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РОЗДІЛ 1. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

 

ЛЕКЦІЯ 1. Тема 1.1 Основи поняття з безпеки життєдіяльності 

                    Зміст 

1. Теоретичні основи житєдіяльності 
2. Метадологічні основи житєдіяльності 

 

1.Теоретичні основи безпеки життєдіяльності 

 
Безпека життєдіяльності – це базовий фактор сталого людського розвитку. Як було 

сказано вище безпека – це відсутність загрози кому-небудь або чому-небудь; а небезпека – 

це система, об’єкт, механізм, процес, явище, їх небезпечні параметри, характеристики, 

властивості, які за певних умов можуть принести шкоду здоров’ю і життю людини, 

суспільству; становлять загрозу для довкілля. 

Небезпеки поділяються на: 

 потенційні (приховані); 

 перманентні (постійні, безперервні); 

 тотальні (загальні). 

Джерела небезпеки з часом змінюються, одні набувають більшого значення, інші – 

меншого. Раніше джерелом небезпеки були явища природи, представники біологічного світу, 

різні природні процеси і явища. По мірі розвитку цивілізації виникають антропогенні 

(створені людиною) небезпеки, а рівень загрози зростає. На сучасному етапі розвитку 

антропогенні небезпеки займають чільне місце. 

Причини виникнення небезпек – це збіг обставин, внаслідок яких проявляється 

небезпека і виникають негативні наслідки: нервові потрясіння, травми, хвороби, інвалідності, 

іноді смерть. Існує ланцюжок: «причина – небезпека – наслідки». Ліквідувавши причину 

можна виключити прояв небезпеки і відповідно наслідки. 

Безпека життєдіяльності – це умови, норми життя і праці людей, параметри 

навколишнього середовища за яких з певною ймовірністю виключається прояв небезпек з 

негативними наслідками. Також це система знань, що забезпечує безпеку перебування 

людини у виробничому та невиробничому середовищі і розвиток діяльності для 

забезпечення безпеки в перспективі з урахуванням антропогенного впливу на середовище 

мешкання.  

Сьогодні реально існують наступні системи безпеки: 

 система охорони природного середовища (біосфери); 

 система особистої та колективної безпеки людини в процесі її трудової діяльності; 

 система державної безпеки; 

 система глобальної безпеки. 

Можна визначити ряд важливих проблем безпеки життєдіяльності: 

 підтримка параметрів життєвого середовища в необхідних для життєдіяльності 

межах; 

 забезпечення населення всіма видами енергоресурсів (електроенергією, газом, 

нафтопродуктами, вугіллям тощо); 

 забезпечення населення всіма нормами і параметрами штучного середовища: житлом, 

громадським транспортом, громадськими спорудами, спортивними комплексами, 

медичними закладами тощо; 

 забезпечення населення продуктами харчування, як фізіологічною основою 

життєдіяльності; якщо людство не розробить нових видів продуктів харчування і 

своєчасно не адаптується до них, то через деякий час опиниться на грані голодомору 

або хімічних отруєнь; 
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 наявність і раціональне використання в інтересах життєдіяльності питної (прісної) 

води; 

 ліквідація (переробка або використання) відходів виробництва, життєдіяльності. 

Комплексний аналіз системи ЖД показує, що ця система може ефективно 

функціонувати тривалий час тільки за умов, якщо вона здатна захистити себе від небезпек 

будь-якого походження. Система ЖД повинна мати у своєму складі підсистему, яка б 

забезпечувала захист, як окремих елементів, так і системи в цілому. Іншими словами, 

захисту потребує кожна людина, окремі соціальні групи людей і все людство разом з 

навколишнім середовищем. 

 

2. Методологічні основи безпеки життєдіяльності 

 

Безпека життєдіяльності як порівняно нова галузь науки, що виникла в наш час на 

стику природничих, гуманітарних і технічних наук, використовує методи цих наук, водночас 

розробляючи свої власні. Розвиваючись на основі досягнень наук про людину, суспільство, 

природу, БЖД почала створювати свої методи, використовуючи накопичений досвід. З 

іншого боку, комплексний характер БЖД вимагає використання комплексу методів інших 

наук. 

Головним методологічним принципом БЖД є системно-структурний підхід, а 

методом, який використовується  - системний аналіз. 

Системний аналіз – це науковий метод пізнання, що являє собою послідовність дій з 

установлення структурних зв’язків між змінними або елементами досліджуваної системи. 

Під системою розуміється сукупність споріднених елементів, які взаємодіють між 

собою, для досягнення певного результату (мети). 

Під елементами (складовими частинами) системи розуміють не лише матеріальні 

об'єкти, а й взаємозв'язки між цими об'єктами. Пристрій є прикладом технічної системи, а 

рослина, тварина чи людина - біологічної системи. Будь-які групи людей чи спільноти - 

соціальними системами. Система, одним з елементів якої є людина, називається 

ергатичною. 

Складність вивчення систем «людина - живе середовище» зумовлюється також і тим, 

що ці системи є багаторівневими, містять у собі позитивні, негативні та гомеостатичні 

зворотні зв’язки і мають багато емерджінтних властивостей. Системи мають свої 

властивості, яких немає і навіть не може бути у елементів, що складають її. Ця найважливіша 

властивість, яка називається емерджентністю, лежить в основі системного аналізу. 

Безпека життєдіяльності, вирішує наступні завдання: 

ідентифікація небезпеки (назва, вид, категорія), визначення її фізичної суті (механічна, 

фізична, хімічна, соціальна) та джерела; 

визначення рівня небезпеки (її ризику); 

 профілактика та запобігання небезпек; 

 з’ясування характеру подразнюючих факторів, параметрів, властивостей, 

характеристик; 

 проведення заходів щодо захисту людей та зниження негативних наслідків прояву 

небезпек; 

 локалізація негативних наслідків виявлення небезпек і забезпечення безпечого 

існування людей та оточуючого середовища. 

Одним з основних напрямків забезпечення БЖД є виявлення джерел небезпек. 

Потенційно небезпечний об’єкт (ПНО) – це об’єкт, аварія на якому може призвести 

до виникнення НС (Наказ МНС України 23.02.2006 № 98). 

Потенційно небезпечні території (ПНТ) – це території, в межах яких знаходяться 

ПНО, небезпечні речовини, побутові та промислові відходи, які в результаті аварії та можуть 

утворити зону НС. 

Потенційно небезпечні процеси (ПНП) – це технологічні, біохімічні, гідротехнічні 

та інші процеси, які несуть загрозу людині й середовищу. 
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До основних заходів щодо запобігання виникненню НС і зниженню негативних 

наслідків їх прояву відносять: 

 системний моніторинг технологічного стану ПНО та своєчасне виявлення ситуацій, 

які можуть призвести до НС; 

 контроль параметрів природного середовища в промисловій зоні; 

 дотримання відповідних норм і правил розміщення, будівництва та експлуатації ПНО; 

 створення матеріальних резервів, сил і засобів на випадок НС; 

 застосування різних санкцій до порушників БДЖ; 

 правове регулювання всіх аспектів безпеки; 

 підвищення рівня професійної підготовки персоналу. 

Принцип системності розглядає явища в їхньому взаємному зв’язку як цілісний набір 

чи комплекс. Мета чи результат, якого досягає система, зветься системотворчим елементом. 

Системний аналіз у безпеці життєдіяльності – це научний метод визначення та 

пізнання небезпек, які виникають у системі «людина – життєве середовище» чи на рівні її 

компонентних складових, та їх вплив на самопочуття, здоров’я і життя людини. 

Дослідження проблем безпеки, необхідно вивчати без відриву від екологічних, 

економічних, технологічних, соціальних, організаційних та інших компонентів системи, до 

якої вони входять. Кожен з цих елементів впливає на інший, та перебуває у складній 

взаємозалежності. 

Системно-структурний підхід до явищ, елементів і взаємозв’язків у системі «людина – 

життєве середовище» є не лише основною вимогою до розвитку теоретичних засад БЖД, але 

передусім важливим засобом з удосконалення діяльності, що спрямована на забезпечення 

здорових та безпечних умов існування людей. Системно-структурний підхід необхідний не 

лише для дослідження рівня безпеки тієї чи іншої системи (виробничої, побутової, 

транспортної, соціальної, військової тощо), але і для того, щоб визначити вплив окремих 

чинників на стан безпеки. 

 

 

ЛЕКЦІЯ 2. Тема 1.2. Ризик як кількісна оцінка небезпек 

          Зміст  
1. Ризик як кількісна оцінка небезпек 

2. Індивідуальний та груповий ризик 

3. Концепція прийнятого ризику 

4. Рівень ризику 

5. Управління виявленим ризиком 

 

1. Ризик як кількісна оцінка небезпек 

 

Ризик – це кількісна оцінка ймовірності виникнення небезпечної події з 

певними небажаними наслідками.  

Комплексною оцінкою небезпеки є ризик (R), який визначається як 

добуток частоти виникнення небезпеки на шкоду, що вона завдає: 

 

                                                                                                            (1.1)       

Оцінка ризику – процес визначення ймовірності виникнення аварій або 

надзвичайних ситуацій та відповідних їм збитків. 

Імовірність ризику – це частота прояву будь-якої небезпеки. 
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Імовірність ризику (p) визначається як відношення кількості небезпек, що 

проявляються з негативними наслідками (n) до можливої їх кількості (N) за 

конкретний період часу:              

                                                 
 

 
                                                               (1.2) 

 

Нульового ризику (абсолютної безпеки) немає. Існує таке поняття як  

знехтуваний ризик – це ризик який має настільки малий рівень, що перебуває 

в межах допустимих відхилень природного (фонового) рівня (R ≤ 10
-7

). 

Прийнятний ризик – це такий рівень ризику, який суспільство може 

прийняти (дозволити), враховуючи техніко-економічні та соціальні можливості 

на даному етапі свого розвитку (10
-7

< R ≤ 10
-4

). 

Гранично допустимий ризик – це максимальний ризик, який не повинен 

перевищуватись, незважаючи на очікуваний (соціальний, техніко-економічний) 

результат (10
-4

< R ≤ 10
-2

). 

Надмірний ризик характеризується виключно високим рівнем, який у 

переважній більшості випадків призводить до негативних наслідків (R > 10
-2

). 

Інтегральний ризик – сумарний ризик для населення, соціальних, 

техногенних і природних об’єктів від всіх можливих негативних подій 

природного і техногенного походження. 

Аналіз ризику – це систематичне використання наявної інформації для 

ідентифікації небезпек і визначення ризику (для однієї людини, населення, 

майна, соціальних і техногенних об’єктів та навколишнього природного 

середовища), порівняння його з прийнятним ризиком, обґрунтування 

раціональних заходів захисту. 

Об’єкти ризику, джерела та наслідки в залежності від виду ризиків надані 

в таблиці 1.2. 
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Класифікація ризиків: 

 суб’єктивний – ризик, наслідки якого неможливо об’єктивно оцінити; 

 динамічний – ризик, вірогідність і наслідки якого змінюються в 

залежності від ситуації, наприклад ризик економічної кризи; 

 потенційний територіальний – ризик частоти реалізації вражаючих 

факторів техногенної аварії на конкретній території; 

 технічний – ризик ймовірності відмови технічних пристроїв з наслідками 

певного рівня за певний період функціонування ПНО; 

 прийнятний – ризик, рівень якого допустимий та обґрунтований виходячи 

з соціально-економічних міркувань; 

 екологічний – ризик ймовірності екологічного лиха, катастрофи, 

порушення подальшого нормального функціонування та існування 

екологічних систем і об’єктів в результаті стихійного лиха або 

антропогенного втручання в природне середовище; 

 статичний – ризик, який практично не змінюється в часі, наприклад ризик 

пожежі; 

 об’єктивний – ризик з точно вимірними наслідками; 

 фінансовий – ризик, прямі наслідки якого полягають у грошових втратах; 

 не фінансовий – ризик із не грошовими втратами, наприклад втратою 

здоров’я, працездатності, життя; 

 фундаментальний – несистематичний, не диверсифікований, ризик з 

тотальними наслідками; 
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 приватний – систематичний, диверсифікований, ризик з локальними 

наслідками; 

 чистий – ризик, наслідками якого можуть бути лише збиток або 

збереження поточного положення. 

Методи оцінки ризику 

Інженерний 

Спирається на статистику, розрахунок частоти виникнення НС, 

імовірнісний аналіз безпеки, побудову дерева небезпеки, спеціальні 

комп’ютерні програми. 

Експертний 

Полягає у використанні висновків спеціалістів-експертів та може бути 

віднесений до суб’єктивних методів визначення рівня безпеки. 

Статистичний 

Базується на аналізі коливань досліджуваного показника за певний 

відрізок часу. Передбачається, що закономірність змін аналізованої величини 

поширюється на майбутнє. Для тривалих періодів часу це, як правило, 

виявляється справедливим, але для короткотермінової оцінки екстраполяції 

колишніх закономірностей дає значні помилки. Отже, проста екстраполяція 

стратегічних закономірностей не дає можливості реально оцінити ризик. 

Модельний 

Заснований на побудові моделей передумов події в системі з урахуванням 

впливу шкідливих факторів на окрему людину, соціальні, професійні групи і 

т.п. Базується на побудові моделі впливу небезпек на окрему людину. 

Нормативний 

Надзвичайно зручний в практичному застосуванні. Вагомою перевагою 

над іншими методами вважається легкість розрахунків. Систему нормативів 

можна розглядати як один із варіантів рейтингового методу, адже  шкала 

оцінки заздалегідь сформована і складається з мінімуму значень ранжування. 

Нормативний метод оцінки дає змогу визначити ступінь ризику з 

максимальною точністю: порівняння з нормативом відбувається за шкалою 

«низький ризик», «нормальний ризик», «високий ризик». Але цей метод не дає 

можливості врахування всіх нюансів конкретної ситуації. 

Соціологічний 

Ґрунтується на системі методологічних, методичних та організаційно-

технічних заходів, пов’язаних між собою єдиною метою: отримання 

достовірних даних про явище або процес, які вивчаються, для їх наступного 

використання щодо зменшення небезпеки життю людини. 

Аналоговий 

Базується на використанні та порівнянні небезпек і факторів ризику, які 

відбувалися в подібних умовах та ситуаціях. 

 

2. Індивідуальний та груповий ризик 

Індивідуальний ризик це ймовірність ураження окремої особи протягом 

певного періоду часу в результаті впливу досліджуваних чинників небезпеки 
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при реалізації несприятливої випадкової події з урахуванням ймовірності її 

перебування в зоні ураження. 

Індивідуальний ризик Rі характеризує реалізацію небезпеки певного виду 

для конкретної особи, а також розподіл ризику в часі та просторі 

                                                     
 

 
                                                              

(2.3) 

де P – кількість потерпілих (загиблих) в одиницю часу t від певного фактору 

ризику f;  

L – кількість людей, схильних до відповідного фактору ризику в одиницю часу 

t. 

