіх трьох фаз, найчастіше – це електродвигуни. Рідше в умовах виробництва 

трапляються однофазні споживачі, які живляться від одного фазного і 

нейтрального (N) проводів. Це, в основному, освітлювальні установки та ЕУ 

невеликої потужності, у т.ч. і ПЕОМ. Однофазні ЕУ найчастіше застосовують у 

побуті. Хоча ці ЕУ й однофазні, але живляться вони не від однофазних мереж, а 

від трифазних. Тому у випадку вирішення питань безпеки слід вважати, що 

вони отримують живлення від трифазної ЕМ, являючись її частиною, і на них 

розповсюджуються усі положення щодо трифазних ЕМ.  

 
Рис. 2.12.1 Схема живлення ЕУ від трифазної ЕМ з глухозаземленою 

нейтраллю 
ДЖ – джерело живлення; ФЗ – функціональне заземлення; ЕУ-1 – трифазний споживач 

(наприклад, двигун); ЕУ-2, ЕУ-3 – однофазні споживачі 

 

Трифазні мережі мають дві напруги: фазну (Uф) між фазним і 

нейтральним провідниками (або між фазним провідником і землею) та лінійну 

(Uл) між двома фазними провідниками. Лінійна напруга у 3  більша фазної 

(Uл  3     . Щодо величини напруги ЕУ підрозділяються на установки 

напругою до 1 кВ (включно за діючою величиною) і понад 1 кВ. Для ЕУ 

напругою до 1 кВ прийнято вказувати обидві напруги – спочатку зазначається 

лінійна, потім фазна, а понад 1 кВ – тільки лінійну напругу. Стандартними 

напругами до 1 кВ є: 220/127, 380/220 та 660/380 В. Найбільш 

розповсюдженими є ЕУ з напругою 380/220 В (трифазні споживачі) чи 220 В 

(однофазні споживачі). Стандартними напругами понад 1 кВ є: 6, 10, 35, 110, 

150, 220, 330, 400, 500 і 750 кВ.  

Щодо заходів електробезпеки (і режиму нейтралі ДЖ відносно землі) ЕУ 

поділяють на: 

− ЕУ напругою до 1 кВ в ЕМ із глухозаземленою нейтраллю; 

− ЕУ напругою до 1 кВ в ЕМ із ізольованою нейтраллю; 

− ЕУ напругою понад 1 кВ в ЕМ із ізольованою, компенсованою або (і) 

заземленою через резистор нейтраллю; 

ФЗ 



− ЕУ напругою понад 1 кВ в ЕМ із глухозаземленою або ефективно 

заземленою нейтраллю. 

На рис. 2.12.1 показана ЕМ напругою 10 кВ з ізольованою від землі 

нейтраллю і ЕМ напругою 380/220 В – з глухозаземленою нейтраллю. В ЕУ 

напругою до 1 кВ, як правило, застосовують глухозаземлену нейтраль ДЖ (крім 

шахт, кар‘єрів, спеціальних лабораторій та ін.), а більш як 1 кВ: ізольовану, 

компенсовану або (і) заземлену через резистор нейтраль в ЕУ напругою 6, 10 і 

35 кВ, а вище – глухозаземлену або ефективно заземлену. 

ЕМ з ефективно заземленою нейтраллю – трифазна ЕМ напругою 

більш як 1 кВ, в якій коефіцієнт замикання на землю не перевищує 1,4. 

Коефіцієнт замикання на землю у трифазній ЕМ – це відношення різниці 

потенціалів між неушкодженою фазою і землею після замикання до різниці 

потенціалів між фазою і землею в тій же точці до замикання. Точка землі – 

точка замикання на землю другої або двох інших фаз 

Глухозаземлена нейтраль – нейтраль генератора або трансформатора, 

приєднана до заземлювального пристрою (ЗП) безпосередньо або через малий 

опір (наприклад, трансформатор струму). Глухозаземленим може бути також 

вивід джерела однофазного або полюс джерела постійного. 

Ізольована нейтраль – нейтраль генератора або трансформатора, не 

приєднана до ЗП або приєднана до нього через великий опір приладів 

сигналізації, вимірювання та інших подібних до них пристроїв, наявність яких 

практично не впливає на силу струму замикання на землю. 

За місцем розташування ЕУ поділяють на: 

− закриті або внутрішні – це ЕУ, захищені будівлею від атмосферного 

впливу; 

− відкриті або зовнішні – це ЕУ, не захищені будівлею від атмосферного 

впливу. 

ЕУ, захищені тільки навісами, сітковими огородженнями і т.п. 

розглядаються як зовнішні. 

Електричні приміщення (електроприміщення) – це приміщення або 

відгороджені, наприклад, сітками, частини приміщень, у яких розміщено ЕУ, 

доступні виключно для кваліфікованих обслуговуючих працівників. 

ЕУ мають наступні основні конструктивні елементи: 

− провідна частина – будь яка частина, яка має властивість проводити 

електричний струм; 

− провідник – провідна частина, призначена для проведення електричного 

струму певного значення; 

− лінійний (фазний) провідник (L) – провідник, який у нормальному 

режимі роботи ЕУ знаходиться під напругою і використовується для 

передавання і розподілу електричної енергії, але не є провідником середньої 

точки або нейтральним провідником; 

− нейтральний провідник (N-провідник) – провідник в ЕУ напругою до 1 

кВ, електрично з‘єднаний з нейтральною точкою ДЖ і використовується для 

розподілення електричної енергії; 

− нейтральна точка – спільна точка з‘єднаної у зірку багатофазної 

системи або заземлена точка однофазної системи; 



− захисний провідник – провідник призначений для забезпечення 

електробезпеки; 

− РЕ-провідник – захисний провідник в ЕУ напругою до 1кВ, 

призначений для захисту від ураження електричним струмом; 

− PEN-провідник – провідник в ЕУ напругою до 1 кВ, який поєднує в собі 

функції нейтрального (N-) і захисного (РЕ-) провідників; 

− струмовідна частина – провідник або провідна частина, що перебуває у 

процесі нормальної роботи ЕУ під напругою, включаючи нейтральний (N-) 

провідник, але не (РЕ-) провідник; 

− відкрита провідна частина – провідна частина ЕУ, доступна для дотику, 

яка у процесі роботи не перебуває під робочою напругою, але може опинитися 

під напругою в разі ушкодження ізоляції (наприклад, корпуса ЕУ); 

− стороння провідна частина – провідна частина, яка не є частиною ЕУ, 

здатна виносити електричний потенціал, як правило, електричний потенціал 

локальної землі (наприклад, рейки під‘їзних колій, металеві труби,будівельні 

металоконструкції, оболонки комунікацій тощо). 

Небезпека експлуатації ЕУ полягає у можливості включення людини під 

напругу дотику і напругу кроку: 

− напруга дотику − це напруга, яка виникає на тілі людини або тварини у 

разі одночасного дотику до двох провідних частин; 

− напруга кроку − це напруга між двома точками на поверхні локальної 

землі, розташованими на відстані 1 м одна від одної, що відповідає довжині 

великого кроку людини. 

Згідно ПУЕ-2006 розрізняють дві схеми дотику людини: 

− прямий дотик − це електричний контакт людей зі струмовідними 

частинами, що перебувають під напругою, або наближення до них на 

небезпечну відстань; 

− непрямий дотик − це електричний контакт людей з відкритою 

провідною частиною (найчастіше − корпусом ЕУ), яка опинилася під напругою 

внаслідок пошкодження ізоляції. 
 

2.12.4. Небезпека прямого дотику в однофазних мережах  
У однофазних мережах змінного струму і мережах постійного струму 

можуть бути два види прямого дотику: 

− однополюсний прямий дотик − це дотик людини, що стоїть на 

провідній основі (землі), до одного полюса мережі; 

− двополюсний прямий дотик − це дотик людини до двох полюсів мережі. 

Однополюсний прямий дотик у ЕМ, ізольованій від землі (рис. 2.12.2, а, 

б). 

Взагалі проводи ЕМ відносно землі мають опори витоку і ємність. Опір 

витоку − це сума опорів ізоляції проводу та опору шляху струму на землю: для 

повітряних ліній (ПЛ) − це сума опору ізолятора та óпору опóри лінії, а для 

кабельних ліній (КЛ) − це сума óпору ізоляції проводу та óпору загальної 

ізоляції. Ємність проводів ліній в основному залежить від їх протяжності. 

Однополюсні мережі та мережі постійного струму в основному короткі. Тому 

величини ємності проводів відносно землі невеликі, а ємнісний опір − 

відповідно великий і у розрахунках струмів, що протікають через людину, не 



враховується. Óпори витоку для ЕМ напругою до 1кВ не можуть бути меншими 

500 кОм. 

На схемі (рис. 2.12.2, а) óпори витоку позначимо r1 і r2. Еквівалентна 

схема дотику представлена на рис. 2.12.2, б. Якщо прийняти óпори витоку 

однаковими 
1 2r r r  , формула для визначення сили струму, що протікає через 

людину, запишеться у вигляді: 

/( 2 )ЛД М ЛДI U r R  ; 

     де 
МU − напруга мережі; 

  r − опір витоку проводу мережі; для аналізу можна прийняти r >10
5
 Ом; 

  
ЛДR − опір кола людини; для аналізу можна прийняти =10

3
 Ом. 

Аналізуючи залежність, можемо зробити висновок, що сила струму через 

людину залежить віл опору витоку, тобто від стану ЕМ. 

Однополюсний прямий дотик у ЕМ із заземленим полюсом (рис. 2.12.2, 

в). У цьому разі струм через людину протікає до функціонального заземлення 

(RФ), і  його силу можна визначити за формулою: 

 / ;ЛД М Ф ЛДI U R R   

Опір функціонального заземлення не може бути більшим 10 Ом, тобто 
ЛДR >> ФR . 

Тоді формула для 
ЛДІ  запишеться у вигляді: 

/ЛД М ЛДI U R . 