При визначенні індивідуального ризику необхідно враховувати частку 

часу перебування в «зоні ризику» та постійне місце проживання особи табд 2.1. 

Індивідуальний ризик поділено на категорії: побутовий; професійний; 

добровільний, вимушений. Індивідуальний ризик може бути добровільним, 

якщо він обумовлений діяльністю людини на добровільній основі, і 

вимушеним, якщо людина піддається ризику у складі частини суспільства 

(наприклад, проживання в екологічно несприятливих регіонах, поблизу джерел 

підвищеної небезпеки). 

Порівняння окремих ризиків щодо загибелі людей у США та Україні наведено 

в таблиці 2.2. 

                                                                                                                   Таблиця 2.1 

Джерела і фактори індивідуального ризику 

Джерело 

      Індивідуального ризику 

Найбільш поширений фактор 

           ризику смерті 

1 2 

Внутрішнє середовище 

організму людини 

Спадково-генетичні, психоматичні 

захворювання, старіння 

Віктимність 

Сукупність особистісних якостей 

людини як жертви потенційних 

небезпек 

Звички 
Куріння, вживання алкоголю, 

наркотиків, ірраціональне харчування 

Соціальна екологія 

Неякісне повітря, вода, продукти 

харчування, вірусні інфекції, побутові 

травми, пожежі 

Професійна діяльність 
Небезпечні та шкідливі виробничі 

фактори 

Транспорт 
Аварії та катастрофи транспортних 

засобів, їх зіткнення з людиною 
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Непрофесійна діяльність 

Небезпеки обумовлені любительським 

спортом, туризмом, іншими 

захопленнями 

Соціальна середа 
Озброєний конфлікт, злочин, суїцид, 

вбивство 

Навколишнє середовище Землетрус, стихійні лиха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індивідуальний ризик не дозволяє розглядати масштаб катастрофи, тому 

вводиться поняття групового (соціального) ризику. 

Груповий або соціальний ризик являє собою залежність між частотою 

подій (аварій, катастроф, стихійних лих) та кількістю постраждалих в них 

людей, характеризує масштаби і тяжкість негативних наслідків надзвичайних 

ситуацій, а також різного роду явищ і перетворень, що знижують якість життя 

людей. 

Соціальний ризик, на відміну від індивідуального, характеризує масштаб 

катастрофічності небезпек. 

Сприйняття ризику небезпек людиною суб’єктивно. Щоденно на 

виробництві гине від 40 до 50 чоловік, а в цілому по країні від різних небезпек 

втрачають життя понад 1000 осіб. Але ці дані менше вражають, ніж загибель 5- 

10 людей в одній аварії або якому-небудь конфлікті. 

Найбільш поширені фактори соціального ризику в залежності від джерела 

наведено в таблиці 2.5. Вважається, що якщо держава не вживає ніяких заходів 

щодо зниження рівня ризику, який можна спостерігати, то такий ризик є 

соціально допустимим. Критерієм допустимості можуть служити асигнування, 

які виділяються на охорону здоров’я та забезпечення безпеки людей (охорона 

праці, аварійно-рятувальна служба і т. п.). 

Якщо чисельність населення країни зростає, асигнування на вказані цілі 

також підвищуються пропорційно чисельності населення, тому рівень ризику 

смерті людей у цій країні вважається соціально допустимим. Оцінити груповий, 

або соціальний ризик можна, наприклад, по динаміці смертності, розрахованої 

на 1000 чоловік відповідної групи. 

 

 

3. Концепція прийнятного ризику 

 



12 
 

Сучасний світ відкинув концепцію абсолютної безпеки. На сьогодні 

розроблена і застосовується концепція прийнятого (допустимого) ризику, 

сутність якої полягає у прагненні забезпечити такий ступінь безпеки, який 

сприйматиметься суспільством у цей час. 

Прийнятний ризик поєднує в собі технічні, економічні, соціальні та 

політичні аспекти і представляє деякий компроміс між рівнем безпеки і 

можливостями її досягнення. 

Потрібно розуміти, що економічні можливості підвищення безпеки 

технічних систем не безмежні. Витрачаючи кошти на підвищення безпеки, 

можна завдати шкоди соціальній сфері, наприклад, зменшити витрати на 

медицину, культуру та ін., що збільшує соціально-економічний ризик. При 

збільшенні витрат технічний ризик знижується, але росте соціальний. 

Сумарний ризик мінімальний при співвідношенні між інвестиціями в 

технічну та соціальну сферу. Ці обставини потрібно враховувати під час аналізу 

ризику, з яким суспільство поки змушено миритися. 

Таблиця 2.3 

Джерела й фактори соціального ризику  

 

 
На рисунку 2.1 наведено графік, який ілюструє спрощений приклад 

визначення прийнятного ризику. Графік показує, що зі збільшенням витрат на 

забезпечення безпеки технічних систем в умовах обмеженості коштів технічний 

ризик зменшується, але зростає соціально-економічний, оскільки кількість 

коштів, що йдуть у цю сферу, зменшується. Витрачаючи надмірні кошти на 

підвищення безпеки технічних систем в зазначених умовах, можна завдати 

збитків соціальній сфері, наприклад, погіршити медицину, зменшити допомогу 

літнім людям, дітям, інвалідам тощо. 
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Існує оптимальна величина коштів, яка має вкладатися в технічну 

систему безпеки і за якої забезпечується мінімальне значення коефіцієнту 

індивідуального ризику. Ділянка, показана на графіку як «зона прийнятного 

ризику» є оптимальною щодо забезпечення мінімального ризику. Ліворуч і 

праворуч від цієї ділянки ризик діяльності людини зростає. 

Ліворуч – високий коефіцієнт індивідуального ризику зумовлений 

недосконалістю технічної системи, праворуч –  низьким рівнем соціально-

економічної безпеки. 

Повна безпека не може бути гарантована нікому, незалежно від способу 

життя. При зменшенні ризику нижче рівня 10-6 в рік громадськість не 

висловлює надмірної заклопотаності, і тому рідко вживаються спеціальні 

заходи для зниження ступеня ризику. Незначним  вважається індивідуальний 

ризик загибелі 10-8 на рік. 

 

 
Сучасні технічні системи підвищеної енергетичної потужності повинні 

мати вплив небезпечних факторів на людину на рівні 10-6 - 10-8 на рік і 

меньше, при всіх видах впливу на систему (відмова техніки, помилки 

виконавця, стихійні явища). 

Така концепція прийнятного ризику. Деякі фахівці піддають її критиці, 

вбачаючи в ній антигуманний підхід до проблеми. Насправді, прийнятні ризики 

на 2-3 порядки «суворіше» фактичних. Отже, введення прийнятних ризиків є 

акцією, спрямованою на захист людини. 

 

 

4. Рівні ризику 

 

Для того, щоб визначити серйозність небезпеки, існують різні критерії. 

Категорії серйозності небезпек встановлюють кількісне значення відносної 

серйозності ймовірних наслідків небезпечних умов. 

Використання категорії важкості небезпеки дуже корисно для визначення 

відносної важливості використання профілактичних заходів для забезпечення 
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безпеки життєдіяльності, коли вона застосовується для певних умов чи 

пошкоджень системи (табл. 2.4).  

 

Таблиця 2.4 

Види і категорії важкості небезпек 

 
Рівні ймовірності небезпеки є якісним відображенням відносної 

ймовірності того, що відбудеться небажана подія, яка є наслідком не усунутої 

або непідконтрольної небезпеки. 

Базуючись на вищій імовірності небезпеки будь-якої системи, можна 

дійти висновку щодо специфічних видів діяльності людей. Рівні ймовірності 

небезпеки представлені в таблиці 2.5. 

Таблиця 2.5 

Рівні ймовірності небезпеки 

 
 

Використовуючи водночас методики визначення важкості і ймовірності 

небезпеки, можна визначити, вивчити небезпеки, віднести  до певного класу і 

вирішити їх. 

Встановивши літерно-числову систему оцінки ризику для кожної 

категорії важкості та кожного рівня ймовірності, можна глибше класифікувати 

та оцінювати ризик за ступенем ймовірності. Використання такої матриці 

полегшує оцінку ризику (табл. 2.6). 
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Таблиця 2.6 

Класифікація та оцінювання ризику за ступенем припустимості 

 
Серйозна небезпека може бути припустимою, якщо буде доведено, що її 

ймовірність надто низька. так само бути припустимою вірогідна подія, якщо  

доведено, що результат її незначний. Ці міркування дають підстави для 

припущення, що ймовірність виникнення ризику небезпеки обернено 

пропорційна її важкості. 

 

 

 

5. Управління виявленим ризиком 

 

 

Основним питанням теорії і практики безпеки життєдіяльності є питання 

підвищення рівня безпеки. 

Управління ризиком – це завчасне виявлення пов’язаних з ризиком  

небезпек, а також впровадження ефективних заходів для зниження ризику 

шляхом цілеспрямованої зміни негативних факторів з урахуванням 

ефективності вжитих заходів (рис. 2.2). 

Для того щоб надати перевагу конкретним заходам та засобам, або 

певному їх комплексу, порівнюють витрати на ці заходи та засоби і рівень 

зменшення шкоди, який очікується в результаті  запровадження. Такий підхід 

до зменшення ризику небезпеки зветься управління виявленим ризиком. 
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Концепція управління ризиками 

Концепція управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру, прийнята Розпорядженням Кабінету 

Міністрів України за № 37-р від 22 січня 2014 року, встановлює, що під час 

визначення рівнів прийнятних ризиків застосовується значення ризиків, які 

використовуються в економічно розвинутих державах, а саме: 

 мінімальний ризик – менший або  дорівнює 1 · 10-8; 

 гранично допустимий ризик – який дорівнює 1 · 10-5; 

 ризик, значення якого нижче або дорівнює мінімальному, вважається 

абсолютно прийнятним, а ризик, значення якого більше гранично 

допустимого, вважається абсолютно неприйнятним. 

Якщо виявлену небезпеку неможливо виключити повністю, необхідно 

знизити ймовірність ризику до припустимого рівня шляхом вибору 

відповідного рішення. Досягти цієї мети, як правило, в будь-якій системі чи 

ситуації можна кількома шляхами. Такими шляхами, наприклад: 

 повна або часткова відмова від робіт, операцій та систем, які мають 

високий ступінь небезпеки; 

 удосконалення технічних систем та об’єктів; 

 удосконалення та впровадження нових технологій; 

 використання нових матеріалів та речовин; 

 розробка та використання спеціальних засобів захисту; 

 заходи організаційно-управлінського характеру, у тому числі: контроль за 

рівнем безпеки, навчання людей з питань безпеки, стимулювання 

безпечної роботи та поведінки. 

Значення гранично допустимого ризику, встановленого Концепцією 

управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру, менше ризику смертності у побуті та ризику гибелі на 

виробництві в нашій країні, тому з метою виконання цієї Концепції розроблено 

план заходів на 2015-2020 роки. Цим планом передбачається: 
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 проведення аналізу наявних нормативно-правових актів у сфері 

техногенної та природної безпеки і розробка пропозиції щодо внесення до 

них змін з урахуванням положень Концепції; 

 розробка і прийняття національних стандартів у сфері управління 

ризиками, які відповідають міжнародним стандартам у зазначеній сфері; 

 розробка положення про організацію управління ризиками; 

 розробка галузевих нормативних документів щодо застосування 

ризикорієнтованих підходів під час провадження діяльності з питань 

регулювання безпеки у галузі виробництва; 

 розробка методики проведення оцінки ризиків та карти ризиків за 

окремими видами надзвичайних ситуацій; 

 розробка рекомендації щодо застосування методів, стандартів і програм 

визначення ризиків; 

 визначення прийнятних рівнів ризику, діапазонів високого, середнього і 

низького рівня ризиків у галузях виробництва та алгоритмів їх зменшення 

до рівнів, що використовуються в економічно розвинутих державах; 

 проведення аналізу стану техногенної та природної безпеки в Україні та 

на основі його результатів здійснення районування територій з 

урахуванням наявності потенційно небезпечних об’єктів і небезпечних 

геологічних, гідрогеологічних та метеорологічних явищ і процесів, а 

також ризиків, пов’язаних з такими явищами і процесами; 

 розробка комплексу економічних механізмів державного регулювання у 

сфері управління ризиками, у тому числі таких, що передбачатимуть 

впровадження системи обов’язкового страхування від ризиків. 

Концепція управління ризиками може бути ефективно застосована для 

будь-якої сфери діяльності, галузі виробництва, підприємств, організацій. 

 

 

 

Тема 3. Класифікація травм та надання першої долікарської 

допомоги. 

Зміст 

1. Класифікація травм 

2. Перша долікарська допомога 

 

1. Класифікація травм 

 

Основною умовою успішного надання першої допомоги є швидка та 

правильна дія тих, хто надає допомогу. В той же час зволікання, запізніле та 

некваліфіковане надання допомоги може привести до смерті потерпілого. Ось 

чому важливо щоб кожен знав і вмів правильно та швидко надати необхідну 

допомогу потерпілому. 

В залежності від чинників, що викликають травми на виробництві, вони 

поділяються на механічні, ураження електричним струмом, хімічні опіки, тощо. 

Механічні травми виникають унаслідок ураження рухомими та обертаючимися 
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елементами, деталями машин, механізмів інструмента. Це ураження внутрішніх 

органів людини, порізи м'яких тканин шкіри, переломи кінцівок, пальців рук та 

інше. В залежності від важкості травми людина може знаходитися в свідомості, 

присутній пульс. Характерним є втрата, іноді великох кількості, крові. 

Ураження електричним струмом поділяються на електротравми та 

електроудари. При електротравмах струм протікає через окремі частини тіла 

людини, наприклад через руки. Людина знаходиться в свідомості і, як правило, 

сама в змозі надати собі першу допомогу. При електричних ударах струм 

проходить через життєво важливі органи людини, наприклад, через внутрішні 

органи - серце, нирки, печінку, шлунково-кишківний тракт та інші. В цих 

випадках людина знаходиться без свідомості, відсутній пульс пульс, дихання. 

Людині необхідно надати першу долікарську допопмогу. 

 

2. Перша до лікарська  допомога. 

 

Перша допомога при ураженні електричним струмом має два етапи: 

звільнення від дії струму; надання першої долікарської допомоги. Ніколи не 

слід вважати ураженого струмом мертвим. треба вживати всі заходи для 

оживлення, проводити штучне дихання та непрямий масаж серця до прибуття 

медперсоналу. Констатувати смерть має право лише лікар. 

Звільнення від дії струму можливо багатьма методами, але головним із 

них є відключення ділянки, де стався нещасний випадок. від електромережі. 

Якщо потерпілий знаходиться на висоті. необхідно вжити заходи попередження 

падіння або його пом'якшення. При неможливості відключення струму від 

електромережі необхідно відділити потерпілого від струмоведучого елемента 

при низькій напрузі за одяг, а при високій - із використанням діелектричної 

штанги, рукавичок, ботів. У деяких випадках можна перерубати або перекусити 

провід, використовуючи електроізоляційний інструмент. На лініях 

електропередач при неможливості їх швидкого відключення можна створити 

штучне коротке замкнення. 

Перша долікарська допомога така: потерпілого, незалежно від стану, слід 

покласти на підстилку і забезпечити повний спокій. При втраті свідомості, але 

нормальній функції серця і легенів, дати понюхати нашатирний спирт. Якщо 

функція дихання при роботі серця порушена, необхідно проводити штучне 

дихання. бажано за допомогою апарата штучного дихання. При зупинці серця й 

відсутності дихання необхідно одночасно проводити штучне дихання і 

непрямий масаж серця. 

  



19 
 

РОЗДІЛ 2. ОХОРОНА ПРАЦІ 

 

ЛЕКЦІЯ 3. Правові питання охорони праці 

      Зміст  
1. Законодавство України про охорону праці 

2. Державно нормативні акти про охороні праці 

3. Відповідальність за порушення законодавства та нормативних актів по охорону праці 

 

1. Законодавство України по охорону праці 

 

Правовою основою законодавства щодо охорони праці є 

Конституція України, Закони України: „Про охорону праці", „Про 

охорону здоров'я", „Про пожежну безпеку", „Про використання 

ядерної енергії та радіаційний захист", „Про забезпечення САНІТАРНО-

ГІГІЄНІЧНІ УМОВИ ПРАЦІ В ГАЛУЗІ. 

го та епідеміологічного благополуччя населення", а також Кодекс законів 

про працю України (КЗпП). 

В ст. 43 Конституції України записано: „Кожен має право на працю, що 

включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає, або 

на яку вільно погоджується", „Кожен має право на належні, безпечні і здорові 

умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом", 

„Використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров'я 

роботах забороняється". 

Кожен, хто працює, має право на відпочинок (ст. 45 Конституції 

України). Це право забезпечується наданням днів щотижневого відпочинку, а 

також оплачуваної щорічної відпустки, встановленням скороченого робочого 

дня щодо окремих професій і виробництв, скороченої тривалості роботи у 

нічний час. 

У тексті ст. 46 Конституції України вказано на те, що громадяни мають 

право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, 

часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, 

безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших 

випадках, передбачених законом. 

Основоположним законодавчим документом в галузі охорони праці є 

Закон України „Про охорону праці", дія якого поширюється на всі 

підприємства, установи і організації незалежно від форм власності та видів їх 

діяльності, на усіх громадян, які працюють, а також залучені до праці на цих 

підприємствах. 

Верховна Рада України 14 жовтня 1992 року прийняла Закон України 

„Про охорону праці". Цей Закон визначає основні положення щодо реалізації 

конституційного права громадян про охорону їх життя і здоров'я в процесі 

трудової діяльності, регулює за участю відповідних державних органів 

відносини між власником підприємства, установи і організації або 
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уповноваженим ним органом і працівником з питань безпеки, гігієни праці та 

виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони 

праці в Україні. 

Основні принципи державної політики в галузі охорони праці 

В Законі України „Про охорону праці" (ст. 4) задекларовані основні 

принципи державної політики в галузі охорони праці: 

 пріоритет життя і здоров'я працівників по відношенню до результатів 

виробничої діяльності підприємства; 

 повна відповідальність роботодавця за створення безпечних і 

нешкідливих умов праці;  

 обов'язковий соціальний захист працівників, повне відшкодування шкоди 

особам, які постраждали від нещасних випадків на виробництві і 

професійних захворювань; 

 використання економічних методів управління охороною праці, 

проведення політики пільгового оподаткування, що сприяє створенню 

безпечних і нешкідливих умов праці; 

 комплексне розв'язання завдань охорони праці на основі національних 

програм з цих питань та з урахуванням інших напрямків економічної та 

соціальної політики, досягнень в галузі науки і техніки та охорони 

навколишнього середовища; 

 встановлення єдиних нормативів з охорони праці для всіх підприємств, 

незалежно від форм власності і видів їх діяльності; 

 здійснення навчання населення, професійної підготовки і підвищення 

кваліфікації працівників з охорони праці; 

 співробітництво і проведення консультацій між роботодавцями та 

профспілками (представниками трудових колективів) при прийнятті 

рішень з охорони праці; 

 міжнародне співробітництво в галузі охорони праці, використання 

світового досвіду організації роботи щодо покращення умов і підвищення 

безпеки праці. 

Права громадян на охорону праці при укладанні трудового договору 

(ст.6). Умови трудового договору не можуть містити положень, які не 

відповідають законодавчим та іншим нормативним актам про охорону праці, 

що діють в Україні. 

При укладанні трудового договору громадянин має бути 

проінформований власником під розписку про умови праці на підприємстві, 

наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих 

виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на 

здоров’я та про його права і пільги компенсації за роботу в таких умовах 

відповідно до законодавства колективного договору. 

Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві (ст.7). 

Умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, 

механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів 

колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником, а 
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також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативних 

актів про охорону праці. 

Працівник має право відмовитись від дорученої роботи, якщо створилася 

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

його оточують, і навколишнього природного середовища. 

Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань 

(ст. 8). Усі працівники підлягають обов'язковому соціальному страхуванню 

власником від нещасних випадків і професійних захворювань. Страхування 

здійснюється в порядку і на умовах, що визначаються законодавством і 

колективним договором (угодою, трудовим договором). 

Права працівників на пільги та компенсації за важкі та шкідливі умови 

праці (ст. 9). Працівники, зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами 

праці, безплатно забезпечуються лікувально-профілактичним харчуванням, 

молоком або рівноцінними харчовими продуктами, газованою солоною водою, 

мають право на оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення, 

скорочення тривалості робочого часу, додаткову оплачувану відпустку, 

пільгову пенсію, оплату праці у підвищеному розмірі та інші пільги і 

компенсації, що надаються в передбаченому законом порядку. 

Відшкодування власником шкоди працівникам у разі ушкодження їх 

здоров'я (ст. 11). Власник зобов'язаний відшкодувати працівникові шкоду, 

заподіяну йому каліцтвом або іншими ушкодженнями здоров’я, пов'язаними з 

виконанням трудових обов'язків у повному розмірі втраченого заробітку 

відповідно до законодавства, а також сплатити потерпілому (членам сім'ї та 

утриманцям потерпілого) одноразову допомогу. При цьому пенсії та інші 

доходи, одержувані працівником, не враховуються. 

Розмір одноразової допомоги встановлюється колективним договором 

(угодою, трудовим договором). Якщо відповідно до медичного висновку у 

потерпілого встановлено стійку втрату працездатності, ця допомога повинна 

бути не менше суми, визначеної з розрахунку середньомісячного заробітку 

потерпілого за кожен процент втрата ним професійної працездатності. 

У разі смерті потерпілого розмір одноразової допомоги повинен бути не 

менше п'ятирічного заробітку працівника на його сім'ю, крім того, не менше 

річного заробітку на кожного утриманця потерпілого, а також на його дитину, 

яка народилася після його смерті. 

Якщо нещасний випадок трапився внаслідок невиконання потерпілим 

вимог нормативних актів про охорону праці, розмір одноразової допомоги 

може бути зменшено в порядку, що визначається трудовим колективом за 

поданням власника та профспілкового комітету підприємства, але не більш як 

на п'ятдесят відсотків. Факт наявності вини потерпілого встановлюється 

комісією по розслідуванню нещасного випадку. 

Власник відшкодовує потерпілому витрати на лікування (в тому числі 

санаторно-курортне), протезування, придбання транспортних засобів, по 

догляду за ним та інші види медичної і соціальної допомоги відповідно до 

медичного висновку, що видається у встановленому порядку; надає інвалідам 

праці, включаючи непрацюючих на підприємстві, допомогу у вирішенні 
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соціально-побутових питань за їх рахунок, а при можливості — за рахунок 

підприємства. 

Відшкодування моральної шкоди (ст. 12). Відшкодування моральної 

шкоди проводиться власником, якщо небезпечні або шкідливі умови праці 

призвели до моральної травми потерпілого, порушення його нормальних 

життєвих зв'язків, вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого 

життя. 

Під моральною втратою потерпілого розуміють страждання, її заподіяні 

працівникові внаслідок фізичного або психологічного впливу, що спричинило 

погіршення або позбавлення можливостей реалізації ним своїх звичок і бажань, 

погіршення відносин з оточуючими людьми, інших негативних наслідків 

морального характеру. Порядок відшкодування моральної шкоди визначається 

законодавством. 

Обов'язки роботодавця щодо створення безпечних і нешкідливих умов 

праці (ст. 17). Власник зобов'язаний створити в кожному структурному 

підрозділі і на робочому місці умови праці відповідно до вимог нормативних 

актів, а також забезпечити додержання прав працівників, гарантованих 

законодавством про охорону праці. 

У разі виникнення на підприємстві надзвичайних ситуацій і нещасних 

випадків власник зобов'язаний вжити термінових заходів для допомоги 

потерпілим, залучити при необхідності професійні аварійно-рятувальні 

формування. 

Обов'язки працівника виконувати вимоги нормативних актів про охорону 

праці (ст. 18). Працівник зобов'язаний: 

 знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила 

поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими 

засобами виробництва, користуватися засобами колективного та 

індивідуального захисту; 

 додержувати зобов'язань щодо охорони праці, передбачених колективним 

договором (угодою, трудовим договором) та правилами внутрішнього 

трудового розпорядку підприємства;  

 проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні 

огляди. 

Обов'язкові медичні огляди працівників певних категорій (ст. 19). 

Власник зобов'язаний за свої кошти організувати проведення попереднього 

(при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) 

медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із 

шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у 

професійному доборі, а також щорічного обов'язкового медичного огляду осіб 

віком до 21 року. 

Конституція України (ст. 24) на вищому законодавчому рівні закріпила 

рівність прав жінки і чоловіка. Разом з тим, трудове законодавство, враховуючи 

фізіологічні особливості організму жінки, інтереси охорони материнства і 

дитинства, встановлює спеціальні норми, що стосуються охорони праці та 

здоров'я жінок. Відповідно до ст. 174 КЗпП забороняється застосування праці 
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жінок на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними 

умовами праці, а також на підземних роботах, крім деяких підземних робіт 

(нефізичних робіт або робіт по  санітарному та побутовому обслуговуванню). 

Кабінет Міністрів України своєю постановою від 27. 03. 1996 р. № 381 

затвердив програму вивільнення жінок із виробництв, пов'язаних з важкою 

працею та шкідливими умовами, а також обмеження використання їх праці у 

нічний час на 1996 - 1998 роки. 

 Забороняється також залучати жінок до підіймання! переміщення речей, 

маса яких перевищує встановлені для жінок норми. Міністерство охорони 

здоров'я України 10 грудня 1993 року видало наказ № 241, яким 

встановлені граничні норми підіймання і переміщення важких речей 

жінками: 

 підіймання і переміщення вантажів при чергуванні з іншою роботою (до 2 

разів на годину) -10 кг; 

 підіймання і переміщення вантажів постійно протягом робочої зміни - 7 

кг.  

Сумарна вага вантажу, який переміщується протягом кожної години робочої 

зміни, не повинна перевищувати: з робочої поверхні - 350 кг; з підлоги -175 кг. 

Залучення жінок до робіт у нічний час не допускається, за винятком тих 

галузей народного господарства, де це викликається необхідністю і 

дозволяється як тимчасовий захід (ст. 175 КЗпП). 

У законодавстві про охорону праці приділяється значна увага наданню 

пільг вагітним жінкам і жінкам, які мають дітей віком до трьох років. Таких 

жінок забороняється залучати до роботи у нічний час, до надурочних робіт і 

робіт у вихідні дні, а також направляти у відрядження (ст. 176 КЗпП). Крім 

цього, жінки, що мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти років або дітей-

інвалідів, не можуть залучатися до надурочних робіт або направлятися у 

відрядження без їх згоди (ст. 177КЗпП). Вагітним жінкам, відповідно до 

медичного висновку, знижують норми виробітку, норми обслуговування, або 

вони переводяться на іншу роботу, яка є легшою і виключає вплив 

несприятливих виробничих факторів, із збереженням середнього заробітку за 

попередньою роботою (ст. 178 КЗпП). 

Відповідно до Закону України „Про відпустки" (ст. 17) на підставі 

медичного висновку жінкам надається оплачувана відпустка у зв'язку з 

вагітністю та пологами тривалістю 126 календарних днів (70 днів до і 56 після 

пологів). Після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами за 

бажанням жінки їй надається  відпустка для догляду за дитиною до досягнення 

нею трирічного віку та додаткова неоплачувана відпустка по догляду за 

дитиною до досягнення нею віку шести років.  Час цих відпусток зараховується 

як в загальний, так і в безперервний стаж роботи і в стаж за спеціальністю (ст. 

181 КЗпП). 

Відповідно до ст. 19 Закону України „Про відпустки" жінці, яка працює і 

має двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда, за її бажанням 

щорічно надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 5 календарних 

днів без урахування вихідних. 
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Забороняється відмовляти жінкам у прийнятті на роботу і знижувати їм 

заробітну плату за мотивів, пов'язаних з вагітністю або наявністю дітей віком 

до трьох років. Звільняти жінок, які мають дітей віком до трьох (шести) років, з 

ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крім 

випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, але з 

обов'язковим працевлаштуванням (ст. 184 КЗпП). 

Держава враховує певні фізичні, фізіологічні та інші особливості 

неповнолітніх і виявляє турботу про здоров'я молодого покоління. Законодавче 

це закріплено, зокрема, в ст. 43 Конституції України, Законом України „Про 

охорону праці" (ст. 14) забороняється застосування праці неповнолітніх, тобто 

осіб віком до вісімнадцяти років, на важких роботах і на роботах із шкідливими 

або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах. Міністерством 

охорони здоров'я України видано наказ від 31. 03. 1994 р. № 46, яким 

затверджено Перелік важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними 

умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх. 

Заробітна плата працівникам, яким не виповнилось вісімнадцять років, при 

скороченій тривалості щоденної роботи виплачується в такому ж розмірі, як 

працівникам відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи (ст. 

194 КЗпП). 

Щорічні відпустки неповнолітнім надаються в літній час або, на їх 

бажання, в будь-яку іншу пору року (ст. 195 КЗпП). Тривалість такої відпустки 

один календарний місяць. 

Звільнення неповнолітніх з ініціативи власника або уповноваженого ним  

органу допускається, крім додержання загального порядку звільнення, тільки за 

згодою районної (міської) комісії в справах неповнолітніх (ст. 198 КЗпП). 