Однополюсний прямий дотик у ЕМ із заземленою середньою точкою 
(рис. 2.12.2, г). У цьому разі напруга полюса мережі відносно землі становить 

0,5 MU  і людина потрапляє під таку напругу. Струм протікає, як і в 

попередньому разі до ФR . Силу струму, що протікає через людину, можна 

записати у вигляді:  

  / 2ЛД М Ф ЛДI U R R   ; 

а оскільки ФR <<
ЛДR  можемо записати 

0,5 /ЛД М ЛДI U R . 

Однополюсний прямий дотик за аварійного стану (рис. 2.12.2, д). 

Розглядається випадок прямого дотику людини до одного полюса ЕМ, другий 

полюс якої замкнутий на землю. Перехідний контакт у місці замикання КR . 

Струм протікає через людину у землю і до місця замикання на землю другого 

полюса. 

 /ЛД М К ЛДI U R R 
.
 

Якщо замикання на землю "глухе", тобто КR → 0, 

/ЛД М ЛДI U R  . 

Двополюсний прямий дотик (рис. 2.12.2, е). У цьому разі напруга мережі  

МU  прикладена до тіла людини. Струм протікає за верхньою стандартною 

петлею, і вираз для визначення його сили має вигляд: 

/ЛД М ЛДI U R  

Аналізуючи розглянуті випадки прямого дотику в однофазних мережах 

змінного струму і постійного струму, можемо зробити наступні висновки: 

ЛДR



 
 

Рис.2.12.2.  Схеми прямого дотику до струмовідних частин однофазних ЕМ 

змінного струму: 
а, б − однополюсного у мережі, ізольованій від землі (а − принципова, б − еквівалентна); в − 

однополюсного у мережі із заземленим полюсом; г − однополюсного у мережі із заземленою 

середньою точкою; д − однополюсного за аварійного стану мережі; е – двополюсного 

 

− найбільш небезпечний випадок двополюсного прямого дотику через те, 

що у цьому випадку сила струму через людину 
ЛДI  матиме найбільше значення, 

бо опір кола людини буде мінімальним, а струм протікатиме за найбільш 

небезпечним шляхом; 

− найменш небезпечний випадок однополюсного прямого дотику у 

мережі ізольованій від землі, бо у цьому випадку сила струму через людину 

обмежується великим значенням опору витоку. 

 

2.12.5.Небезпека прямого дотику в трифазних ЕМ 
У трифазних ЕМ можуть бути три види прямого дотику: 

− однофазний прямий дотик – це дотик людини, що стоїть на провідній 

основі, до одного фазного провідника; 



− двофазний прямий дотик – це одночасний дотик людини до двох різних 

фазних провідників; 

− одночасний дотик до фазного і N-, РЕ- чи РЕN- провідників у мережах 

напругою до 1 кВ з глухозаземленою нейтраллю. 

Загальний випадок однофазного прямого дотику (рис. 2.12.3, а). 

Розглянемо самий загальний випадок трифазної мережі з трьома фазними 

провідниками L1, L2, L3 і нейтральним провідником N. Всі ці провідники 

відносно землі мають свої провідності – Y1, Y2, Y3 і  YN відповідно. Нейтраль 

мережі заземлено через провідність Y0. Людина, що стоїть на провідній основі 

(землі), доторкується до фазного провідника L1. Через людину протікає струм 

ЛДI  у землю і до провідностей інших фазних провідників, нейтрального 

провідника і заземлення нейтралі ФR . 

Отримана залежність для ЛДI  достатньо складна для аналізу. Тому 

розглянемо окремі випадки дотиків. 

Однофазний прямий дотик у ЕМ з ізольованою нейтраллю у 

нормальному режимі роботи (рис. 2.12.3, б, в). Такі мережі в нормальному 

режимі роботи симетричні відносно землі. Дотик людини до однієї із фаз 

порушує цю симетрію, зумовлюючи перекіс фаз. 

Умовимося, що óпори і ємності відносно землі всіх фазних провідників 

рівні за величиною. Тоді для загального випадку з урахуванням опору витоку і 

ємності фазного провідника, формула для сили струму через людину має 

вигляд: 

 / / 3ЛД Ф ЛДI U R Z  . 

Розглянемо окремі випадки: 

− для ПЛ, враховуючи тільки óпори витоку r  і нехтуючи 
CX : 

 / / 3ЛД Ф ЛДI U R r  ; 

 

− для КЛ, що мають відносно велику ємність, нехтують опором витоку: 
2 2/ ( ) ( / 3)ЛД Ф ЛД CI U R X  . 

 

Як видно з наведених залежностей, силу струму через людину 

визначають в основному величинами r  і 
CX . 

Якщо розглядати ЕМ напругою понад 1кВ (для даного випадку і всіх 

інших) у формулах для визначення 
ЛДI  слід враховувати опір електричної дуги 

ДR , бо часто людина не встигає доторкнутись до провідника, а лише 

наближається до нього, як проскакує дуга (що часто трапляється з любителями 

селфі, які намагаються зробити знімок на даху вагона електропотяга або в 

забороненій зоні ліній електропередач), і людина уражається електричним 

струмом через дугу: 

/( / 3)ЛД Ф ЛД ДI U R R Z
 

    

 

Однофазний прямий дотик у мережі із глухозаземленою (ефективно 

заземленою) нейтраллю у нормальному режимі роботи (рис. 2.12.3, г). У 



цьому разі струм через людину протікає у землю і прямує до ФЗ. Силу струму 

через людину можна визначити із залежності: 

/( )ЛД Ф ЛД ФI U R R  . 

А оскільки ФR <<
ЛДR  можемо записати 

/ЛД Ф ЛДI U R . 

 

 

 

 
Рис.2.12.3 Схеми прямих дотиків у трифазних мережах: 

а − однофазний, загальний випадок; б, в − однофазний у мережі з ізольованою нейтраллю у 

нормальному режимі (б − принципова; в − еквівалентна); г − однофазний у мережі з 

глухозаземленою (ефективно заземленою) нейтраллю; д − однофазний у аварійному стані мережі з 

глухо заземленою нейтраллю; е − однофазний у аварійному стані мережі з ізольованою 

нейтраллю; ж − двофазний; з − до фазного і нейтрального провідників у мережі напругою до 

1кВ з глухозаземленою нейтраллю 

L1
L2
L3

з

N

R ф
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Однофазний прямий дотик у аварійному стані ЕМ із глухозаземленою 

нейтраллю (рис. 2.12.3, д). У цьому разі людина торкається до справного 

фазного провідника мережі (наприклад, 3L ), а інший фазний провідник 

(наприклад, 2L ) має замикання на землю через перехідний опір KR  (опір 

контакту). Струм протікає через людину на землю і розділяється на дві частини: 

одна прямує до місця замикання на землю ( ), а інша – до ФЗ (RФ). Силу 

струму, що протікає через людину, можна визначити за наступною залежністю: 

( 3 ) /( ( ))ЛД Ф Ф К Ф К ЛД Ф КI U R R R R R R R    . 

Простіше 
ЛДI  можна визначити за величиною напруги дотику: 

/ЛД ДОТ ЛДI U R . 

Величина 
ДОТU  залежить від величини опорів ФR  і КR : 

− якщо 0КR  , 
ДОТU  ЛU ; 

− якщо К ФR R , 
ДОТ ФU U . 

Для зовсім наближених розрахунків можна користуватись такою 

залежністю: 

0,67 /ЛД Л ЛДI U R . 

Однофазний прямий дотик у аварійному стані ЕМ з ізольованою 

нейтраллю (рис. 2.12.3, е). У разі такого дотику струм протікає через людину у 

землю і до місця замикання іншої фази на землю. Силу цього струму можна 

визначити із залежності: 

( )ЛД Л К ЛДI U R R  . 

Якщо          (а опір KR  надзвичайно рідко буває більшим 100 Ом), то 

/ЛД Л ЛДI U R . 

Тобто людина, яка торкається справного фазного провідника такої 

мережі, включається на лінійну напругу. У цьому полягає основна небезпека 

експлуатації трифазних ЕМ з ізольованою нейтраллю ДЖ. 

Двофазний прямий дотик (рис. 2.12.3, ж). У такому разі основна сила 

струму протікає через верхню стандартну петлю (від однієї руки до другої). І 

силу цього струму можна визначити за залежностями: 

− якщо мережа напругою до 1кВ: 

/ЛД Л ЛДI U R ; 

− якщо мережа напругою понад 1кВ (потрібно враховувати опір 

електричної дуги 
ДR ): 

/( )ЛД Л ЛД ДI U R R  . 

Прямий дотик до фазного і нейтрального провідників у ЕМ напругою 

до 1 кВ з глухозаземленою нейтраллю (рис.2.12.3,з). У такій схемі дотику 

основна сила струму протікає за верхньою стандартною петлею (рука-рука) і 

може бути визначена за формулою: 

/ЛД Ф ЛДI U R . 

Є ще відгалуження деякої частини струму на землю (через ФR ), але сила 

його незначна і нею можна знехтувати. 

KR



Аналізуючи розглянуті випадки прямих дотиків людини до 

струмовідних частин трифазних ЕМ, можемо зробити такі висновки: 

− найбільш небезпечними є випадки прямих однофазних дотиків як за 

силою струму, що протікає через людину, так і за шляхом струму – за верхньою 

стандартною петлею; 

− найменш небезпечними є випадки прямих однофазних дотиків у ЕМ з 

ізольованою нейтраллю; 

− небезпечними є також випадки прямих однофазних дотиків за 

аварійного стану ЕМ з ізольованою нейтраллю, коли людина потрапляє під 

лінійну напругу. 

 

2.12.6. Небезпека замикань на землю в ЕУ. 

Напруги непрямого дотику до корпусу ЕУ і кроку 
Замикання на землю в електроустановках 

Замикання на землю в ЕУ відбувається в таких випадках: 

− обриву і падіння на землю проводів ПЛ під напругою; 

− пробою ізоляції КЛ і замикання фази на землю; 

− пошкодження ізоляції і замикання на заземлений корпус ЕУ. 