 

 

2. Державні нормативні акти по охороні праці 

 

Державні нормативні акти про охорону праці (ДНАОП) - це правила, 

стандарти, норми, положення, інструкції та інші документи, яким надано 

чинність правових норм, обов'язкових для виконання. Законодавством 

передбачено, що залежно від сфери дії ДНАОП можуть бути міжгалузевими 

або галузевими. 

Державний міжгалузевий нормативний акт про охорону праці - це 

ДНАОП загальнодержавного користування, дія якого поширюється на всі 

підприємства, установи, організації народного господарства України незалежно 

від їх відомчої (галузевої) належності та форм власності. 

Державний галузевий нормативний акт про охорону праці - це ДНАОП, 

дія якого поширюється на підприємства, установи і організації незалежно від 

форм власності, що відносяться до певної галузі. 

Державні стандарти Системи стандартів безпеки праці (ТОСТ ССБТ) 

колишнього СРСР застосовуються на території України до їх заміни іншими 

нормативними документами, якщо вони не протирічать чинному 

"законодавству України. 
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Відповідно до Угоди про співробітництво в галузі охорони праці, 

укладеної керівниками урядів держав СНД у грудні 1994 року, стандарти ССБТ 

надалі визнаються Україною як міждержавні стандарти за узгодженим 

переліком, що переглядається в міру необхідності з урахуванням національного 

законодавства держав СНД та результатів спільної роботи, спрямованої на 

удосконалення Системи стандартів безпеки праці. 

Вимоги щодо охорони праці регламентуються також державними 

стандартами України з питань безпеки праці, будівельними та санітарними 

нормами і правилами, правилами улаштування електроустановок (ПУЕ), 

нормами технічного проектування  та іншими нормативними актами, виходячи 

із сфери їх дії. Перелік основних нормативних актів з охорони праці, 

рекомендованих при вивченні курсу приведено в кінці навчального посібника. 

Необхідно зазначити, що Держнаглядохоронпраці підготував і видав 

окремою книжкою державний реєстр нормативних актів про охорону праці 

(Реєстр ДНАОП), який містить перелік правил, норм, стандартів та інших 

документів з питань охорони праці. Зміни у Реєстрі ДНАОП публікуються в 

журналі „Охорона праці". Одночасно вони вносяться в банк даних 

автоматизованого інформаційного фонду ДНАОП, створеного 

Держнаглядохоронпраці. 

3. Відповідальність за порушення законодавства та нормативних 

актів по охороні праці 

 

Працівники зобов'язані також дотримуватись норм закону. У статті 49 ЗУ 

„Про охорону праці" зазначається, що у разі порушення законодавчих та інших 

нормативних актів про охорону праці, створення перешкод для діяльності 

посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці і представників 

професійних спілок винні працівники притягуються до дисциплінарної, 

адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно із 

законодавством. 

Дисциплінарна відповідальність полягає у накладанні дисциплінарних 

стягнень, передбачених чинним законодавством. Відповідно до ст.147 КЗпП 

встановлено такі дисциплінарні стягнення: догана, звільнення з роботи. Право 

накладати дисциплінарні стягнення на працівника має орган, який користується 

правом прийняття на роботу цього працівника. Дисциплінарне стягнення може 

бути накладене за ініціативою органів, що здійснюють державний та 

громадський контроль за охороною праці. За кожне порушення може бути 

застосоване лише одне дисциплінарне стягнення. При обранні дисциплінарного 

стягнення необхідно  враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку і 

заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, попередню 

роботу працівника. 

Адміністративна відповідальність накладається на посадових осіб, 

винних в порушеннях законодавства про охорону праці у вигляді грошового 

штрафу. Адміністративній відповідальності підлягають особи, які досягай на 

момент вчинення адміністративного правопорушення шістнадцятирічного віку. 
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Матеріальна відповідальність включає відповідальність як працівника, 

так і власника (підприємства). У ст.130 КЗпП зазначається, що працівники 

несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству через 

порушення покладених на них обов'язків, в тому числі, і внаслідок порушення 

правил охорони праці. Матеріальна відповідальність встановлюється лиш є за 

пряму дійсну шкоду і за умови, коли така шкода заподіяна підприємству 

винними протиправними діями (бездіяльністю) працівника. Матеріальна 

відповідальність може бути накладена незалежно від притягнення працівника 

до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності. Власник 

підприємства чи уповноважена особа несе матеріальну відповідальність за 

заподіяну шкоду працівникові незалежно від наявності вини, якщо не доведе, 

що шкода заподіяна внаслідок непереборної сили чи умислу потерпілого. 

Збитки у зв'язку з порушенням законодавства про охорону праці можуть 

включати відшкодування потерпілому втраченого заробітку, одноразову 

допомогу, додаткові витрати на лікування, протезування, якщо потерпілий 

залишився живим, а також витрати на поховання в разі смерті потерпілого, 

одноразову допомогу на сім'ю та на утриманців. 

Кримінальна відповідальність настає, якщо порушення вимог 

законодавства та інших нормативних актів про охорону праці створило 

небезпеку для життя або здоров'я громадян. Суб'єктом кримінальної 

відповідальності з питань охорони праці може бути будь-яка службова особа 

підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, а також 

громадянин - власник підприємства чи уповноважена ним особа. Кримінальна 

відповідальність визначається у судовому порядку. 

 

 

ЛЕКЦІЯ 4.  Організація охорони праці на виробництві 

 

Зміст 

1. Система управління охороною праці на підприємствах 

2. Навчання з охорони праці 

3. Державний та відомчий контроль за охороною праці на підприємствах 

 

Тема 1. Система управління охороною праці на підприємствах 

 

З метою забезпечення здорових, безпечних і високопродуктивних умов 

праці, створена система управління охороною праці (СУОП), яка являє собою 

сукупність органів управління підприємством, які на підставі комплексу 

нормативної документації проводять цілеспрямовану, планомірну діяльність 

щодо здійснення завдань і функцій управління. Створення СУОП здійснюється 

шляхом послідовного визначення мети і об'єкта управління, завдань і заходів 

щодо охорони праці, функцій і методів управління, побудови організаційної 

структури управління, складання нормативно-методичної документації. 

Головна мета управління охорони праці є створення здорових, безпечних і 



27 
 

високопродуктивних умов праці, покращення виробничого побуту, запобігання 

травматизму і профзахворюванням. 

В спрощеному вигляді СУОП представляє собою сукупність органа 

(суб'єкта) та об'єкта управління, що зв'язані між собою каналами передачі 

інформації. Суб'єктом управління в СУОП на підприємстві в цілому є керівник 

(головний інженер), а в цехах, на виробничих дільницях і в службах - керівники 

відповідних структурних підрозділів і служб. Організаційно-методичну роботу 

по управлінню охороною праці, підготовку управлінських рішень і контроль за 

своєчасною реалізацією здійснює служба охорони праці підприємств, що 

підпорядкована безпосередньо керівнику підприємства (головному інженеру). 

Суб'єкт управління аналізує інформацію про стан охорони праці в структурних 

підрозділах підприємства та приймає рішення спрямовані на приведення 

фактичних показників охорони праці у відповідності з нормативними. Об'єктом 

управління в СУОП є діяльність структурних підрозділів та служб 

підприємства по забезпеченню безпечних і здорових умов праці на робочих 

місцях, виробничих дільницях, цехах та  підприємствах. 

Охорона праці базується на законодавчих, директивних та нормативно-

технічних документах. При управлінні охороною праці не повинні прийматися 

рішення та здійснюватися заходи, що суперечать діючому законодавству, 

державним нормативним актам про охорону праці, стандартам безпеки праці, 

правилам та нормам охорони праці. 

До основних функцій управління охороною праці належать: 

 прогнозування і планування робіт, їх фінансування; 

 організація та координація робіт;  

 облік показників стану умов і безпеки праці;  

 аналіз та оцінка стану умов і безпеки праці;  

 контроль за функціонуванням СУОП; 

 стимулювання роботи по вдосконаленню охорони праці.  

Основні завдання управління охороною праці: 

 навчання працівників безпечним методам праці та пропаганда питань 

охорони праці;  

 забезпечення безпечності технологічних процесів, виробничого 

устаткування, будівель, споруд; 

 нормалізація санітарно-гігієнічних умов праці;  

 забезпечення працівників засобами індивідуального захисту;  

 забезпечення оптимальних режимів праці та відпочинку;  

 організація лікувально-профілактичного обслуговування; професійний 

добір працівників з окремих професій;  

 удосконалення нормативної бази з питань охорони праці. 

На підприємствах згідно з ЗУ „Про охорону праці" (ст.23), власником або 

уповноваженим органом створюється служба охорони праці для організації 

виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-

економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання 

нещасних випадків, професійних захворювань і аварій в процесі праці. 
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Власник з урахуванням специфіки виробництва опрацьовує та затверджує 

Положення про службу охорони праці підприємства керуючись Типовим 

положенням, розробленим та затвердженим Держнаглядохоронпраці. 

Відповідно до Типового положення служба охорони праці створюється на 

підприємствах, у виробничих і науково-виробничих об'єднаннях. 

Корпоративних, колективних та інших організаціях виробничої сфери з числом 

працюючих 50 і більше чоловік. В інших випадках функції цієї служби можуть 

виконувати в порядку сумісництва особи, які пройшли перевірку знань охорони 

праці. В установах, організаціях невиробничої сфери та в навчальних закладах 

власниками також створюються служби охорони праці. 

Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо керівникові 

підприємства. За своїм посадовим становищем та умовами оплати праці 

керівник служби охорони праці прирівнюється до керівників основних 

виробничо-технічних служб підприємства. Служба охорони праці в залежності 

від чисельності працюючих може функціонувати як самостійний структурний 

підрозділ, або у вигляді групи спеціалістів чи одного спеціаліста. Служба 

охорони праці формується із спеціалістів, які мають вищу освіту та стаж роботи 

за профілем виробництва не менше 3 років. Спеціалісти з середньою 

спеціальною освітою приймаються в службу охорони праці у виняткових 

випадках. Працівники служби охорони праці мають право видавати керівникам 

установ та їх структурних підрозділів обов'язкові для виконання приписи щодо 

усунення наявних недоліків. Припис спеціаліста з охорони праці, у тому числі 

про зупинення робіт, може скасувати лише посадова особа, якій підпорядкована 

служба охорони праці. Ліквідація служби охорони праці допускається тільки у 

разі ліквідації підприємства. 

Служба охорони праці виконує такі основні функції: опрацьовує 

ефективну цілісну систему управління охороною праці, сприяє удосконаленню 

діяльності у цьому напрямку кожного структурного підрозділу і кожної 

посадової особи; проводить оперативно-методичне керівництво роботою з 

охорони праці; складає разом із структурними підрозділами підприємства 

комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни 

праці, а також розділ „Охорона праці" у колективному договорі; проводить дня 

працівників вступний інструктаж з питань охорони праці. Служба охорони 

праці організовує забезпечення працюючих правилами, стандартами, нормами, 

положеннями, інструкціями та іншими нормативними актами  з охорони праці; 

паспортизацією цехів, дільниць, робочих місць щодо відповідності їх вимогам 

охорони праці; облік, аналіз нещасних випадків, професійних захворювань і 

аварій, а також шкоди від цих подій; підготовку статистичних звітів 

підприємства з питань охорони праці; розробку перспективних та поточних 

планів роботи підприємства щодо створення безпечних та нешкідливих умов 

праці; роботу методичного кабінету охорони праці, пропаганду безпечних та 

нешкідливих умов праці шляхом проведення консультацій, оглядів, конкурсів, 

бесід, лекцій, розповсюдження засобів наочної агітації, оформлення 

інформаційних стендів; допомогу комісії з питань охорони праці підприємства 
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в опрацюванні необхідних матеріалів та реалізації її рекомендацій; підвищення 

кваліфікації і перевірку знань посадових осіб з питань охорони праці. 

Також служба охорони праці на підприємстві бере участь у розслідуванні 

нещасних випадків та аварій; формування фонду охорони праці підприємства і 

розподілі його коштів; роботі комісії з питань охорони праці підприємства; 

роботі комісії по введенню в дію будівництвом, реконструкцією або технічним 

переозброєнням об'єктів виробничого та соціального призначення, 

відремонтованого або модернізованого устаткування; розробці положень, 

інструкцій, інших нормативних актів про охорону праці, що діють в межах 

підприємства; роботі постійно діючої комісії з питань атестації робочих місць 

за умовами праці. 

До обов'язків даної служби входить функція контролю. А саме вона 

контролює дотримання чинного законодавства, міжгалузевих, галузевих та 

інших нормативних актів, виконання працівниками посадових інструкцій з 

питань охорони праці; виконання приписів органів державного нагляду, 

пропозицій та подань уповноважених трудових колективів і профспілок з 

питань охорони праці, використання за призначенням коштів фонду охорони 

праці; відповідність нормативним актам про охорону праці машин, механізмів, 

устаткування, транспортних засобів, технологічних процесів, засобів проти 

аварійного, колективного та індивідуального захисту працюючих; наявність 

технологічної документації на робочих місцях; своєчасне проведення навчання 

та інструктажів працюючих, атестації та переатестації з питань безпеки праці 

посадових осіб та осіб, які виконують роботи підвищеної небезпеки, а також 

дотримання вимог безпеки при  виконанні цих робіт; забезпечення працюючих 

засобами індивідуального захисту; надання передбачених законодавством пільг 

і компенсацій, пов'язаних із важкими та шкідливими умовами праці; 

використання праці неповнолітніх, жінок та інвалідів згідно з діючим 

законодавством; проходження попередніх та періодичних медичних оглядів 

працівників, зайнятих на важких роботах та роботах із шкідливими чи 

небезпечними умовами праці; проходження медичних оглядів осіб віком до 21 

року; виконання заходів, наказів, розпоряджень з питань охорони праці, а також 

заходів щодо усунення причин нещасних випадків і аварій, які визначені у 

актах розслідування. 

 

2. Навчання з охорони праці 

 

 Закон України «Про охорону праці» вимагає, щоб усі працівники при 

прийомі на роботу і в процесі трудової діяльності проходили на підприємстві 

навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці.  

Особи, які не пройшли навчання і перевірки знань з питань охорони 

праці, до роботи не допускаються.  

Навчання та інструктаж працівників з питань охорони праці є важливою 

складовою системи управління охороною праці.  

 Навчання та інструктаж проводяться: 

 з учнями, вихованцями та студентами закладів освіти; 
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 з працівниками у процесі їх трудової діяльності. 

Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є 

потреба у професійному доборі, повинні проходити попереднє спеціальне 

навчання і один раз на рік перевірку знань відповідних нормативних актів про 

охорону праці. Вивчення основ охорони праці та безпеки життєдіяльності 

проводиться в усіх закладах освіти.  

Навчання студентів і учнів з питань охорони праці стосовно конкретних 

робіт проводиться на підприємствах, де ці роботи виконуються. Теоретичне та 

виробниче навчання працівників з охорони праці на підприємстві проводиться 

при підготовці, перепідготовці, отриманні нової професії, підвищенні 

кваліфікації. Після навчання з охорони праці обов'язково проводиться перевірка 

знань. Для перевірки знань працівників з охорони праці на підприємстві 

утворюється постійно діюча комісія. У складі цієї комісії повинно бути не 

менше трьох осіб, які вже пройшли навчання та перевірку знань з охорони 

праці.  

Результати перевірки знань працівників з питань охорони праці 

оформлюються протоколами. Особам, які при перевірці знань з питань охорони 

праці виявили задовільні результати, видаються посвідчення (додаток 2). У разі 

незадовільного результату протягом одного місяця призначається повторна 

перевірка знань працівника. Якщо під час наступної перевірки результат 

виявиться також незадовільним, то має вирішуватися питання про 

працевлаштування працівника на іншому робочому місці. 

Працівники, які мають перерву в роботі за професією понад один рік, 

проходять навчання з охорони праці до початку самостійної роботи. До 

самостійної роботи такі працівники допускаються тільки після вступного 

інструктажу, навчання, перевірки теоретичних знань, первинного інструктажу 

на робочому місці, стажування і набуття навичок безпечних методів праці. 

За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці 

поділяються на такі: 

 вступний; 

 первинний; 

 повторний; 

 позаплановий; 

 цільовий.  

Вступний інструктаж з питань охорони праці проводиться: 

 з усіма працівниками, які щойно прийняті на роботу незалежно від їхньої 

освіти та стажу роботи; 

 з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і беруть 

безпосередню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи 

для підприємства; 

 з учнями, вихованцями та студентами, які прибули на підприємство для 

проходження виробничої практики; 

 під час екскурсії на підприємство; 
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 з усіма вихованцями, учнями, студентами та іншими особами, які 

навчаються у середніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих 

закладах освіти при оформленні або зарахуванні до закладу освіти. 

Запис про проведення вступного інструктажу робиться у спеціальному 

журналі, а також у документі про прийняття працівника на роботу (додаток 3). 

Вступний інструктаж проводиться за програмою, розробленою службою 

охорони праці з урахуванням особливостей виробництва. 

Первинний інструктаж на робочому місці до початку роботи проводиться: 

 з новоприйнятим на підприємство працівником; 

 з працівником, який переводиться з одного цеху виробництва до іншого; 

 з працівником, який виконуватиме нову для нього роботу; 

 з відрядженим працівником, який бере безпосередню участь у 

виробничому процесі на виробництві. 

Первинний інструктаж також проводиться 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 небезпечними або шкідливими хімічними, фізичними, 

біологічними факторами, у гуртках, перед уроками трудового навчання, 

фізкультури, перед спортивними змаганнями, вправами на спортивних 

знаряддях, при здійсненні заходів за межами території закладу 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 та особливостями проведення цих занять. 

Усі робітники, у тому числі випускники професійних навчальних 

закладів, навчально-виробничих (курсових) комбінатів, після первинного 

інструктажу на робочому місці мають протягом 2—15 змін (залежно від 

характеру роботи та кваліфікації працівника) пройти стажування під 

керівництвом досвідчених кваліфікованих робітників. 

Первинний інструктаж проводиться за програмою, складеною з 

урахуванням вимог відповідних інструкцій з охорони праці та технічної 

документації. Орієнтовний перелік питань первинного інструктажу наведено у 

додатку 6. 

Повторний інструктаж проводиться з усіма працівниками: на роботах з 

підвищеною небезпекою — 1 раз у квартал, на інших роботах — 1 раз на 

півріччя. Повторний інструктаж проводиться за програмою первинного 

інструктажу в повному обсязі. 

Позаплановий інструктаж проводиться: 

 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, інших факторів, 

що впливають на охорону праці; 



32 
 

 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; 

 якщо у трудовому процесі виконавця робіт сталася перерва понад ЗО 

календарних днів — для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти 

робіт — понад 60 днів; 

 з вихованцями, учнями, студентами — в кабінетах, лабораторіях, 

майстернях тощо при порушеннях ними вимог нормативних актів про 

охорону праці, що можуть призвести або призвели до травм, аварій, 

пожеж тощо; при зміні умов виконання навчальних завдань з професії, 

лабораторних робіт, інших видів занять, передбачених навчальним 

планом (додатки 8, 9). 

Обсяг і зміст інструктажу визначається у кожному окремому випадку 

залежно від причин і обставин, що спричинили необхідність його проведення. 

Цільовий інструктаж проводиться з працівниками: 

 за виконання разових робіт, що не пов'язані з безпосередніми обов'язками 

за фахом (вантажно-розвантажувальні роботи, разові роботи за межами 

підприємства, цеху тощо);  

за ліквідації аварії, стихійного лиха; 

 за проведення робіт, на які оформляється наряд-допуск, дозвіл; 

 проводиться з вихованцями, учнями, студентами закладів освіти у разі 

організації масових заходів (екскурсії, походи, спортивні змагання тощо). 

Цільовий інструктаж фіксується документом, що дозволяє проведення 

робіт, наприклад, нарядом-допуском (додаток 7). 

Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі проводить 

безпосередньо керівник робіт (начальник виробництва, цеху, дільниці, майстер, 

інструктор виробничого навчання, викладач тощо).  

Первинний, повторний, цільовий та позаплановий інструктажі 

завершуються перевіркою знань усним опитуванням, а також перевіркою 

набутих навичок безпечних методів праці. Знання перевіряє особа, яка 

проводила інструктаж. Про проведення первинного, повторного, позапланового 

інструктажів, стажування та допуск до роботи особа, яка проводила інструктаж, 

робить запис до відповідного журналу {додаток 5). При цьому обов'язкові 

підписи як того, кого інструктували, так і того, хто інструктував. Працівники 

підприємств, а також його керівники (власники) повинні проводити навчання, 

інструктаж та перевірку знань з охорони праці у тому порядку і в ті терміни, які 

передбачені відповідними нормативними документами.  

 

3. Державний та відомчий контроль за охороною праці на 

підприємствах 

 

Відповідно до ЗУ „Про охорону праці" (ст.44) державний нагляд за 

додержанням законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці 
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здійснюють: Комітет по нагляду за охороною праці України; Державний 

комітет України з ядерної та радіаційної безпеки; органи державного 

пожежного нагляду управління пожежної охорони Міністерства внутрішніх 

справ України; органи та заклади санітарно-епідеміологічної служби 

Міністерства охорони здоров'я України.  

Вищий нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів про 

охорону праці здійснюється Генеральним прокурором України і 

підпорядкованими йому прокурорами. Органи державного нагляду за охороною 

праці не залежать від будь-яких господарських органів, об'єднань громадян, 

політичних формувань, місцевих державних адміністрацій і Рад народних 

депутатів та діють відповідно до положень, що затверджуються Кабінетом 

Міністрів України. 

Посадові особи органів державного нагляду за охороною праці (державні 

інспектори) мають право:  

 безперешкодно в будь-який час відвідувати підконтрольні підприємства 

для перевірки дотримання законодавства про охорону праці, одержувати 

від власника необхідні пояснення, матеріали та пояснення з даних; 

 надсилати керівникам підприємств, а також їх посадовим особам, 

керівникам структурних підрозділів Ради Міністрів Республіки Крим, 

місцевих Рад народних депутатів, міністерств та інших центральних 

органів державної виконавчої влади, обов'язкові для виконання 

розпорядження (приписи) про усунення порушень,  недоліків в галузі 

охорони праці; 

 зупиняти експлуатацію підприємств, окремих виробництв, цехів, 

дільниць, робочих місць і обладнання до усунення порушень вимог щодо 

охорони праці, які створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих; 

 притягати до адміністративної відповідальності працівників, винних у 

порушенні законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці; 

 надсилати власникам, керівникам підприємств подання про 

невідповідність окремих посадових осіб займаній посаді, передавати в 

необхідних випадках матеріали органам прокуратури для притягнення їх 

до кримінальної відповідальності. 

Органи державного нагляду за охороною праці встановлюють порядок 

опрацювання і затвердження власниками положень, інструкцій, що діють на 

підприємствах розробляють типові документи з цих питань. Власник повинен 

безоплатно створити необхідні умови для роботи представників органів 

державного нагляду за охороною праці. 

Відповідно до ст.46 ЗУ „Про охорону праці" громадський контроль за 

охороною праці здійснюють трудові колективи через обраних ними 

уповноважених та професійні спілки - в особі своїх виборчих органів і 

представників. 

Діяльність всіх вищезгаданих органів направлена на забезпечення 

гарантій працівникам, які визначені законодавством. До таких гарантій можна 

віднести: право громадян на охорону праці при укладенні трудового договору; 

права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві; соціальне 
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страхування від нещасних випадків і професійних захворювань; права 

працівників на пільги та компенсації за важкі та шкідливі умови праці; 

відшкодування власником шкоди працівникам у разі ушкодження їх здоров'я; 

відшкодування моральної шкоди; обов'язки роботодавця щодо створення 

безпечних і нешкідливих умов праці; обов'язкові медичні огляди працівників 

певних категорій. 

Працівник в свою чергу, зобов'язаний виконувати вимоги нормативних 

актів про охорону праці, правила поводження з машинами, механізмами, 

устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами 

колективного та індивідуального захисту; додержувати зобов'язань щодо 

охорони праці,  передбачених колективним договором (угодою, трудовим 

договором) та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства; 

проходити в установленому лпорядку попередні та періодичні медичні огляди. 

В ЗУ „Про охорону праці‖ існують статті, які регулюють відносини у 

сфері стимулювання охорони праці. До них відносяться: 

 економічне стимулювання охорони праці, а саме встановлення пільгового 

оподаткування коштів, спрямованих на заходи щодо охорони праці 

(ст.29); 

 відшкодування підприємствам, громадянам і державі збитки, завданих 

порушенням вимог щодо охорони праці (ст.З0); 

 застосування штрафних санкцій до підприємств, організацій та установ, 

які застосовуються органами державного нагляду (ст.31); 

 відшкодування шкоди у разі ліквідації підприємств (ст.32). 

Такі норми законодавства стимулюють власника чи уповноважений ним 

орган створювати безпечні умови праці на підприємстві та чітко виконувати 

вимоги закону. 

 

 

ЛЕКЦІЯ 5. Профілактика травматизму та професійних захворювань 

          Зміст 
1. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві 

2. Повідомлення про нещасні випадків та ведення обліку 

3. Спеціальне розслідування нещасних випадків 

 

1. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві 

 

Відповідно до Закону України „Про охорону праці" (ст. 25) власник 

повинен проводити розслідування та вести облік нещасних випадків, 

професійних захворювань і аварій відповідно до положення, яке розробляється 

Державним комітетом України по нагляду за охороною праці за участю 

профспілок і затверджується Кабінетом Міністрів України. Згідно з 

положенням "Про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, 

професійних захворювань і аварій на виробництві" його дія поширюється на 

підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, на осіб, у 

тому числі іноземців та осіб без громадянства, які є власниками цих 
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підприємств або уповноваженими ними особами, фізичних осіб - суб'єктів 

підприємницької діяльності, які відповідно до законодавства використовують 

найману працю, на осіб, які забезпечують себе роботою самостійно за умови 

добровільної сплати ними внесків на державне соціальне страхування від 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, а також на 

осіб, у тому числі іноземців та осіб без громадянства, які працюють на умовах 

трудового договору (контракту), проходять виробничу практику або 

залучаються до праці. 

Розслідування нещасних випадків (професійних захворювань), що 

сталися з працівниками, які перебували у відрядженні за кордоном, 

проводиться згідно з цим Положенням, якщо інше не передбачено 

міжнародними договорами України. 

Міноборони, МВС, СБУ, Держкомкордон, Державний департамент з 

питань виконання покарань, МНС встановлюють за погодженням з 

Держнаглядохоронпраці порядок розслідування та ведення обліку нещасних 

випадків, професійних захворювань і аварій на підвідомчих підприємствах, у 

військових частинах, підрозділах, організаціях з урахуванням вимог цього 

Положення щодо осіб, які не перебувають з ними у трудових відносинах. 

Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, що сталися 

з учнями і студентами навчальних закладів під час навчально-виховного 

процесу, трудового і професійного навчання в навчальному закладі, 

визначається МОН.  

Розслідуванню підлягають раптові погіршення стану здоров'я, поранення, 

травми, у тому числі отримані внаслідок тілесних ушкоджень, заподіяних 

іншою особою, гострі професійні захворювання і гострі професійні та інші 

отруєння, теплові удари, опіки, обмороження, утеплення, ураження 

електричним струмом, блискавкою та іонізуючим випромінюванням, інші 

ушкодження, отримані внаслідок аварій, пожеж, стихійного лиха (землетруси, 

зсуви, повені, урагани та інші надзвичайні події), контакту з тваринами, 

комахами та іншими представниками фауни і флори, що призвели до втрати 

працівником працездатності на один робочий день чи більше або до 

необхідності переведення потерпілого на іншу (легшу) роботу терміном не 

менш як на один робочий день, а також випадки смерті на підприємстві. 

До гострих професійних захворювань і гострих професійних отруєнь 

належать випадки, що сталися після одноразового (протягом не більше однієї 

робочої зміни) впливу небезпечних факторів, шкідливих речовин. 

Гострі професійні захворювання спричиняються дією хімічних речовин,  

іонізуючого та неіонізуючого випромінювання, значним фізичним 

навантаженням та перенапруженням окремих органів і систем людини. До них 

належать також інфекційні, паразитарні, алергійні захворювання тощо. 

Гострі професійні отруєння спричиняються в основному шкідливими 

речовинами гостроспрямованої дії. За висновками роботи комісії з 

розслідування визнаються пов'язаними з виробництвом і складається акт за 

формою Н-1 про нещасні випадки, що сталися з працівниками під час 
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виконання трудових (посадових) обов'язків, у тому числі у відрядженнях, а 

також ті, що сталися під час: 

 перебування на робочому місці, на території підприємства або в іншому 

місці роботи протягом робочого часу починаючи з моменту приходу 

працівника на підприємство до його виходу, який повинен фіксуватися 

відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку, або за 

дорученням роботодавця в неробочий час, під час відпустки, у вихідні та 

святкові дні; 

 приведення в порядок знарядь виробництва, засобів захисту, одягу перед 

початком роботи і після її закінчення, виконання заходів особистої 

гігієни; 

 проїзду на роботу чи з роботи на транспортному засобі підприємства або 

на транспортному засобі іншого підприємства, яке надало його згідно з 

договором (заявкою), за наявності розпорядження роботодавця; 

 використання власного транспортного засобу в інтересах підприємства з 

дозволу або за дорученням роботодавця відповідно до встановленого 

порядку; 

 провадження дій в інтересах підприємства, на якому працює потерпілий, 

тобтодій, які не входять до кола виробничого завдання чи прямих 

обов'язків працівника (надання необхідної допомоги іншому 

працівникові, дії щодо попередження можливих аварій або рятування 

людей та майна підприємства, інші дії за наявності розпорядження 

роботодавця тощо); 

 ліквідації аварій, пожеж та наслідків стихійного лиха на виробничих 

об'єктах і транспортних засобах, що використовуються підприємством;  

 надання підприємством шефської допомоги; 

 перебування на транспортному засобі або на його стоянці, на території 

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

причина нещасного випадку пов'язана з виконанням потерпілим трудових 

(посадових) обов'язків або з дією на нього небезпечних чи шкідливих 

виробничих факторів або середовища; 

 прямування працівника до(між) об'єкта(ми) обслуговування за 

затвердженими маршрутами або до будь-якого об'єкта за дорученням 

роботодавця; 

 прямування до місця відрядження та в зворотному напрямку відповідно 

до завдання про відрядження. 