Небезпека замикань на землю в ЕУ зумовлена властивістю струму 

повертатись до свого джерела (у даному випадку через землю) і тим, що ґрунт 

чинить опір струму, що протікає. Через це на поверхні ґрунту з'являються 

потенціали. 

Закон розподілу потенціалів на поверхні землі у випадку замикань на 

землю. Розглянемо класичний випадок – замикання на напівсферичний 

заземлювач біля поверхні землі. Через заземлювач стікає струм  замикання на 

землю 
ЗЗI  (рис. 2.12.4, а) 

Нас цікавить закон розподілу потенціалів на поверхні землі біля 

заземлювача. Потенціал у точці А, що знаходиться на відстані х від 

заземлювача, запишеться рівнянням: 

/(2 ) /a ЗЗI x k x    ; 

де   − питомий опір ґрунту (опір кубика ґрунту з розміром ребра 1 м (1 

см), виміряний між паралельними гранями в самому ґрунті). 

  
Рис. 2.12.4. Схеми замикання і закони розподілу потенціалів на поверхні 

землі: 
а – напівсферичний заземлювач; б – два напівсферичні заземлювачі 

б
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Для будь-якого конкретного випадку величина /(2 )ЗЗI const   , тобто це 

рівняння гіперболи. Таким чином, потенціали на поверхні землі, зумовлені 

замиканням на напівсферичний заземлювач, розподіляються за законом 

гіперболи, зменшуючись з віддаленням від місця замикання на землю.  

Розглянемо замикання на подвійний заземлювач напівсферичної форми 

на поверхні землі (рис. 2.12.4, б). Для отримання картини розподілу потенціалів 

у зоні між заземлювачами застосуємо принцип накладання. Для цього в кожній 

точці поверхні знайдемо суму потенціалів, обумовлену кожним окремим 

заземлювачем. 

Для характеристики замикань на землю в ЕУ введено два поняття:  

− зона розтікання (локальна земля) – це частина землі, яка перебуває в 

електричному контакті із заземлювачем і електричний потенціал якої не 

обов'язково дорівнює нулю (радіус цієї зони залежить від  і від ρ; для будь-

яких можливих зараз  він не перевищує 20 м); 

− зона нульового потенціалу (відносна земля) – це провідна частина 

землі, яка перебуває за межею зони впливу будь-якого заземлювального 

пристрою, електричний потенціал якої умовно можна прийняти за нульовий. 

У зв'язку з таким розподілом потенціалів з'являються дві небезпечні для 

людини напруги: непрямого дотику до корпусу ЕУ і кроку. 

 

Напруга непрямого дотику до корпусу ЕУ 

Під напругу непрямого дотику до корпусу потрапляє людина, яка стоїть 

на ґрунті (струмопровідній основі) і торкається корпусу пошкодженої ЕУ (рис. 

2.12.5, а). 

 
Рис.2.12.5. Напруги непрямого дотику до корпусу ЕУ(а) і кроку (б) 

 

Напруга дотику дорівнює різниці потенціалів корпусу ЕУ і точки, де 

перебувають ноги людини: 

ДОТ к нU    . 

Потенціал корпусу дорівнює добуткові суми струму замикання на землю 

 та опору захисного заземлення 
ЗR : 

            

Потенціал точки, де перебувають ноги людини, яка торкається корпусу 

(на відстані х від захисного заземлювача), дорівнює: 

/ (2 )н ЗЗI x   . 

ЗЗI

ЗЗI

ЗЗI



Тоді ДОТU  можемо записати у вигляді: 

( / (2 ))ДОТ ЗЗ ЗU I R x    

Напруга дотику прямо пропорційно залежить від 
 
і х та обернено 

пропорційно від  . 

За межами локальної землі (зони розтікання) напруга непрямого дотику 

дорівнює напрузі на корпусі ЕУ або заземлювачі –        . 

Напругу непрямого дотику прийнято записувати у вигляді функції 

напруги на корпусі ЕУ: 

1 2 1 2ДОТ K ЗЗ ЗU U I R     ; 

  де 
1 2,  − коефіцієнти напруги дотику; 

  1 − враховує форму потенційної кривої (
1 1  ), 

  2 − враховує падіння напруги на опорній поверхні ніг (
2 1  ). 

Для розрахунку сили струму, що протікає через людину, обумовленого 

напругою непрямого дотику, пропонується така залежність: 

1 / .ЛД ЗЗ З ЛДI I R R  

 

Напруга кроку 

Під напругу кроку потрапляє людина, переміщуючись поверхнею землі у 

зоні розтікання струму замикання на землю (локальна земля). Напруга кроку 

дорівнює різниці потенціалів точок поверхні ґрунту, на яких перебувають ноги 

людини (див. рис. 2.12.5, б). 

Напруга кроку дорівнює: 

1 2КРU    . 

Якщо записати значення                , а                     і 
підставити їх у цю формулу, отримаємо: 

/ (2 ( ))КР ЗЗU I a x x a   . 

Напруга кроку 
КРU  прямо пропорційно залежить від 

ЗЗI ,   та а  і 

обернено пропорційно − від x; за межами зони розтікання 0КРU  . 

Аналогічно напрузі дотику ( ДОТU ) 
КРU  записують у функції напруги на 

корпусі ЕУ: 

1 2 1 2КР К ЗЗ ЗU U I R     ;
 

де 
1 2,   − відповідні коефіцієнти напруги кроку. 

Для розрахунку сили струму, що протікає через людину, обумовленого 

напругою кроку, пропонується така залежність: 
                    . 

 

 

2.12.7. Захисне заземлення в електроустановках 
Заземлення – це виконання електричного з‘єднання між визначеною 

точкою системи, установки чи обладнання і локальною землею. 

З‘єднання з локальною землею може бути навмисним, ненавмисним і 

випадковим; а також постійним і тимчасовим. 

ЗЗI



Заземлення в ЕУ може бути: захисним (ЗЗ) і функціональним (робочим, 

ФЗ). 

Захисне заземлення – це заземлення точки або точок системи, установки 

або обладнання з метою забезпечення електробезпеки. Найчастіше – це 

заземлення корпусів ЕУ. 

Функціональне (робоче) заземлення – це заземлення точки або точок 

системи, установки або обладнання з метою, що не обов‘язково пов‘язана з 

електробезпекою. Найчастіше – це заземлення нейтральної або середньої точки 

ДЖ або заземлення з метою забезпечення електромагнітної сумісності. 

Тип системи заземлення – це показник, який характеризує влаштування 

нейтрального провідника (N) і з‘єднання з землею струмовідних частин ДЖ та 

відкритих провідних частин в ЕУ напругою до 1 кВ. 

Відповідно до ГОСТ 30321.2 прийнято дволітерне позначення типів 

системи заземлення.  

Перша літера (Т або І) – характер заземлення джерела живлення: 

Т (від лат. «terra» – земля) – безпосереднє приєднання однієї точки 

струмовідних частин ДЖ до заземлювального пристрою (ЗП); 

I (від англ. «isolated» – ізольований) – всі струмовідні частини ДЖ 

ізольовано від землі. 

Друга літера (N або T)– характер заземлення відкритих провідних частин 

ЕУ: 

N (від англ. «neutral» – нейтраль) – безпосередній зв‘язок відкритих 

провідних частин ЕУ з точкою заземлення ДЖ (нейтральною точкою ДЖ); 

T – безпосередній зв‘язок відкритих провідних частин із землею 

незалежно від характеру зв‘язку ДЖ із землею. 

У системах заземлення використовують наступні провідники: 

N-провідник – це нейтральний провідник в ЕУ до 1 кВ, електрично 

з‘єднаний з нейтральною точкою ДЖ і використовується для розподілення 

електричної енергії; 

РЕ-провідник (від англ. «protective earthing» – захисне заземлення) – це 

захисний провідник в ЕУ до 1 кВ, призначений для захисту від ураження 

електричним струмом. 

РЕN-провідник – провідник в ЕУ до 1 кВ, який поєднує в собі функції 

захисного (РЕ-) і нейтрального (N-) провідників. 

Згідно з ПУЕ-2006 прийнято системи заземлення ТТ, ІТ, ТN. 

Система ТТ – це система, одну точку струмовідних частин ДЖ якої 

заземлено, а відкриті провідні частини ЕУ з‘єднано із заземлювачем, 

електрично незалежним від заземлювача ДЖ (рис. 2.11.6, а);  

система IT – це система, в якій мережу живлення ізольовано від землі чи 

заземлено через прилади і/або пристрої, що мають великий опір, а відкриті 

провідні частини ЕУ заземлено захисним РЕ-провідником (рис. 2.11.6, б); 



 
Рис. 2.11.6. Схеми систем заземлення в ЕУ напругою до 1 кВ: 

а – типу ТТ; б – типу ІТ; в – типу TN; 

ФЗ – функціональне заземлення; ЗЗ – захисне заземлення 

 

система ТN – це система, в якій мережа живлення має глухе заземлення 

однієї точки струмовідних частин ДЖ, а електроприймачі і відкриті провідні 

частини ЕУ приєднуються до цієї точки за допомогою відповідно N- і РЕ- або 

PEN-провідників (рис. 2.11.6, в). 

Системи заземлення TN поділяють на підсистеми TN-C, TN-S та TN-C-S: 

підсистема TN-C – це система TN, в якій N- і РЕ-провідники поєднано 

(від англ. «combine» – поєднувати) в одному РЕN-провіднику по всій мережі 

(рис. 2.11.7, а); 

 
Рис.2.11.7. Схеми підсистем захисного заземлення системи TN  

в ЕУ напругою до 1 кВ: 
а – підсистема TN-C; б – підсистема TN-S; в – підсистема TN-C-S 

 



підсистема TN-S – це система TN, в якій N- і РЕ-провідники розділені 

(від англ. «separate» – розділяти) по всій мережі (рис. 2.11.7, б); 

підсистема TN-C-S – це система TN, в якій N- і РЕ-провідники поєднані 

в одному провіднику у частині мережі, починаючи від ДЖ (рис. 2.11.7, в). 