За висновками роботи комісії з розслідування визнаються пов'язаними з 

виробництвом і складається акт за формою Н-1 також про випадки: 

 природної смерті працівників під час перебування на підземних роботах  

(видобування корисних копалин, будівництво, реконструкція, технічне 

переоснащення і капітальний ремонт шахт, рудників, копалень, 

метрополітенів, підземних каналів, тунелів та інших підземних споруд, 

геологорозвідувальні роботи, які проводяться під землею) або протягом 

чотирьох годин після виходу на поверхню внаслідок гострої серцево-

судинної недостатності; 
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 самогубства працівників плавскладу на суднах морського та  

рибопромислового флоту в разі перевищення терміну перебування їх у 

рейсі, обумовленого колективним договором, або їх природної смерті 

внаслідок впливу психофізіологічних, небезпечних та шкідливих 

виробничих факторів. 

Якщо за висновками роботи комісії з розслідування прийнято рішення, 

що про нещасний випадок не повинен складатися акт за формою Н-1, про такий 

нещасний випадок складається акт за формою НТ (невиробничий травматизм) 

відповідно до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків 

невиробничого характеру. 

 

2. Повідомлення про нещасні випадки та ведення обліку 

 

Про кожний нещасний випадок свідок, працівник, який його виявив, або 

сам потерпілий повинні негайно повідомити безпосереднього керівника робіт 

чи іншу уповноважену особу підприємства і вжити заходів до надання 

необхідної допомоги. 

Керівник робіт (уповноважена особа підприємства) у свою чергу 

зобов'язаний: 

 терміново організувати надання медичної допомоги потерпілому, у разі 

необхідності доставити Його до лікувально-профілактичного закладу; 

 повідомити про те, що сталося, роботодавця, відповідну профспілкову 

організацію; 

 зберегти до прибуття комісії з розслідування обстановку на робочому 

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

(якщо це не загрожує життю і здоров'ю інших працівників і не призведе 

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

подібних випадків. 

Роботодавець, одержавши повідомлення про нещасний випадок, крім 

випадків із смертельним наслідком та групових: 

 повідомляє про нещасний випадок відповідний робочий орган виконавчої 

дирекції Фонду за формою, що встановлюється цим Фондом, якщо 

потерпілий є працівником іншого підприємства, - це підприємство, у разі 

нещасного випадку, що стався внаслідок пожежі, - відповідні органи 

державної пожежної охорони, а в разі виявлення гострого професійного 

захворювання (отруєння) - відповідні установи (заклади) державної 

санітарно-епідеміологічної служби; 

 організує його розслідування і утворює комісію з розслідування.  

До складу комісії з розслідування включаються: керівник (спеціаліст) 

служби охорони праці або посадова особа (спеціаліст), на яку роботодавцем 

покладено  виконання функцій спеціаліста з питань охорони праці (голова цієї 

комісії), керівник структурного підрозділу або головний спеціаліст, 

представник профспілкової організації, членом якої є потерпілий, або 

уповноважений трудового колективу з питань охорони праці, якщо потерпілий 

не є членом профспілки, інші особи. 
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Комісія з розслідування зобов'язана протягом трьох діб: 

 обстежити місце нещасного випадку, опитати свідків і осіб, які причетні 

до нього, та одержати пояснення потерпілого, якщо це можливо; 

 визначити відповідність умов і безпеки праці вимогам нормативно-

правових актів про охорону праці; 

 з'ясувати обставини і причини, що призвели до нещасного випадку, 

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

 визначити осіб, які допустили порушення нормативно-правових актів про 

охорону праці, а також розробити заходи щодо запобігання подібним 

нещасним випадкам; 

 скласти акт розслідування нещасного випадку за формою Н-5 у двох 

примірниках, а також акт за формою Н-1 або акт за формою НТ про 

потерпілого у шести примірниках і передати його на затвердження 

роботодавцю; 

 у випадках виникнення гострих професійних захворювань (отруєнь) крім 

акта за формою Н-1 складається також карта обліку професійного 

захворювання (отруєння) за формою ГІ-5. 

Роботодавець повинен розглянути і затвердити акти за формою Н-1 або НПГ 

протягом доби після закінчення розслідування, а щодо випадків, які сталися за 

межами підприємства, - протягом доби після одержання необхідних матеріалів. 

Затверджені акти протягом трьох діб надсилаються: 

 потерпілому або його довіреній особі разом з актом розслідування 

нещасного 

 випадку;  

 керівникові цеху або іншого структурного підрозділу, дільниці, місця, де 

стався нещасний випадок, для здійснення заходів щодо запобігання 

подібним 

 випадкам; 

 відповідному робочому органу виконавчої дирекції Фонду разом з копією 

акта 

 розслідування нещасного випадку; 

 відповідному територіальному органу Держнаглядохоронпраці; 

профспілковій  організації, членом якої є потерпілий; 

 керівникові (спеціалістові) служби охорони праці підприємства або 

посадовій 

 особі (спеціалісту), на яку роботодавцем покладено виконання функцій 

спеціаліста з питань охорони праці. Акт за формою Н-1 або НТ 

надсилається разом з першим примірником акта розслідування нещасного 

випадку та іншими матеріалами. 

Акти розслідування нещасного випадку, акти за формою Н-1 або НТ 

разом з 

матеріалами розслідування підлягають зберіганню протягом 45 років на 

підприємстві, працівником якого є (був) потерпілий. 



39 
 

По закінченні періоду тимчасової непрацездатності або у разі смерті 

потерпілого роботодавець, який бере на облік нещасний випадок, складає 

повідомлення про наслідки нещасного випадку за формою Н-2 і в десятиденний 

термін надсилає його організаціям і посадовим особам, яким надсилався акт за 

формою Н-1 або НТ. 

Контроль за своєчасністю і об'єктивністю розслідування нещасних 

випадків, їх документальним оформленням та обліком, виконанням заходів 

щодо усунення причин здійснюють органи державного управління, органи 

державного нагляду за охороною праці, Фонд відповідно до їх компетенції. 

Громадський контроль здійснюють трудові колективи через обраних ними 

уповноважених з питань охорони праці та профспілки через виборні органи і 

своїх представників. 

Ці органи мають право вимагати від роботодавця складення акта за 

формою Н1 або його перегляду, якщо встановлено, що допущено порушення 

вимог цього Положення або інших нормативно-правових актів про охорону 

праці. 

 

3. Спеціальне розслідування нещасних випадків 

 

Спеціальному розслідуванню підлягають: 

 нещасні випадки із смертельним наслідком; 

 групові нещасні випадки, які сталися одночасно з двома і більше 

працівниками незалежно від тяжкості ушкодження їх здоров'я; 

 випадки смерті на підприємстві; 

випадки зникнення працівника під час виконання ним трудових обов'язків. 

Спеціальне розслідування нещасного випадку із смертельним наслідком, 

групового нещасного випадку, випадку смерті, а також випадку зникнення 

працівника під час виконання ним трудових обов'язків організовує 

роботодавець (якщо постраждав сам роботодавець, - орган, до сфери 

управління якого належить підприємство, а у разі його відсутності - відповідна 

місцева держадміністрація або виконавчий орган місцевого самоврядування). 

Розслідування цього випадку проводиться комісією із спеціального 

розслідування, яка призначається наказом керівника територіального органу 

Держнаглядохоронпраці за погодженням з органами, представники яких 

входять до складу цієї комісії. 

До складу комісії із спеціального розслідування включаються: посадова 

особа органу державного нагляду за охороною праці (голова комісії), 

представник відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду, 

представники органу, до сфери управління якого належить підприємство, а у 

разі його відсутності -відповідної місцевої держадміністрації або виконавчого 

органу місцевого самоврядування, роботодавця, профспілкової організації, 

членом якої є потерпілий, вище стоячого профспілкового органу або 

уповноважений трудового колективу з питань охорони праці, якщо потерпілий 

не є членом профспілки, а у разі розслідування випадків виявлення гострих 
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професійних захворювань (отруєнь) також спеціаліст відповідної установи 

(закладу) державної санітарно-епідеміологічної служби. 

Спеціальне розслідування нещасних випадків проводиться протягом не 

більше 10 робочих днів. У разі необхідності встановлений термін може бути 

продовжений органом, який призначив розслідування. 

За результатами розслідування складається акт спеціального 

розслідування за формою Н-5, а також оформляються інші матеріали, у тому 

числі карта обліку професійного захворювання (отруєння) на кожного 

потерпілого за формою П-5, якщо нещасний випадок пов'язаний з гострим 

професійним захворюванням (отруєнням). 

В акті спеціального розслідування нещасного випадку, який стався 

внаслідок аварії, зазначається ії категорія та розмір заподіяної під час цієї аварії 

матеріальної шкоди. 

Акт спеціального розслідування підписується головою і всіма членами 

комісії із спеціального розслідування. У разі незгоди із змістом акта член 

комісії у письмовій формі викладає свою окрему думку. 

Роботодавець у п'ятиденний термін з моменту підписання акта 

спеціального розслідування нещасного випадку чи одержання припису 

посадової особи органу державного нагляду за охороною праці щодо взяття на 

облік нещасного випадку зобов'язаний розглянути ці матеріали і видати наказ 

про здійснення запропонованих заходів щодо запобігання виникненню 

подібних випадків, а також притягнути до відповідальності працівників, які 

допустили порушення законодавства про охорону праці. 

Про здійснення запропонованих заходів роботодавець у письмовій формі 

повідомляє органи, які брали участь у розслідуванні, в терміни, зазначені в акті 

спеціального розслідування. 

Роботодавець на підставі актів за формою Н-1 складає державну 

статистичну звітність про потерпілих за формою, затвердженою 

Держкомстатом, і подає її в установленому порядку відповідним організаціям, а 

також несе відповідальність за її достовірність згідно із законодавством. 

Роботодавець зобов'язаний проводити аналіз причин нещасних випадків 

за підсумками кварталу, півріччя і року та розробляти і здійснювати заходи 

щодо запобігання подібним випадкам. 

 

 

 

РОЗДІЛ 2. Охорона праці 

 

                       Лекція 6. Мікроклімат виробничих приміщень 

    Зміст  

1. Теплообмін людини  з навколишнім середовищем  
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2. Вплив параметрів мікроклімату на самопочуття людини  

3. Нормування параметрів мікроклімату  

4. Загальні заходи  та засоби нормалізації параметрів мікроклімату  

 

Суттєвий вплив на стан організму працівника, його працездатність здійснює 

мікроклімат (метеорологічні умови) у виробничих приміщеннях, під яким розуміють 

клімат внутрішнього середовища цих приміщень, що визначаються діючою на організм 

людини сукупністю температури, вологості, руху повітря та теплового випромінювання 

нагрітих поверхонь. 

На відміну від мікроклімату житла та громадських споруд мікроклімат 

виробничих приміщень характеризується значною динамічністю і залежить від 

коливань зовнішніх метеорологічних умов, часу доби та пори року, теплофізичних 

особливостей технологічного процесу, умов опалення та вентиляції. 

Мікроклімат виробничих приміщень, восновному, впливає на тепловий стан 

організму людини та її теплообмін з навколишнім середовищем. 

Оптимальні та допустимі параметри мікроклімате встановлені ДСН 3.3.3.6.042-99 

та наведені в кінці конспекта. 

Вплив параметрів мікроклімату на самопочуття людини 

Параметри мікроклімату справляють безпосередній вплив на самопочуття 

людини та його працездатність. Зниження температури 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. Встановлено, 

що при температурі повітря понад ЗО °С працездатність людини починає падати. За 

такої високої температури та вологості 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 вологості зі 

слизових оболонок, їх пересихання та розтріскування, забруднення хвороботворними 

мікробами. 

Вода та солі, котрі виносяться з організму з потом, повинні заміщуватися, 

оскільки їх втрата призводить до згущення крові та порушення діяльності сердцево-
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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 та викликає порушення 

діяльності серцево-судинної системи. За високої температури повітря і дефіциті води в 

організмі посилено витрачаються вуглеводи, жири, руйнуються білки. 

Для відновлення водяного балансу рекомендуєгься вживати підсолену ( 0,5% 

№С1) воду (4..5 л на людину за зміну), білково-вітамінний напій. У жарких 

кліматичних умовах рекомендується пити охолоджену питну воду або чай. 

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..40 °С. 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 залишкового азоту та молочної 

кислоти. Спостерігається блідність, посиніння шкіри, зіниці розширені, часом 

виникаютьь 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 теплоту. Це дозволяє 

протягом деякого часу затримувати зниження температури внутрішніх органів. 

Наслідком дії низьких температур є холодові травми. 

Параметри мікроклімату спричиняють суттєвий вплив на продуктивність праці та 

на травматизм. 

Нормування параметрів мікроклімату 

На сьогодні основним нормативним документом, що визначає параметри 

мікроклімату виробничих приміщень є ДСН 33.6.042-99. Вказані параметри 

нормуються для робочої зони - простору, обмеженого по висоті 2 м над рівнем підлоги 

чи майданчика, на якому знаходяться робочі місця постійного або непостійного 

(тимчасового) перебування працівників. 

В основу принципів нормування параметрів мікроклімату покладена 
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диференційна оцінка оптимальних та допустимих метеорологічних умов в робочій зоні 

в залежності від теплової характеристики виробничого приміщення, категорії робіт за 

ступенем важкості та періоду року. 

Оптимальним (комфортним) вважаються такі умови праці, за котрих має місце 

найвища працездатність і хороше самопочуття. Допустимі мікрокліматичні умови 

передбачають можливість напруженої роботи механізму терморегуляції, що не виходить 

за межі можливостей організму, а також дискомфортні відчуття. 

Оптимальні та допустимі параметри мікроклімату у робочій зоні виробничих 

приміщень для різних категорій важкості робіт в теплий та холодний періоди року 

наведені в таблиці 2.5. Період року визначається за середньодобовою температурою 

зовнішньогосередовища сдt . При сдt <+10 °С - холодний період, а якщо сдt 
+ 10 °С - 

теплий період року. 