 

Захисна дія захисних заземлень 

Захисна дія захисних заземлень полягає у захисті від напруги дотику до 

струмовідних частин, тобто напруги на металевих корпусах ЕУ відносно землі 

у випадку пошкодження ізоляції. 

Захисна дія ЗЗ у мережах з ізольованою нейтраллю ДЖ (рис. 2.12.8). 

Розглянемо спочатку дотик до незаземленого корпусу ЕУ. Цей випадок 

буде аналогічний однофазному дотику до фазного проводу такої лінії (п.2.12.4), 

і сила струму, що протікає через людину, визначається за залежністю: ІЛД   
 ф

 ЛД 
 

 

  . Як було розглянуто раніше (п.2.12.4), сила цього струму залежатиме, в 

основному, від другого доданку у дільнику (r/3), величина якого перевищує 
510  

Ом, а  ЛД − всього 
310  Ом. 

 
Рис.2.12.8.Схема захисного заземлення в мережі з ізольованою  

нейтраллю ДЖ: 
а – схема електрична; б – схема еквівалентна 

 

У разі дотику людини до заземленого корпусу (рис. 2.11.8) сила струму, 

що протікатиме через людину, визначається наведеною нижче формулою: 

 ЛД    
 ЛД

 ЛД  
 

 
   

  ЛД

  з

. 

У цій формулі вирішальне значення має третій доданок у дільнику: 
  ЛД

  з

, 

порядок якого 
710 . Якщо порівняти сили цих струмів, то можна зробити 

висновок: сила струму, що протікає через людину у випадку дотику до 

заземленого корпусу, буде набагато (на два порядки) меншою, ніж у випадку 

прямого дотику до фазного провідника. 

А щоб сила цього струму була якомога меншою, треба щоб третій 

доданок у дільнику був якомога більшим. Це можливо, якщо опір захисного 

заземлення ( з) буде меншим. Тобто, для збільшення безпеки треба виконувати 

захисні заземлення з якомога меншим опором. 



Розглянемо цю схему (рис.2.12.8) з іншого боку – ближче до 

еквівалентної (рис. 2.12.8, б). У мережах з ізольованою нейтраллю ДЖ сила 

струму замикання на землю визначається залежністю: 
/( /3).ЗЗ ФI U r  

Напруга на корпусі пошкодженої ЕУ буде: 
.К ЗЗ ЗU I R  

Дотик людини (з опором 
310  Ом) до корпусу ЕУ практично не впливає ані 

на силу струму замикання на землю, ані на напругу на корпусі ЕУ,  к. Тому 

силу струму, що протікає через тіло людини, можна приблизно визначити з 

такої залежності: 

/ / .ЛД К ЛД ЗЗ З ЛДІ U R I R R   

З цієї залежності ми отримаємо той самий висновок: сила струму, що 

протікає через людину, прямо залежить від опору захисного заземлення. 

Таким чином, завжди можна підібрати таке невелике значення  з, що за 

даного значення через людину протікатиме безпечний струм. Умова безпеки 

для захисних земель в ЕУ з ізольованою нейтраллю має вигляд: 

 к     зз з     дот   доп  

На основі цього можна зробити такі висновки: 

− захисне заземлення є ефективним засобом захисту в ЕМ з ізольованою 

нейтраллю ДЖ напругою до і понад 1 кВ; 

− захисна дія захисного заземлення в ЕМ з ізольованою нейтраллю 

полягає у зменшенні напруги дотику (корпус ЕУ – земля) за рахунок 

зменшення   з оскільки  зз не залежить від  з. 

Захисна дія ЗЗ у мережах із заземленою нейтраллю ДЖ. (рис. 2.12.9). У 

цьому випадку сила струму, що протікає через людину, також залежить від 

напруги на корпусі пошкодженої ЕУ відносно землі: 

/ / .ЛД К ЛД ЗЗ З ЛДI U R I R R   

А сила струму замикання на землю залежить від  опорів захисного (
зR ) і 

функціонального ( фR ) заземлень: 

/( ).ЗЗ ЗФ ФI U R R   

Зменшенням величини  з можна у незначній мірі зменшити напругу на 

корпусі відносно землі, але зменшення  з зумовить суттєве збільшення сили 

струму замикання на землю. Напруга на корпусі практично не зменшиться. 

Розглянемо захисну дію ЗЗ в ЕУ напругою більш як 1 кВ і до 1 кВ окремо. 

Спочатку розглянемо мережу з напругою більш як 1 кВ. Найменша 

лінійна напруга мережі із заземленою (глухо або ефективно) нейтраллю є 110 

кВ. Фазна напруга у цьому випадку буде приблизно 63,5 кВ. Прийнявши для 

спрощення розрахунків опори захисного і функціонального заземлень по 10 Ом 

(ця величина надзвичайно завищена; приймається, щоб не враховувати опори 

струмовідних частин), отримаємо силу 
ЗЗI : 

63500/(10 10) 3175ЗЗI     А. 

Ця сила струму дуже велика і такий струм є струмом однофазного 

короткого замикання (КЗ). Від сили цього струму спрацьовують пристрої 

максимального струмового захисту і селективно відключають пошкоджену ЕУ.  



Таким чином, захисна дія ЗЗ в ЕУ напругою більш як 1 кВ із заземленою 

нейтраллю полягає в перетворенні замикання на корпус в однофазне КЗ і 

відключенні живлення від пошкодженої установки, в результаті чого зникає 

напруга на корпусі ЕУ відносно землі. 

 

 
Рис.2.12.9. Схема захисного заземлення 

 у мережі із заземленою нейтраллю ДЖ 

Розглянемо мережу напругою до 1 кВ. Аналогічно визначимо силу 

струму замикання на землю для мережі напругою 380/220 В (як такої, що 

зустрічається найчастіше), прийнявши опори захисного і функціонального 

заземлень по 4 Ом: 

 зз   
   

    
      А. 

Цей струм не є струмом КЗ для широкого кола електроспоживачів. 

Пристрій максимального струмового захисту спрацьовує, відключаючи 

пошкоджене електрообладнання, лише за обмеженої потужності цього 

обладнання. Так, для електродвигуна ця потужність буде не більше 3 кВт. За 

більшої потужності пристрій МСЗ не спрацьовує і напруга на корпусі 

пошкодженої ЕУ (а також усіх ЕУ, сполучених заземлювальним проводом) 

залишається. 

Таким чином, можна зробити висновок, що заземлення системи ТТ 

(сполучення ЕУ з окремим заземлювачем в ЕМ напругою до 1 кВ з 

глухозаземленою нейтраллю ДЖ) не є ефективним заходом захисту. 

Тому в ЕМ напругою до 1 кВ з глухозаземленою нейтраллю ДЖ 

застосовують ЗЗ у вигляді сполучення корпусів ЕУ з нейтральним провідником 

мережі – типу TN (рис. 2.12.10). 

 
Рис.2.12.10. Схема захисного заземлення в мережі з глухозаземленою 

нейтраллю ДЖ напругою до 1 кВ (підсистема TN-C) 
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Таке сполучення корпусів ЕУ з нейтральним провідником ЕМ змінює 

шлях струму замикання на корпус. У цьому випадку струм потече по фазному і 

нейтральному провідниках і обмотці трансформатора. Опір цього кола струму 

складає десяті частки Ома. Сила струму буде велика, і цей струм буде струмом 

короткого замикання, від якого спрацьовує пристрій максимального струмового 

захисту і селективно відключає пошкоджену ЕУ чи ділянку ЕМ. 

Таким чином, як і в ЕМ напругою до 1 кВ з глухозаземленою нейтраллю, 

так і у мережах напругою більш як 1 кВ із заземленою нейтраллю, принцип 

захисту ЗЗ підсистеми TN полягає у відключенні пошкодженої ЕУ. 

Висновки: 

− ЗЗ у розглянутих конструктивних варіантах є ефективним заходом 

захисту в ЕМ із заземленою нейтраллю ДЖ напругою до і більш як 1 кВ; 

− захисна дія ЗЗ в ЕМ із заземленою нейтраллю полягає в захисті часом – 

скороченні тривалості існування напруги корпус ЕУ – земля за рахунок 

відключення напруги живлення пристроєм максимального струмового захисту. 

 

Конструкція заземлювальних пристроїв 

Заземлювальний пристрій – це сукупність електрично з‘єднаних між 

собою заземлювача і заземлювальних провідників, включаючи елементи їх 

з‘єднання. 

Заземлювач – це провідна частина (провідник) або сукупність з‘єднаних 

між собою провідників, які перебувають в електричному контакті із землею 

безпосередньо або через провідне середовище (наприклад, бетон). 

Заземлювачі поділяють на природні і штучні. 

Природний заземлювач – це провідна частина, яка крім своїх 

безпосередніх функцій одночасно може виконувати функції заземлювача. 

ПУЕ передусім рекомендують застосовувати як природні заземлювачі: 

металеві і залізобетонні конструкції будівель і споруд; підземні частини 

металевих i залізобетонних опор ПЛ; свинцеві оболонки кабелів, прокладених у 

землі; металеві трубопроводи, прокладені у землі; інші провідні частини, 

прокладені у землі;
 
заземлювачі опор ПЛ, з‘єднані з заземлювальним пристроєм 

ЕУ за допомогою грозозахисного троса, якщо трос не ізольовано від опор ПЛ; 

інші конструкції. 

Не допускається використовувати як природні заземлювачі: алюмінієві 

оболонки кабелів та трубопроводи горючих або вибухонебезпечних газів i 

сумішей. Не слід використовувати як природні заземлювачі: труби каналізації, 

центрального опалення; комунального водопроводу, а також залізобетонні 

конструкції з попередньо напруженою арматурою. 

Штучний заземлювач – це заземлювач, який спеціально виконують з 

метою заземлення. 

Штучні заземлювачі можуть бути: з чорної сталі без або з покриттям, з 

нержавіючої сталі чи мідними. Зазвичай використовують штучні заземлювачі з 

чорної сталі без покриття. 

Найчастіше штучні заземлювачі виконують з вертикальних електродів, 

розміщених по периметру або вздовж сторони об‘єкта і сполучених 

горизонтальним електродом. Для вертикальних електродів використовують 

сталеві прутки діаметром 16 мм і більше або кутники з розмірами 32×32×4 мм 



чи 40×40×5 мм довжиною 3,5 м і більше. Для горизонтальних електродів 

застосовують ті ж прутки діаметром 10 мм або сталеву штабу 4×40мм
2
. 

Заземлювальний провідник – це провідник, який з‘єднує заземлювач із 

визначеною точкою системи або ЕУ чи обладнання. Як заземлювальні 

провідники, прокладені в землі, використовують сталь, таку ж як і для 

заземлювачів. 

На рис. 2.12.11 наведено план-схему заземлювального пристрою. 

Заземлювальний пристрій становить сукупність заземлювачів і заземлювальних 

провідників, які сполучають заземлювані ЕУ з заземлювачем. Заземлювач 

виконано з вертикальних електродів, сполучених горизонтальним електродом. 

 
Рис. 2.12.11. План-схема заземлювального пристрою 

 

Всі сполучення у схемі заземлень потрібно виконувати нероз‘ємними (за 

допомогою зварювання). Виняток становить приєднання заземлювальних 

провідників до корпусів ЕУ, де допускаються болтові з‘єднання. 

За взаємним розташуванням заземлювача і заземлюваного обладнання 

заземлення поділяють на виносні і контурні. 

Заземлювачі виносних заземлень розміщують на деякій відстані від 

заземлювального обладнання часто у зоні нульового потенціалу. Заземлювачі 

контурних заземлень розміщують поряд із заземлюваним обладнанням або під 

територією майданчика, на якому розташовано це обладнання. 
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2.13. Безпека технологічного обладнання та процесів сучасного 

металургійного виробництва 
 

2.13.1.Безпека виробничого обладнання,  

виробничих процесів та виконання робіт 
Безпека праці будь-якого виробництва, в тому числі металургійного, 

включає наступні три складові: 

 безпеку виробничого обладнання; 

 безпеку технологічних процесів; 

 безпеку виконання робіт. 

Безпека виробничого обладнання 

Безпека виробничого обладнання (за виключенням обладнання, що є 

джерелом іонізуючих випромінювань) регламентується ГОСТ 12.2.003-91. 

ССБТ. «Оборудование производственное. Общие требования безопасности». 

Безпека виробничого обладнання забезпечується наступними методами: 

 добором принципів дії, джерел енергії та параметрів робочих 

процесів; 

 мінімізацією кількості енергії, що споживається чи накопичується; 

 застосуванням вмонтованих у конструкцію засобів захисту та 

інформації про можливі небезпечні ситуації; 

 застосуванням засобів автоматизації, дистанційного керування та 

контролю; 

 дотриманням ергономічних вимог, обмеженням фізичних і нервово-

психологічних навантажень на працівників. 

Виробниче обладнання під час роботи, самостійно чи у складі 

технологічних комплексів, повинно відповідати вимогам безпеки впродовж 

усього періоду експлуатації. 

Матеріали конструкції виробничого обладнання не повинні зумовлювати 

утворення небезпечних чи шкідливих факторів щодо дії на організм 

працівників, а навантаження, що виникають під час роботи в окремих 

елементах обладнання, не повинні сягати небезпечних величин. У випадку 

неможливості реалізації останньої вимоги у конструкції обладнання необхідно 

передбачити спеціальні засоби захисту (огородження, блоківки та ін.).  

Небезпечні зони виробничого обладнання (рухомі вузли, елементи з 

високою температурою тощо), як потенційні джерела травмонебезпеки, повинні 

бути огороджені (відповідно до ГОСТ 12.2.062-81), теплоізольовані або 

розміщені у недосяжних місцях. 

Затискачі, вантажозахоплювальні та вантажопідіймальні пристрої 

повинні виключати можливість виникнення небезпеки під час раптового 

вимкнення енергії, а також самовільну зміну стану цих пристроїв після 

відновлення енергоживлення. 

Виробниче обладнання повинно бути пожежовибухобезпечним у 

передбачених умовах експлуатації та не накопичувати зарядів статичної 

електрики у небезпечних для працівників кількостях. 



Виробниче обладнання, робота якого супроводжується виділенням 

шкідливих речовин чи організмів або пожежо- та вибухонебезпечних речовин, 

повинно включати вмонтовані пристрої для локалізації цих виділень. За 

відсутності таких пристроїв у конструкції обладнання мають бути передбачені 

місця для підключення автономних пристроїв локалізації виділень. 

Якщо виробниче обладнання є джерелом шуму, ультра- та інфразвуку, 

вібрації, виробничих випромінювань (електромагнітних, лазерних тощо), то 

його слід виконувати таким чином, щоб параметри перерахованих шкідливих 

виробничих факторів не перевищували меж, встановлених відповідними 

чинними нормативами. 

Виробниче обладнання повинно бути забезпечене місцевим освітленням, 

виконаним відповідно до вимог чинних нормативів, якщо його відсутність 

може спричинювати перевантаження органів зору або інші небезпеки, пов‘язані 

з експлуатацією цього обладнання. 

Пуск виробничого обладнання у роботу, а також повторний пуск після 

його зупинки, незалежно від причини, має бути можливим тільки шляхом 

маніпулювання органами управління пуском. Органи аварійної зупинки після 

спрацювання повинні залишатися у положенні зупинки до їх повернення у 

вихідне положення обслуговуючими працівниками. Повернення органів 

аварійної зупинки у вихідне положення не повинно приводити до пуску 

обладнання. 

Засоби захисту, що входять у конструкцію виробничого обладнання, 

повинні: 

 забезпечувати можливість контролю їх функціонування; 

 виконувати своє призначення безперервно у процесі роботи обладнання; 

 діяти до повної нормалізації відповідного небезпечного чи шкідливого 

фактора, що спричинив спрацювання захисту; 

 зберігати функціонування у випадку виходу із ладу інших засобів 

захисту. 

Безпека виробничих процесів 

Безпека виробничих процесів регламентується ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. 

«Процессы производственные. Общие требования безопастности», який 

визначає загальні вимоги безпеки до виробничих процесів.  

Основними вимогами безпеки до технологічних процесів є:  

 усунення безпосереднього контакту працівників з вихідними 

матеріалами, заготовками, напівфабрикатами, готовою продукцією та 

відходами виробництва, що можуть бути вірогідними чинниками 

небезпек; 

 заміна технологічних процесів та операцій, пов‘язаних з виникненням 

небезпечних та шкідливих виробничих факторів, процесами і операціями, 

за яких ці фактори відсутні або характеризуються меншою інтенсивністю; 

 комплексна механізація та автоматизація виробництва, застосування 

дистанційного керування технологічними процесами і операціями за 

наявності небезпечних та шкідливих виробничих факторів; 

 герметизація обладнання; 

 застосування засобів колективного захисту працівників; 



 раціональна організація праці та відпочинку з метою профілактики 

монотонності праці, гіподинамії, а також обмеження важкості праці; 

 своєчасне отримання інформації про виникнення небезпечних та 

шкідливих виробничих факторів на окремих технологічних операціях 

(системи отримання цієї інформації слід виконувати за принципом 

пристроїв автоматичної дії з виводом на системи попереджувальної 

сигналізації); 

 впровадження систем контролю та керування технологічним процесом, 

що забезпечують захист працівників та аварійне відключення 

виробничого обладнання; 

 своєчасне видалення і знешкодження відходів виробництва, що є 

джерелами небезпечних та шкідливих виробничих факторів; 

 забезпечення пожежної і вибухової безпеки. 

Для визначення необхідних засобів захисту слід керуватися вказівками 

відповідних нормативно-правових актів за видами виробничих процесів та 

групами виробничого обладнання, що використовуються у цих процесах. 

Перелік діючих нормативно-правових актів подається у покажчиках 

нормативно-правових актів з питань охорони праці. 

Виробничі будівлі та споруди, залежно від вибраного архітектурно-

будівельного та об‘ємно-планувального вирішення, можуть впливати на 

формування умов праці: освітлення, шум, мікроклімат, загазованість та 

запиленість повітряного середовища, виробничі випромінювання. Крім того, 

неправильне кольорове або архітектурне вирішення інтер‘єру призводить до 

несприятливого психологічного впливу на працівників. 

У виробничому приміщенні умови праці залежать від таких факторів, як 

розташування технологічного обладнання, організація робочого місця, 

сировина, заготовки та готова продукція. У кожному конкретному випадку 

вимоги безпеки до виробничих приміщень та площадок формуються, виходячи 

з вимог діючих будівельних норм та правил. 

Рівні небезпечних та шкідливих виробничих факторів на робочих місцях 

повинні відповідати вимогам нормативних документів безпеки за видами 

небезпечних та шкідливих факторів. Робочі місця повинні мати рівні та 

показники освітленості, встановлені діючими Державними будівельними 

нормами України ДБН В.2.5-28-2006 «Природне і штучне освітлення». 

Для транспортування вихідних матеріалів, заготовок, напівфабрикатів, 

готової продукції та відходів виробництва необхідно застосовувати безпечні 

транспортні комунікації і засоби пересування вантажів, що виключають 

виникнення небезпечних та шкідливих виробничих факторів; механізацію та 

автоматизацію перевезення з урахуванням вимог ГОСТ 12.2.022-80 ССБТ. 

«Конвейеры. Общие требования безопасности» та ГОСТ 12.3.020-80 ССБТ. 

«Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования 

безопасности». 

 

Безпека виконання робіт 

Безпека виконання робіт включає застосування раціональних методів 

технології та організацію виробництва. Зокрема, велику роль відіграє зміст 



праці, форми побудови трудових процесів, ступінь спеціалізації працівників, 

вибір режимів праці та відпочинку, дисципліна праці, психологічний клімат у 

колективі, організація санітарного та побутового забезпечення праці.  