Таблиця 2.5 

Оптимальні величини температури, відносної вологості та швидкості руху повітря 

робочої зони виробничих приміщень 

Період 

року 
Категорія робіт 

Температура 

повітря, °С 

Відносна вологість, 

% 

Швидкість руху 

повітря, м/с 

Холодний 

період 

року 

Легка 1а 22-24 60-40 0.1 

Легка 16 21-23 60-40 0.1 

Середньої важкості На 19-21 60-40 0.2 

Середньої важкості ІІб 17-19 60-40 0.2 

Важка ІП 16-18 60-40 0.3 

Теплий 

період 

року 

Легка 1а 23-25 60-40 0.1 

Легка 16 22-24 60-40 0.2 

Середньої важкості На 21-23 60-40 0.3 

Середньої важкості ІІб 20-22 60-40 0.3 

Важка III 18-20 60-40 0.4 

 

Загальні заходи та засоби нормалізації параметрів мікроклімату 

Створення оптимальних метереологічних умов у виробничих приміщеннях є 

складною задачею, вирішити яку можна наступними заходами та засобами: 

Удосконалення технологічних процесів та устаткування. 

Впровадження нових технологій та обладнання, які не пов язані з неохідністю 

проведення робіт в умовах інтенсивного нагріву дасть можливість зменшити виділення 

тепла у виробничі приміщення. Наприклад, заміна гарячого способу обробки металу - 

холодним, нагрів полум'ям - індуктивним, горнових печей - тунельними. 

Раціональне розміщення технологічного устаткування. 

Основні джерела теплоти бажано розміщувати безпосередньо під аераційним 

ліхтарем, біля зовнішніх стін будівлі і в один ряд на такій відстані один від одного, щоб 

теплові потоки від них не перехрещувались на робочих місцях. Для охолодження гарячих 

виробів необхідно передбачити окремі приміщення. Найкращим рішенням є розміщення 
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тепловипромінюючого обладнання в ізольованих приміщеннях або на відкритих 

приміщеннях або на відкритих ділянках. 

Автоматизація та дистанційне управління технологічними процесами. 

Цей захід дозволяє в багатьох випадках вивести людину із виробничих зон, де 

діють несприятливі фактори, (наприклад, автоматизоване завантаження печей в 

металургії, управління розливом сталі). 

Раціональна вентиляція, опалення та кондиціювання повітря. 

Вони є найбільш розповсюдженими способами нормалізації мікроклімату у 

виробничих приміщеннях. Так зване повітря та водоопалення широко використовуються 

у боротьбі з перегріванням робітників в гарячих цехах. 

Забезпечити нормальні теплові умови в холодний період року в надтогабаритних та 

полегшених місцях промислового характеру дуже важко та економічно недоцільно. 

Найбільшраціональним варіантом в цьому випадку є застосування променистого 

нагрівання постійних робочих місць та окремих дільниць. Захист від протягів 

досягається шляхом щільного закривання дверей, вікон та інших отворів, а також 

влаштуванням повітряних і повітряно- теплових завіс на дверях та окнах. 

Раціоналізація режимів праці та відпочинку 

Раціоналізацію можна досягти скорочуючи тривалість робочої зміни, введенням 

додаткових перерв, створенням умов для ефективного відпочинку в приміщеннях з 

нормальними метеорологічними умовами. Якщо організувати окреме приміщення 

важко, то в гарячих цехах створюють зони відпочинку - охолоджувальні альтанки, де 

засобами вентиляції забезпечують нормальні температурні умови. 

Для робітників, що працюють на відкритому повітрі зимою, обладнують 

приміщення для зігрівання, в яких температуру підтримують дещо вищою за 

комфортну. 

Застосування теплоізоляції устаткування та захисних екранів. 

В якості теплоізоляційних матеріалів широко використовуються: азбест, 

азбестоцемент, мінеральна вата, склотканина, керамзит, пінопласт. 

На виробництві застосовують також захисні екрани для відгородження джерел 

теплового випромінювання від робочих місць. За принципом захисту щодо дії тепла 

екрани бувають відбиваючі, поглинаючі, відвідні та комбіновані. Хороший захист від 

теплового випромінення здійснюють водяні завіси, що широко використовуються в 

металургії. 

Використання засобів індивідуального захисту. 

Важливе значення для профілактики перегрівання мають індивідуальні засоби 
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захисту. Спецодяг повинен бути повітряно- та вологопроникним (бавовняним, з льону, 

грубововняного сукна), мати зручний покрій. Для роботи в екстремальних умовах 

застосовується спеціальні костюми з підвищеною теплосвітловіддачею. Для захисту 

голови від випромінювання застосовують дюралеві, фіброві каски, повстяні капелюхи; 

для захисту очей - окуляри - темні або з прозорим шаром металу, маски з відкидним 

екраном. Захист від дії зниженої температури досягається використанням теплого 

спецодягу, а підчас опадів - плащів та гумових чобіт. 

 

Лекція7.   Захист від забруднення повітря у виробничих приміщеннях 

     Зміст:   

1.  Заходи та засоби захисту від шкідливої дії речовин на виробництві  

 

Для контролю концентрації шкідливих речовин в повітрі виробничих приміщень 

та робочих зон використовують наступні 

методи: 

1. експрес-метод.який базується на явищі колориметрії (зміні кольору 

індикаторного порошку в результаті дії відповідної шкідливої речовини) і дозволяє 

швидко і з достатньою точністю визначити концентрацію шкідливої речовини 

безпосередньо у робочій зоні. Для цього методу використовують газоаналізатори (УГ-

2, ГХ-4 та інші). 

2. лабораторний метод, що полягає у відборі проб повітря з робочої зони і 

проведенні фізико- хімічного аналізу (хроматографічного, фотоколориметричного) в 

лабораторних умовах. Цей метод дозволяє одержати точні результати, однак вимагає 

значного часу. 

3. метод неперервної автоматичної реєстрації вмісту в повітрі шкідливих 

хімічних речовин з використанням газоаналізаторів та газосигналізаторів (ФКГ-ЗМ на 

хлор, „Сирена-2" на аміак, „Фотон" на сірководень). 

Періодичність контролю стану повітряного середовища визначається класом 

небезпеки шкідливих речовин, їх кількістю, ступенем небезпеки ураження 

працюючих.Контроль (вимірювання) може проводитись неперервно, періодично 

протягом зміни, щоденно, щомісячно.Неперервний контроль із сигналізацією 

(перевищення ГДК) повинен бути забезпечений, якщо в повітря виробничих приміщень 

можуть потрапити шкідливі речовини гостронаправленої дії. 

Заходи та засоби захисту від шкідливої дії речовин на виробництві 
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Під вентиляцією розуміють сукупність заходів та засобів призначених для 

забезпечення на постійних робочих місцях та зонах обслуговування виробничих 

приміщень метеорологічних умов та чистоти повітряного середовища, що відповідають 

гігієнічним та технічним вимогам. Основне завдання вентиляції - вилучити із 

приміщення забруднене або нагріте повітря та подати свіже. Вентиляція 

класифікується за такими ознаками: 

за способом переміщення повітря - природна, штучна (механічна) та суміщена 

(природна та штучна одночасно); 

за напрямком потоку повітря - припливна, витяжна, припливно-витяжна; 

за місцем дії - загальнообмінна, місцева, комбінована. 

Природна вентиляція відбувається в результаті теплового та вітрового напору. 

Тепловий напір обумовлений різницею температур, а отже і густиною внутрішнього і 

зовнішнього повітря. Вітровий напір обумовлений тим, що при обдуванні вітром 

будівлі, з її навітряної сторони утворюється підвищений тиск, а підвітряної - 

розрідження. Природна вентиляція може бути неорганізованою і організованою. При 

неорганізованій вентиляції невідомі об'єми повітря, що надходять та вилучаються із 

приміщення та сам повітрообмін залежить від випадкових чинників (напрямку та сили 

вітру, температури зовнішнього та внутрішнього повітря). Неорганізована природна 

вентиляція включає інфільтрацію - просочування повітря через нещільності у вікнах, 

дверях, перекриттях та провітрювання -при відкриванні вікон та кватирок. 

Організована природна вентиляція називається аерацією. Для аерації в стінах 

будівлі роблять отвори для надходження зовнішнього повітря, а на даху чи у верхній 

частині будівлі встановлюють спеціальні пристрої (ліхтарі) для видалення 

відпрацьованого повітря. Для регулювання надходження та видалення повітря 

передбачено перекривання на необхідну величину аераційних отворівта ліхтарів. Це 

особливо важливо в холодну пору року. 

Перевагою природної вентиляції є її дешевизна та простота експлуатації. 

Основний її недолік в тому, що повітря надходить в приміщення без попереднього 

очищення, а видалене відпрацьоване повітря також не очищується і забруднює 

довкілля. 

Штучна (механічна) вентиляція, на відміну від природної, дає можливість 

очищушгги повітря перед його викидом в атмосферу, вловлювати шкідливі речовини 

безпосередньо біли місць їх утворення, обробляти припливне повітря (очищувати, 

підігрівати, зволожувати), більш цілеспрямовано подавати повітря в робочу зону. 

Окрім того, механічна вентиляція дій можливість організувати по-вітрозабір в 
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найбільш чистій зоні території підприємства і навіть їй її межами. 

Загальнообмінна вентиляція забезпечує створення необхідного мікроклімату та 

чистоти повітряного середовища у всьому об'ємі робочої зони приміщення. Вона 

застосовується для видалення надлишкового тепла при відсутності токсичних виділень, 

а також у випадках, коли характер технологічного процесу та особливості виробничого 

устаткування виключаю», можливість використання місцевої витяжної вентиляції. 

Місцева вентиляція також може бути як припливною так і витяжною. 

Місцева припливна вентиляція, при якій здійснюється концентроване подання 

припливного повітря заданих параметрів (температури, вологості, швидкості руху), 

виконується у вигляді повітряних душів, повітряних та повітряно-теплових завіс. 

Місцева витяжна вентиляція здійснюється за допомогою місцевих витяжних 

зонтів, всмоктуючих панелей, витяжних шаф, бортових відсмоктувачів. 

 

Лекція 8. Захист від шуму, вібрації, ультра- та інфразвуку 

Зміст  

1. Дія шуму на організм людини  

2. Методи та засоби колективного та індивідуального захисту від шуму  

3. Нормування шумів та вібрацій  

4. Інфразвук  

5. Ультразвук 

Шум - будь-який небажаний звук, котрий заважає. 

Виробничим шумом називається шум на робочих місцях, на дільницях або на 

територіях підприємств, котрий виникає під час виробничого процесу. 

Наслідком шкідливої дії виробничого шуму можуть бути професійні 

захворювання, підвищення загальної захворюваності, зниження працездатності, 

підвищення ступеня ризику травм та нещасних випадків, пов'язаних з порушенням 

сприйняття попереджувальних сигналів, порушення слухового контролю 

функціонування технологічного обладнання, зниження продуктивності праці. 

За характером порушення фізіологічних функцій шум поділяється на такий, що 

заважає (перешкоджає мовному зв'язку), подразнювальний (викликає нервове 

напруження і внаслідок цього - зниження працездатності, загальну перевтому), 

шкідливий (порушує фізіологічні функції та тривалий період і викликає розвиток 

хронічних захворювань, котрі безпосередньо або опосередковано пов'язані зі слуховим 

сприйняттям, погіршення слуху, гіпертонію, туберкульоз, виразку шлунку), 
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травмуючий (різко порушує фізіологічні функції організму людини.) 

Шум як фізичне явище - це коливання пружного середовища. Він 

характеризується звуковим тиском як функцією частоти та часу. З фізіологічної точки 

зору шум визначається як відчуття, що сприймається органами слуху під час дії на них 

звукових хвиль в діапазоні частот 16 - 20000 Гц. Загалом шум - це безладне поєднання 

звуків різної частоти та інтенсивності. 

Дія шуму на організм людини 

Негативний вплив шуму на продуктивність праці та здоров'я людини 

загальновідомий. Під час роботи в шумних умовах продуктивність ручної праці може 

знизитись до 60 %, а кількість помилок, що трапляються при розрахунках, зростає 

більше, ніж на 50%. При тривалій роботі в шумних умовах перш за все уражаються 

нервова та серцево-судинна системи та органи травлення. Зменшується виділення 

шлункового соку та його кислотність, що сприяє захворюванню гастритом. 

Необхідність кричати при спілкуванні у виробничих умовах негативно впливає на 

психіку людини. 

Вплив шуму на організм людини індивідуальний. У деяких людей погіршення 

слуху настає через декілька місяців, а у інших воно не настає через декілька років 

роботи в умовах постійного шуму. Встановлено, що для 30 % людей шум є причиною 

передчасного старіння. 

Методи та засоби колективного та індивідуального захисту від шуму 

Боротьба з шумом в джерелі його виникнення. Це найбільш дієвий спосіб 

боротьби з шумом. Створюються мало шумні механічні передачі, розроблено способи 

зниження шуму в підшипникових вузлах, вентиляторах. 

Зниження шуму звукопоглинанням та звукоізоляцією* Об'єкт, який випромінює 

шум, розташовують у кожусі, внутрішні стінки якого покриваються 

звукопоглинальним матеріалом. Кожух повинен мати достатню звукопоглинальну 

здатність, не заважати обслуговуванню обладнання під час роботи, не ускладнювати 

його обслуговування, не псувати інтер'єр цеху. Різновидом цього методу є кабіна, в 

якій розташовується найбільш шумний об'єкт і в якій працює робітник. Кабіна 

зсередини вкрита звукопоглинальним матеріалом, щоб зменшити рівень шуму 

всередині кабіни, а не лише ізолювати джерело шуму від решти виробничого 

приміщення. 

Зниження шуму звукоізоляцією.Суть цього методу полягає в тому, що 

шумовипромінювальний об'єкт або декілька найбільш шумних об'єктів 

розташовуються окремо, ізольовано від основного, менш шумного приміщення 
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звукоізольованою стіною або перегородкою. Звукоізоляція також досягається шляхом 

розташування найбільш шумного об'єкта в окремій кабіні. При цьому в ізольованому 

приміщенні і в кабіні рівень шуму не зменшиться, але шум впливатиме на менше число 

людей. Звукоізоляція досягається також шляхом розташування оператора вспеціальній 

кабіні, звідки він спостерігає та керує технологічним процесом. Звукоізоляційний ефект 

забезпечується також встановленням екранів та ковпаків. Вони захищають робоче 

місце і людину від безпосереднього впливу прямого звуку, однак не знижують шум в 

приміщенні. 

Зниження шуму акустичною обробкою приміщення. Акустична обробка 

приміщення передбачає вкривання стелі та верхньої частини стін звукопоглинальним 

матеріалом. Внаслідок цього знижується інтенсивність відбитих звукових хвиль. 