У формуванні безпечних умов праці також велике значення має 

врахування медичних протипоказань до використання працівників в окремих 

технологічних процесах, а також навчання й інструктажі з безпечних методів 

проведення робіт. 

До осіб, які допущені до участі у виробничому процесі, ставляться 

вимоги щодо відповідності їх фізичних, психофізичних і, в окремих випадках, 

антропометричних даних характеру роботи. Перевірка стану здоров‘я 

працівників має проводитися як перед допуском їх до роботи, так і періодично 

у процесі роботи згідно з чинними нормативами. Періодичність контролю стану 

їх здоров‘я визначається залежно від небезпечних та шкідливих факторів 

виробничого процесу в порядку, встановленому Міністерством охорони 

здоров‘я. 

Особи, які допускаються до участі у виробничому процесі, повинні мати 

професійну підготовку (у тому числі і з безпеки праці), що відповідає характеру 

робіт. Навчання працівників щодо охорони праці проводять на усіх 

підприємствах і в організаціях незалежно від характеру та ступеня небезпеки 

виробництва відповідно до НПАОП 0.00-4.12-05 (розділ 1). 

Основними напрямами убезпечення праці має бути комплексна 

механізація й автоматизація виробництва, що є передумовою до корінного 

покращення умов праці, зростання продуктивності праці та якості продукції, 

сприяє ліквідації відмінності між розумовою і фізичною працею. Але за 

автоматизації необхідно враховувати психічні та фізіологічні фактори, тобто 

узгоджувати функції автоматичних пристроїв з діяльністю людини-оператора. 

Зокрема, необхідно враховувати антропометричні дані останньої та її 

можливості до сприйняття інформації. 

У автоматизованому виробництві необхідне також суворе виконання 

вимог безпеки під час ремонту й налагодження автоматичних машин та систем. 

Одним із перспективних напрямів комплексної автоматизації виробничих 

процесів є використання промислових роботів. У цьому випадку між людиною 

та машиною (технологічним обладнанням) з‘являється проміжна ланка – 

промисловий робот, система набуває нової структури: людина-промисловий 

робот-машина, а людина виводиться із сфери постійного безпосереднього 

контакту з виробничим обладнанням. Більш детально це питання буде 

розглянуто далі, в параграфі «Особливості безпеки автоматизованих ліній і 

робототехнічних комплексів». 

Робоче місце – це зона, оснащена технічними засобами і в якій 

відбувається трудова діяльність працівника чи групи людей. 

Організація праці на робочому місці полягає у виборі робочої пози та 

системи робочих рухів, визначенні розмірів робочої зони та розміщенні в ній 

органів керування, інструментів, заготовок, матеріалів, пристроїв тощо, а також 

у виборі оптимального режиму праці та відпочинку. 

Робоча поза. Правильно вибрана робоча поза сприяє зменшенню втоми 

та збереженню працездатності працівника. Робоча поза може бути вільною або 

заданою (табл. 2.13.1). 



Вільна поза роботи означає можливість працювати поперемінно сидячи і 

стоячи. Це найбільш зручна поза, бо дозволяє чергувати завантаження м'язів та 

зменшує загальну втому. 

Задані робочі пози – сидячи або стоячи. Робоча поза «сидячи» найбільш 

зручна, вона може застосовуватись для робіт з невеликими фізичними 

зусиллями, з помірним темпом, що потребує великої точності. Поза «стоячи» є 

найбільш тяжкою, бо вимагає витрачати енергію і на виконання роботи і на 

підтримку тіла у вертикальному чи похилому положенні, що зумовлює швидке 

стомлення.  

Таблиця 2.13.1 

Характеристика робочих поз людини 

 

Система робочих рухів. Основним принципом при виборі системи 

робочих рухів є принцип «економії рухів», який сприяє підвищенню 

продуктивності праці і, в той же час, зменшенню стомлюваності, кількості 

помилок і травматизму. 

Принципи «економії рухів» полягають у наступному: обидві руки 

повинні починати і закінчувати рух одночасно; руки не повинні бути 

бездіяльними, окрім періодів відпочинку; рухи рук повинні виконуватись 

одночасно у протилежних і симетричних напрямках; найкращою є така 

послідовність дій, яка вміщує найменше число елементарних рухів; руки слід 

звільняти від усякої роботи, яку можна успішно виконувати ногами чи іншими 

частинами тіла; за можливості об'єкт праці слід закріплювати за допомогою 

спеціальних пристроїв, щоб руки були вільні для виконання операцій. 

Роботу потрібно організовувати так, щоб ритм робочих операцій був, за 

можливості, чітким та природним, а послідовність рухів такою, щоб один рух 

легко переходив у інші. Рух менш стомлюючий, якщо він відбувається у 

напрямку, що співпадає з напрямком сили тяжіння. Різкі коливання швидкості 

та невеликі перерви у русі мають бути виключені. 

Слід також враховувати ряд положень щодо швидкості руху рук 

людини: там, де вимагається швидка реакція, слід використовувати рух «до 

себе»; швидкість руху зліва направо для правої руки більша, ніж у зворотному 

Робоча поза 
Зусилля, 

Н 

Рухливість під 

час роботи 

Радіус 

робочої 

зони, мм 

Особливості діяльності 

Сидячи – 

стоячи 

(поперемінно) 

50... 100 

Середня 

(можливість 

періодичної зміни 

пози) 

500...750 
Достатньо великий огляд і 

зона досяжності рук 

Сидячи до 80 Обмежена 380...500 

Невелика статична 

стомлюваність, більш спокійне 

положення рук, можливість 

виконання точної роботи 

Стоячи 100...120 

Велика 

(вільність 

пози і рухів) 

750 та 

більше 

Краще використовування 

сили, більший огляд; передчасна 

стомлюваність 



напрямі; обертові рухи у 1,5 рази швидше, ніж поступальні; плавні криволінійні 

рухи рук швидші, ніж прямолінійні з миттєвою зміною напрямку; рухи з 

великим розмахом швидші; рухи, орієнтовані механізмами, швидші, ніж рухи, 

орієнтовані «на око»; рухи слід обмежувати обмежувачами скрізь, де це 

можливо. Також слід уникати рухів, метою яких є точне встановлення вручну, 

наприклад, збіг двох рисок мікрометра; вільні ненапружені рухи виконуються 

швидше, легше і точніше, ніж вимушені рухи, що визначаються певними 

обмежувачами; точні рухи краще виконувати сидячи, ніж стоячи. Максимальна 

частота рухів руки (при згинанні та розгинанні) – близько 80; ноги – 45, 

корпуса – 30 раз на хвилину, а пальця – 6 разів і долоні – 3 рази на секунду. 

 

2.13.2 Вимоги до виробничих і допоміжних приміщень 

Вимоги до виробничих приміщень 

Вибір типу приміщення визначається технологічним процесом та 

можливістю боротьби з шумом, вібрацією і забрудненням повітря. Виробничі 

приміщення відповідно до вимог чинних нормативів мають бути забезпечені 

достатнім природним освітленням. Обов'язковим є також улаштування 

ефективної за екологічними і санітарно-гігієнічними показниками вентиляції. 

Висота виробничих приміщень повинна бути не менше 3,2 м, а об'єм і 

площа – 15 м
3
 та 4,5 м

2
 відповідно на кожного працівника (для користувачів 

комп'ютерів згідно ДСанПіН 3.3.2-007-98 «Державні санітарні правила і норми 

роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних 

машин» на одного працюючого повинно бути не менше: площі – 6 м
2
 і об'єму – 

20 м
3
). 

Приміщення чи дільниці виробництв з надлишками тепла, а також зі 

значними виділеннями шкідливих газів, пару чи пилу слід, як правило, 

розміщувати біля зовнішніх стін будівель, а у багатоповерхових будівлях – на 

верхніх поверхах. 

Підлога на робочих місцях має бути рівною, теплою, щільною та 

стійкою до ударів, мати неслизьку та зручну для очистки поверхню; бути 

стійкою до дії хімічних речовин і не вбирати їх. Стан підлоги, на якій перебуває 

людина, як було показано вище часто відіграє вирішальну роль у забезпеченні її 

безпеки.  

Стіни виробничих та побутових приміщень мають відповідати вимогам 

шумо- і теплозахисту; легко піддаватись прибиранню та миттю; мати покриття 

(керамічна плитка, олійна фарба), що виключає можливість поглинення чи 

осадження отруйних речовин. 

Приміщення, де розміщені виробництва з виділенням шкідливих та 



агресивних речовин (кислоти, луги, ртуть, бензол, сполуки свинцю та ін.), 

повинні мати стіни, стелю та конструкції, виконані і оздоблені так, щоб 

запобігати сорбції цих речовин та забезпечувати можливість очищення та миття 

цих поверхонь. 

У приміщеннях з великим виділенням пилу (шліфування, заточка тощо) 

слід передбачити прибирання за допомогою пилососів чи гідрозмивання. 

Колір інтер'єрів приміщень має відповідати вимогам технічної естетики. 

 

Вимоги до допоміжних приміщень та будівель 

До допоміжних відносяться приміщення та будівлі адміністративні, 

санітарно-побутові, громадського харчування, охорони здоров'я, культурного 

обслуговування, конструкторських бюро, для учбових занять та громадських 

організацій. 

Допоміжні приміщення різного призначення слід розміщувати в одній 

будівлі з виробничими приміщеннями або прибудовах до них у місцях з най-

меншим впливом шкідливих факторів, а якщо таке розміщення неможливе, то 

їх можна розміщувати і в окремих будівлях. 

Висота поверхів окремих будівель, прибудов чи вбудов має бути не мен-

шою 3,3 м, висота від підлоги до низу перекриттів – 2,2 м, а у місцях нерегуляр-

ного переходу людей – 1,8 м. Висота допоміжних приміщень, що розміщені у 

виробничих будівлях, має бути не меншою 2,4 м. 

Площа допоміжних приміщень має бути не меншою ніж 4 м
2
 на одне 

робоче місце у кімнаті управлінь і 6 м
2
 – у конструкторських бюро; 0,9 м

2
 на 

одне місце в залі нарад; 0,27 м
2
 на одного співробітника у вестибюлях та 

гардеробних. 

До групи санітарно-побутових приміщень входять: гардеробні, душові, 

туалети, кімнати для вмивання та паління, приміщення для знешкодження, 

сушіння та знепилювання робочого одягу, приміщення для особистої гігієни 

жінок та годування немовлят, приміщення для обігрівання працівників. У 

санітарно-побутових приміщеннях підлоги мають бути вологостійкими, з 

неслизькою поверхнею, світлих тонів, стіни та перегородки облицьовані 

вологостійкими, світлих тонів матеріалами на висоту 1,8 м. 

У гардеробних приміщеннях для зберігання одягу мають бути шафи 

розмірами: висота 1650 мм, ширина 250...400 мм, глибина 300 мм. Кількість 

шаф має відповідати списковій кількості працівників. 

 



Технічна естетика виробничих приміщень 

Науково встановлено, що колір навколишніх предметів та предметних 

ансамблів впливає на емоції (позитивні чи негативні), тобто на настрій людей: 

одні кольори діють заспокійливо, інші – подразнюють, збуджуюють. 

Так, наприклад, червоний колір – збуджуючий, гарячий, енергійний. 

Жовтогарячий зігріває, бадьорить, стимулює до активної діяльності. Жовтий – 

теплий, веселий, привертає до хорошого настрою. Зелений – колір спокою і 

свіжості, заспокоює нервову систему, у сполученні з жовтим набуває м'яких 

тонів і позитивно впливає на настрій. Блакитний та синій кольори нагадують 

про далечінь, воду, холод, вони свіжі та прозорі, здаються легкими і 

повітряними, під час їх дії зменшується фізичне навантаження, вони можуть 

регулювати ритм дихання, заспокоювати пульс. Білий колір – холодний, 

одноманітний; здатний викликати апатію. Чорний – похмурий і важкий, різко 

погіршує настрій. Сірий – діловий, сумний, похмурий, у виробничих умовах 

застосовувати його не рекомендується. 

Виходячи з цього, загальна схема використання кольору чи групи кольо-

рів з метою зменшення втоми працівників така: якщо виробничий процес чи 

фактори довкілля впливають на працівників збуджуюче, слід застосовувати 

заспокійливі кольори, а якщо на працівників діють будь-які гнітючі фактори, то 

їм має протиставлятись збуджуюче кольорове середовище. 

Проектування кольорового рішення інтер'єру виробничих приміщень 

слід виконувати у відповідності з СН 181-70 «Указания по проектированию 

цветовой отделки интерьеров производственных зданий промышленных 

предприятий». Так, при роботі, що вимагає зосередженості, рекомендується 

вибирати неяскраві, мало контрастні відтінки, які не розсіювали б увагу, а при 

роботі, що вимагає інтенсивного фізичного чи розумового навантаження, 

рекомендуються відтінки теплих кольорів, що збуджують активність. 

Таке оформлення інтер'єрів виробничих приміщень сприяє нейтралізації 

стомлюючого впливу виробничого процесу та послабленню відчуття стомле-

ності і, з рештою, підвищенню працездатності та зменшенню травматизму. 

 

 

2.13.3.Сигнальні кольори, знаки безпеки та сигнальна розмітка 
Сигнальним кольорам, знакам безпеки та сигнальній розмітці належить 

суттєва роль у сфері забезпечення виробничої безпеки. Їхнє призначення 

полягає в забезпеченні однозначного розуміння певних вимог, що стосуються 



безпеки, збереження життя і здоров'я людей, зниження матеріального збитку, 

без застосування слів або з їх мінімальною кількістю. 

Сигнальні кольори, знаки безпеки та сигнальну розмітку слід 

застосовувати для залучення уваги людей, що знаходяться на виробничих, 

громадських об'єктах і в інших місцях, до небезпеки, можливої небезпечної 

ситуації, застереження в цілях уникнення небезпеки, повідомлення про 

можливий результат у разі нехтування небезпекою, приписучи вимоги певних 

дій, а також для повідомлення необхідної інформації. 

Застосування сигнальних кольорів, знаків безпеки та сигнальної розмітки 

на виробничих, громадських об'єктах та в інших місцях не замінює 

необхідність проведення організаційних і технічних заходів щодо забезпечення 

умов безпеки, використання засобів індивідуального та колективного захисту, 

навчання та інструктажу з техніки безпеки. 

Роботодавець або адміністрація організації повинні:  

- визначати види і місця небезпеки виходячи з умов забезпечення 

безпеки; 

- позначати види небезпеки, небезпечні місця та можливі небезпечні 

ситуації сигнальними кольорами і знаками безпеки та сигнальною розміткою; 

- проводити вибір відповідних знаків безпеки (при необхідності підбирати 

текст пояснювальних написів на знаках безпеки); 

- визначати розміри, види і виконання, ступінь захисту і місця 

розміщення (встановлення) знаків безпеки та сигнальної розмітки; 

- позначати з допомогою знаків безпеки місця розміщення засобів 

особистої безпеки та засобів, що сприяють скороченню можливого 

матеріального збитку у випадках виникнення надзвичайних ситуацій. 

Контроль виконання вимог по застосуванню та розміщенню сигнальних 

кольорів, знаків безпеки та сигнальної розмітки проводиться у відповідності з 

чинним законодавством. 

Фарбування вузлів і елементів устаткування, машин, механізмів тощо 

лакофарбовими матеріалами сигнальних кольорів, нанесення на них сигнальної 

розмітки та розміщення знаків безпеки повинна проводити організація-

виробник. У разі потреби додаткове фарбування і нанесення сигнальної 

розмітки на обладнання, що перебуває в експлуатації, проводить організація, 

що експлуатує це обладнання. Місця розміщення і розміри знаків 

встановлюють в конструкторській документації. 



Державними та міждержавними стандартами встановлені наступні 

сигнальні кольори: червоний, жовтий, зелений, синій. Для посилення 

зорового сприйняття кольорографічних зображень знаків безпеки та сигнальної 

розмітки сигнальні кольори слід застосовувати в поєднанні з контрастними 

кольорами – білим або чорним. Контрастні кольори необхідно використовувати 

для виконання графічних символів і пояснювальних написів. 

Смислове значення, сфера застосування сигнальних кольорів і відповідні 

їм контрастні кольори наведені в таблиці 2.13.2. 

Таблиця 2.13.2  

Значення, сфера застосування сигнальних кольорів 

і відповідні їм контрастні кольори 

 
Сигнальний 

колір 

Смислове значення 

 

Область застосування 

 

Контрастний 

колір 

 

 

 

 

 

 

Червоний 

 

 

Безпосередня 

небезпека 

 

Заборона небезпечної 

поведінки або дії 

 

 

 

 

 

 

Білий 

 

Позначення безпосередньої 

небезпеки 

 

Аварійна або небезпечна 

ситуація 

 

Повідомлення про аварійне 

відключення або аварійний 

стан обладнання 

(технологічного процесу) 

 

Пожежна техніка, кошти 

протипожежного захисту, їх 

елементи 

  

Позначення та визначення 

місць знаходження пожежної 

техніки, засобів 

протипожежного захисту, їх 

елементів 

 

 

Жовтий 

 

 

 

Можлива небезпека 

 

Позначення можливої 

небезпеки, 

небезпечної ситуації 

 

 

Чорний 

 Попередження, застереження 

про можливу небезпеку 

 

 

 

Зелений 

 

 

 

 

Безпека, безпечні умови 

 

Повідомлення про 

нормальну роботу 

обладнання, нормальний 

стан технологічного процесу 

 

 

 

Білий 

 Позначення шляхів 

евакуації, аптечок, кабінетів, 

засобів надання першої 

медичної допомоги 

 

Синій 

 

Припис уникнути небезпеки 

 

Вимога обов'язкових дій з 

метою забезпечення безпеки 

Вказівка Дозвіл певних дій 

 

Знаки безпеки можуть бути основними, додатковими, комбінованими і 

груповими. Основні знаки безпеки містять однозначне смислове вираження 

вимог щодо забезпечення безпеки. Основні знаки використовують самостійно 



або в складі комбінованих і групових знаків безпеки. Додаткові знаки безпеки 

містять пояснювальний напис, їх використовують у поєднанні з основними 

знаками. Об'єднані і групові знаки безпеки складаються з основних і 

додаткових символів та є носіями комплексних вимог забезпечення безпеки. 

Геометрична форма, сигнальний колір, смислове значення основних 

знаків безпеки повинні відповідати таблиці 2.13.3. 

Таблиця 2.13.3  

Геометрична форма, сигнальний колір і  

смислове значення основних знаків безпеки 

 
Група 

 

Геометрична форма Сигнальний 

колір 

Смислове значення 

 

Заборонні знаки 

 

Коло з поперечною смугою 

 

Червоний 

 

Заборона небезпечної 

поведінки або дії 

Попереджувальні 

знаки 

 

Трикутник 

 

 

Жовтий 

 

Попередження про 

можливу небезпеку. 

Обережність. 

Увага 

Наказові знаки  Коло 

 

Синій 

 

Припис обов'язкових 

дій для уникнення 

небезпеки 

 

Знаки пожежної 

безпеки <*> 

 

Квадрат або прямокутник 

 

 

Червоний 

 

Позначення та зазначення 

місць знаходження 

засобів протипожежного 

захисту, їх елементів 

Евакуаційні знаки і 

знаки медичного та 

санітарного 

призначення 

 

 

Квадрат або прямокутник 

 

 

 

Зелений 

 

Позначення напрямку 

руху при евакуації. 

Порятунок, перша 

допомога при аварії або 

пожежі. Напис, 

інформація для 

забезпечення безпеки 

 

Вказівні знаки 

 

Квадрат або прямокутник 

 

 

Синій 

 

Дозвіл. 

Вказівка. 

Напис або інформація 

<*> До знаків пожежної безпеки відносять також: 

– заборонні знаки - "Забороняється курити", "Забороняється користуватися відкритим 

вогнем", "Забороняється гасити водою", "Забороняється захаращувати проходи (або) 

складувати"; 

– попереджувальні знаки - "Пожежонебезпечно. Легкозаймисті речовини",  

"Вибухонебезпечно", "Пожежонебезпечно. Окислювач"; 

– евакуаційні знаки 

 



Сигнальну розмітку виконують у вигляді смуг, що чергуються червоного 

і білого, жовтого і чорного, зеленого і білого сигнальних і контрастних 

кольорів. 

Сигнальну розмітку виконують на поверхні будівельних конструкцій, 

елементів будівель, споруд, транспортних засобів, обладнання, машин, 

механізмів, а також на поверхні виробів і предметів, призначених для 

забезпечення безпеки, у тому числі виробів із зовнішнім або внутрішнім 

електричним освітленням від автономних або аварійних джерел 

електропостачання. 

 

2.13.4.Особливості безпеки автоматичних ліній, 

промислових роботів та роботизованих технологічних комплексів 

Сучасне металургійне виробництво все більше насичується 

механізованими, автоматизованими та роботзованими машинами, установками 

та комплексами. Будучи радикальним засобом підвищення безпеки виробничих 

процесів, автоматизація та роботизація виробництва в той же час не виключає 

проблему охорони праці, а навпаки, призводить до появи нових небезпечних 

чинників, на появу яких обов‘язково потрібно розраховувати.  

Автоматичні лінії та автоматизовані виробничі одиниці дозволяють 

значно підвищити продуктивність праці, скоротити ручну некваліфіковану 

працю, поліпшити умови праці. В той же час зі зростанням обсягів виробництв:  

- збільшується кількість шкідливих речовин, що надходять до 

виробничого середовища;  

- інтенсифікуються виробничі процеси, стає швидшим ритм виробництва;  

- підвищується складність устаткування, з'являються нові шкідливі та 

небезпечні виробничі фактори;  

- збільшується обсяг інформації, що надходить для сприйняття в одиницю 

часу; 

- темпи підвищення кваліфікації персоналу відстають від темпів 

упровадження нової техніки, а терміни впровадження нових правил техніки 

безпеки від термінів упровадження нового обладнання;  

- підсилюється монотонність праці, зростають гіподинамичні 

навантаження.  

При проектуванні та експлуатації автоматизованих ліній і 

автоматизованих ділянок повинні задовольнятися вимоги охорони праці, що 

стосуються не тільки розташування устаткування, надійності і зручності 



органів керування та огороджень, але і вимоги до блокувальних пристроїв, 

пристроїв електробезпечності, сигналізації, електромагнітного та іонізуючого 

випромінювання, шумових і вібраційних характеристик, стану повітря в 

робочій зоні тощо.  

Автоматичні лінії мають бути забезпечені блокувальними пристроями, 

що виключають можливість ведення робочих операцій при не зафіксованому 

оброблюваному матеріалі чи при його неправильній установці, не допускають 

мимовільного переміщення робочих пристроїв (транспортних засобів, 

механізмів підйому, повороту та інших рухомих елементів лінії та 

устаткування), а також виконання наступного циклу до закінчення 

попереднього. 

Блокувальні пристрої повинні забезпечувати зупинку чи неможливість 

пуску лінії:  

- при знятті, відкриванні огороджень і при вході людини в зону 

огородження;  

- у випадку виходу виконавчих пристроїв устаткування за межі 

запрограмованого простору;  

- виключати можливість одночасного використання дубльованих органів 

чи пультів керування;  

- утримувати заготівлі та інструмент у випадку несподіваного 

припинення подачі електроенергії, повітря, мастил тощо. 

При виборі попереджувальних чи аварійних сигналів перевага віддається 

звуковим. Коли шум у цеху від працюючого устаткування може перешкодити 

сприйняттю звукового сигналу, доцільно використовувати для сигналізації 

яскраве миготливе світло.  

Перед початком експлуатації автоматичні лінії проходять попередню 

перевірку, іспити на холостому ходу та іспити в режимі роботи. Обов'язково 

повинні перевірятися надійність дії блокувань, надійність спрацьовування 

команди «Аварійний стоп», правильність роботи сигналізації та органів 

керування.  

До робіт з налагодження та експлуатації автоматичних ліній 

допускаються особи, що пройшли спеціальну підготовку, добре засвоїли 

обов'язки обслуговуючого персоналу і вимоги техніки безпеки в умовах 

автоматизованого виробництва.  

Основні небезпеки, пов'язані з роботами – це затиснення працівника 

між маніпулятором і твердою поверхнею, удар рухомим маніпулятором або 



удар об'єктом, що виймається або впускається роботом додолу. В процесі 

експлуатації промислових роботів (ПР) виникають небезпечні ситуації, 

внаслідок яких може бути нанесена травма обслуговуючому персоналу чи 

відбутися поломка технологічного устаткування. Це зв'язано з 

конструктивними особливостями ПР, такими як наявність великої зони 

автоматичного переміщення предметів, одночасний рух за декількома 

координатами, високі швидкості переміщення виконавчих пристроїв, 

обмежений взаємозв'язок з роботою технологічного устаткування. Найкращий 

захист від зазначених небезпек – це звести фізичний захисний бар'єр по всьому 

периметру робочого простору робота. Такий захисний бар'єр повинен бути 

здатний витримувати найбільше зусилля, яке може розвинути робот. 

Можуть бути використані також різні типи захисних механізмів, що 

вимикають робота. Може бути ефективним захисний механізм, що містить 

чутливий пристрій, який автоматично відключає робота, коли будь-яка особа 

або об'єкт потрапляє в його робочий простір. Інший підхід полягає в 

улаштуванні чутливих дверей або воріт по периметру захисного бар'єру, які 

автоматично виключають робота, як тільки вони відкриваються. 

Улаштування таких типів забезпечення безпеки особливо важливо, 

оскільки рóботи можуть бути оманливі. Робот, що не рухається в даний момент 

може бути просто на стадії між робочими циклами. Без попередження, він може 

зробити різкі і швидкі рухи, які створять небезпеку будь-якій людині, що 

знаходиться в робочому просторі робота. 

Простір (рис. 2.13.1), в межах якого може знаходитися виконавчий 

пристрій при функціонуванні ПР, називається робочий простір. Вихід ПР за 

межі робочого простору у разі будь-якої можливої несправності в системі ПР 

обмежується механічними упорами або іншими пристроями.. 

 
Рис. 2.13.1. Робочий простір промислового робота 

1 - промисловий робот; 2 - робочий простір; 3 - захищений простір; 4 - 

захисні засоби  



Забезпечення безпеки осіб і обслуговуючого персоналу повинне 

ґрунтуватися на наступних принципах: 

 - під час виробничого процесу не допускається знаходження осіб і 

обслуговуючого персоналу в робочому просторі; 

 - під час програмування, контролю, обслуговування і в інших випадках, 

що вимагають знаходження обслуговуючого персоналу в робочому просторі 

ПР, вірогідність виникнення небезпечної ситуації має бути мінімальною.  

Для забезпечення виконання цих принципів можуть бути реалізовані 

наступні заходи: 

 - обмеження робочого простору за допомогою фізичних бар'єрів, 

захисних обгороджувань, у тому числі з блокуваннями, а також використання 

облаштувань виявлення;  

- організація робочих місць обслуговуючого персоналу так, щоб усі 

роботи по наладці і обслуговуванню ПР виконувалися поза робочим простором;  

- впровадження додаткових заходів захисту обслуговуючого персоналу, 

що розробляються залежно від конструктивних особливостей ПР і необхідних 

для забезпечення безпеки у випадках, коли знаходження обслуговуючого 

персоналу в робочому просторі не може бути повністю виключено.  

Промислові роботи, призначені для експлуатації в умовах підвищеної 

запиленості та температури повітря, наявності вибухо- і пожежонебезпечних 

сумішей та в інших несприятливих умовах виробничого середовища, 

забезпечують відповідними захисними пристроями. Це досягається 

конструкцією різних ущільнень, захисних чохлів у виді сильфонів, 

виготовлених з гуми чи еластичних пластичних матеріалів, що мають стійкість 

до впливу мастил і розчинників. 

Захватний пристрій ПР повинен утримувати об'єкт маніпулювання при 

раптовому відключенні живлення, тому конструкція захватного пристрою 

виконується таким чином, щоб зусилля закріплення створювалося пружинами, 

а зусилля розкріплення – впливом стиснутого повітря чи бути гідравлічним. У 

ПР мають бути передбачені засоби для керованого звільнення накопиченої 

енергії. У процесі навчання, налагодження і ремонту ПР і роботизованих 

технологічних комплексів (РТК) можуть виникнути ситуації, при яких 

робітник, що виконує ці роботи, може піддатися впливу небезпек. Тому 

відповідно до ГОСТ 12.2.072—98 не допускається виконувати ремонтні роботи, 

що пов'язані з обслуговуванням промислового робота, а також приєднання і 

від'єднання робочого органа ПР без відключення живлення. При виконанні 



робіт у робочому просторі ПР у місці включення живлення має бути вивішений 

плакат з попереджувальним написом «Не включати. У робочому просторі 

проводиться робота». Під час навчання і налагодження ПР, що вимагає 

перебування обслуговуючого персоналу в зоні робочого простору, швидкість 

переміщення його виконавчих пристроїв не повинна перевищувати 0,3 м/с. 

Навчання і налагодження ПР із використанням переносного дистанційного 

пульта керування повинно здійснюватися в присутності другої особи, що має 

посвідчення на право обслуговування ПР і РТК і спостерігає за безпекою 

виконання робіт.  

Підвищити безпеку робóти з ПР і РТК поряд із пристроями блокування 

дозволяє кольорове оформлення. Рухомі частини ПР розфарбовуються у 

сигнальні кольори для привертання уваги працюючих до безпосередньої 

небезпеки, попередження можливої небезпеки, розпорядження і дозволу 

визначених дій, а також для іншої інформації. Для фарбування рухомих частин 

ПР застосовують жовтий сигнальний колір у сполученні з чорним.  

 