Додатково до стелі можуть підвішуватись звукопоглинальні щити, конуси, куби, 

встановлюватись резонаторні екрани, тобто штучні поглинаючі. Штучні поглинаючі 

можуть застосовуватись окремо або в поєднанні з личкуванням стелі та стін. 

Ефективність акустичної обробки приміщень залежить від звукопоглинальних 

властивостей застосовуваних матеріалів та конструкцій, особливостей їх розташування, 

об'єму приміщення, його геометрії, місць розташування джерел шуму. Ефект 

акустичної обробки більший в низьких приміщеннях (де висота стелі не перевищує б м) 

витягненої форми. Акустична обробка дозволяє знизити шум на 8 дБА. 

Заходи щодо зниження шуму слід передбачати на стадії проектування 

промислових об'єктів та обладнання. Особливу увагу слід звертати на винесення 

шумного обладнання в окреме приміщення, що дозволяє зменшити число працівників в 

умовах підвищеного рівня шуму та здійснити заходи щодо зниження шуму з 

мінімальними витратами коштів, обладнання та матеріалів. Зниження шуму можна 

досягти лише шляхом знешумлення всього обладнання з високим рівнем шуму. 

Роботу щодо знешумлення діючого виробничого обладнання в приміщенні 

розпочинають зі складання шумових карт та спектрів шуму, обладнання і виробничих 

приміщень, на підставі яких виноситься рішення щодо напрямку роботи. 

Нормування шумів та вібрації 

В Україні і в міжнародній організації зі стандартизації застосовується принцип 

нормування шуму на основі граничних спектрів (гранично допустимих рівнів звукового 

тиску) в октавних смугах частот. 

Граничні величини шуму на робочих місцях регламентуються ДСН 3.3.6.037-99. 

В ньому закладено принцип встановлення певних параметрів шуму, виходячи з 

класифікації,-приміщень за їх використанням для трудової діяльності різних видів. 
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Допустимі рівні звукового тиску в октавних смугах частот та еквівалентні рівні 

звуку на робочих місцях слід вибирати згідно з таблицею 2.3 (ДСН336.037-99). 

В нормах передбачаються диференційовані вимоги до допустимих рівнів шуму в 

приміщеннях різного призначення в залежності від характеру праці в них. Шум 

вважається допустимим, якщо вимірювані рівні звукового тиску у всіх октавних смугах 

частот нормованого діапазону (63-8000 Гц) будуть нижчі, ніж значення, які 

визначаються граничним спектром. 

Використовується також принцип нормування» який базується ка 

регламентуванні рівня звуку в дБА, який вимірюється при ввімкненні коректованої 

частотної характеристики А шумоміра. В цьому випадку здійснюється інтегральна 

оцінка всього шуму, на відміну від спектральної. 

Нормування рівня звуку в дБА суттєво скорочує об'єм вимірювань і спрощує 

обробку результатів. Однак цей принцип не дозволяє визначити частотну 

характеристику необхідного шумоглушіння у випадку перевищення норми. В той же 

час ці дані необхідні при проектуванні заходів щодо зниження шумів. 

Нормування шуму за рівнями звуку в дБА та за граничними спектрами 

застосовуються для оцінки постійного шуму. Для оцінки непостійних шумів 

використовується еквівалентний рівень, який дорівнює рівню постійного звуку, 

широкосмугового, не імпульсного шуму, який оправдає такий самий вплив на людину, 

як і даний непостійний шум. 

Нормованою характеристикою постійного шуму на робочих місцях є рівні 

звукового тиску Ьв, дБ, в октавних смугах із середньо геометричними частотами 63, 

125, 250, 500, 1000, 2000,4000, 8000Гц. 

Для орієнтовної оцінки в якості характеристики постійного широкосмугового 

шуму на робочих місцях допускається приймати рівень звуку в дБА, вимірюваний за 

часовою характеристикою "повільно" шумоміра. 

Нормованою характеристикою непостійного шуму на робочих місцях є 

інтегральний критерій - еквівалентний (за енергією) рівень звуку в дБА. Еквівалентний 

рівень звуку Ьа.екв а дБА даного непостійного шуму - рівень звуку постійного 

широкосмугового шуму, який має той самий квадратичний звуковий тиск.  
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Таблиця 2.4 

Допустимі спектри рівнів звукового тиску 

Робоче місце 

Рівень звукового тиску, дВ, в октавних смугах із середньо 

геометричними частотами, Гц 
Рівень звуку і 

еквів. рівень 

звуку, ДБА 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Переміщення 

конструкторських бюро, 

програмістів обчислюваль 

них машин, лабораторій 

для теоретичних робіт 

71 61 54 49 45 42 40 38 50 

Приміщення керування, 

робочі кімнати 
79 70 68 58 55 52 50 49 60 

Кабіни спостережень і 

дистанційног о керування: 

без мовного зв'язку по 

телефону 

94 87 82 78 75 73 71 70 80 

3 мовним зв'язком по 

телефону 
83 74 68 63 60 57 55 54 65 

Приміщення і дільниці 

точного збирання, 

приміщення лабораторій 

для виконання 

експерименте дьних робіт 

94 87 82 78 75 73 71 70 80 

Постійні робочі місця і 

робочі зони у виробничих 

приміщеннях і на території 

підприємств 

95 87 82 78 75 73 71 69 80 

 

Визначений сумарний рівень і буде еквівалентним рівнем звуку або рівнем 

звуковоготиску. 

ДСН 3.3.6.037-99 враховує різноманітності трудової діяльності. Найбільш 

раціонально при встановленні гранично допустимих рівнів шуму виходити з категорій 

важкості та напруженості праці. 

Для окремих виробництв можна знижувати допустимі рівні звуку з врахуванням 

категорії важкості та напруженості праці згідно з таблицею 2.5 

 

 

 

Таблиця 2.5 

Оптимальні рівні звуку на робочих місцях для робіт 
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Граничні норми вібрацій регламентуються у ДСН 3.3.6.039-99 

Таблиця 2.6 

Гранично допустимі рівні вібрації 

Семедньогеометричні 

частоти октавних 

смуг, Гц 

Локальні Ьу , дБ Загальні Ьу ,дБ 

8 115 70 

16 109 70 

31.5 109 70 

63 109 70 

 

Інфразвук 

Інфразвук - це коливання в повітрі, в рідкому або твердому середовищах з 

частотою менше 16 Гц. 

Інфразвук людина не чує, однак відчуває; він справляє руйнівну ді. На організм 

людини. Високий рівень інфразвуку викликає порушення функції вестибулярного 

апарату, зумовлюючи запаморочення, головну біль. Знижується увага, працездатність. 

Виникає почуття страху, загальна немічність. Існує думка, що інфразвук сильно 

впливає на психіку людей. 

Всі механізми, які працюють при частотах обертання менше 20 об/с, 

випромінюють інфразвук. При русі автомобіля зі швидкістю понад 100 км/год він є 

джерелом інфразвуку, який утворюється за рахунок зриву повітряного потоку з його 

поверхні. В машинобудівній галузі інфразвук виникає при роботі вентиляторів, 

компресорів, двигунів внутрішнього згорання, дизельних двигунів. 

Згідно з діючими нормативними документами рівні звукового тиску в октавних 

смугах з середньо геометричними частотами 2, 4, 8, 16, Гц повинен бути не більше 105 

дБ, а для смуг з частотою 32 Гц - не більше 102 дБ. Завдяки великій довжині інфразвук 

поширюється в атмосфері на великі відстані. Практично неможливо зупинити 

інфразвук за допомогою будівельних конструкцій на шляху його поширення. 

Неефективні також засоби індивідуального захисту. Дієвим способом захисту є 

зниження рівня інфразвуку в джерелі його випромінювання. Серед таких заходів можна 

виділити наступні: 

- збільшення частот обертання валів до 20 і більше обертів на секунду; 

Категорія 

напруженості праці 

Категорія важкості праці 

Легка І Середня II Важка III Дуже важка 

IV Мало напружена І 80 80 75 75 

Помірно напружена II 70 70 65 65 

Напружена III 60 60 - - 

Дуже напружена IV 50 50 ~ ■ 
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- підвищення жорсткості коливних конструкцій великих розмірів; 

- усунення низькочастотних вібрацій; 

- внесення конструктивних змін в будову джерел, що дозволяє перейти з 

області інфразвукових коливань в область звукових; в цьому випадку їх зниження може 

бути досягнуте застосуванням звукоізоляції та звукопоглинання. 

Ультразвук 

Ультразвук широко використовується в багатьох галузях промисловості. 

Джерелами ультразвуку є генератори, які працюють в діапазоні частот від 12, до 22 кГц 

для обробки рідких розплавів, очищення відливок, в апаратах для очищення газів. В 

гальванічних цехах ультразвук виникає під час роботи очищувальних та знежирю 

вальних ванн. Його вплив спостерігається на відстані 25 - 50 м від обладнання. При 

завантажуванні деталей має місце контактний вплив ультразвуку. 

Ультразвук високої інтенсивності виникає під час видалення забруднень, при 

хімічному травленні, обдуванні струменем стисненого повітря при очищенні деталей, 

при збиранні. 

Під час промивання та знежирення деталей використовується ультразвук в 

діапазоні від 16 до 44 кГц інтенсивністю до (6 - 7)10 Вт/м
2
, а при контролі складальних 

з'єднань - в діапазоні частот понад 80кГц. 

Ультразвук викликає функціональні порушення нервової системи, головний біль, 

зміни кров'яного тиску та складу і властивостей крові, зумовлює втрату слухової 

чутливості, підвищену втомлюваність. 

Ультразвук впливає на людину через повітря, а також через рідке і тверде 

середовище. 

Ультразвукові коливання поширюються у всіх згаданих вище середовищах з 

частотою понад 16000 Гц. 

Допустимі рівні звукового тиску на робочих місцях при дії ультразвуку в 1/3 

октавних середньо геометричних частотах не повинні перевищувати значень, 

наведених в таблиці 6. 

Таблиця 2.7 

Допустимірівні ультразвуку 

рівні ультразвуку Середньо геометричні 

частоти 1/3 октавних смуг, 

кГц 

12,5 16 20 26 31,5-100 

Рівні звукового тиску, дБ 80 90 100 106 ПО 

 

Допустимі рівні ультразвуку в місцях контакту частин тіла оператора з робочими 
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органами машин не повинні перевищувати 1 ЮдБ. 

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 24дБ. 

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 1,5 м від людини, яка 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 давач 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 меншу 2 м від оточуючих поверхонь. Число 

контрольних точок повинно бути не менше чотирьох, а відстань між ними не повинна 

перевищувати 1 м. 

Для захисту від ультразвуку, який передасться через повітря, застосовується 

метод звукоізоляції. Звукоізоляція ефективна в області високих частот. Між 

обладнанням та працівниками можна встановлювати екрани. Ультразвукові установки 

можна розташовувати в спеціальних приміщеннях. Ефективним засобом захисту є 

використання кабін з дистанційним керуванням, розташування обладнання в 

звукоізольованих укриттях. Для укриттів використовують сталь, дюралюміній, оргскло, 

текстоліт, личковані звукопоглинальні матеріали. 

Звукоізольовані кожухи на ультразвуковому обладнанні повинні мати 

блокувальну систему, яка вимикає перетворювачі при порушенні герметичності 

кожуха. 

У випадку дії ультразвуку захист забезпечується засобами віброізоляції. 

Використовують віброізольовані покриття, гумові рукавиці, гумові килимки. 
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Лекція 9.  Виробниче освітлення 

Зміст  

1. Основні світлотехнічні поняття та одиниці  

2. Види виробничого освітлення та його гігієнічне нормування  

 

Серед факторів зовнішнього середовища, що впливають на організм людини в 

процесі праці, світло займає одне з перших місць. Адже відомо, що майже 90% всієї 

інформації про довкілля людина одержує через органи зору. 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 та конвергенція. 

Світло впливає не лише на функцію органів зору, а й на діяльність організму в 

цілому. При поганому освітленні людина швидко втомлюється, працює менш 

продуктивно, зростає потенційна небезпека помилкових дій і нещасних випадків. 

Згідно з статистичними даними, до 5% травм можна пояснити недостатнім або 

нераціональним освітленням, а в 20% воно сприяло виникненню травм. Врешті, погане 

освітлення може призвести до професійних захворювань, наприклад, таких як робоча 

мнопія (короткозорість), спазм акомодації. Тому необхідно створення оптимальних 

умов зорової роботи для працівників 

Основні світлотехнічні поняття та одиниці 

Освітлення виробничих приміщень характеризується кількісними та якісними 

показниками. До основних кількісних показників відносяться: 

- світловий потік; 

- сила світла; 

- яскравість і освітленість. 

До основних якісних показників зорових умов роботи можна відиести: 

- фон; 

- контраст між об'єктом і фоном; 

- видимість. 

Світловий потік (Ф) — це потужність світлового видимого випромінювання, що 

оцінюється оком людини за світловим відчуттям. 

Яскравість (В) — визначається як відношення сили світла, що випромінюється 

елементом поверхні в даному напрямку, до площі поверхні, що світиться: 

Контрастміж об'єктом і фоном характеризується співвідношенням яскравостсй 

об'єкта, що розглядається (крапка, лінія, знак та інші елементи, що потребують 
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розпізнавання н процесі роботи) та фону. 

У виробничих умовах дляконтролю освітленості робочих місць та загальної 

освітленості приміщень найчастіше використовують люксметри. 

Види виробничого освітлення та його гігієнічне нормування 

Залежно від джерела світла виробниче освітлення може бути: 

-природним,що створюється прямими сонячними променями та розсіяним світлом 

небосхилу; 

- штучним,що створюється електричними джерелами світла та суміщеним, при 

якому недостатнє за нормами природне освітлення доповнюється штучним. 

Природне освітлення поділяється на: 

бокове (одно- або двохстороннє), що здійснюється через світлові отвори (вікна) в 

зовнішніх стінах; верхнє, здійснюване через ліхтарі та отвори в дахах і перекриттях; 

- комбіноване—поєднання верхнього та бокового освітлення. 

Штучне освітлення може бути загальним та комбінованим. Загальнимназивають 

освітлення, при якому світильники розміщуються у верхній зоні приміщення (не нижче 

2,5 м над підлогою) рівномірно (загальне рівномірне освітлення) або з врахуванням 

розташування робочих місць (загальне локалізоване освітлення). 

Комбінованеосвітлення складається із загального та місцевого. Його доцільно 

застосовувати при роботах високої точності, а також, якщо необхідно створити певний 

або змінний, в процесі роботи, напрямок світла. Місцеве освітлення створюється 

світильниками, що концентрують світловий потік безпосередньо на робочих місцях. 

Застосування лише місцевого освітлення не допускається з огляду на небезпеку 

виробничого травматизму та професійних захворювань. 

За функціональним призначенням штучне освітлення поділяєтьсяна робоче, 

аварійне, евакуаційне, охоронне, чергове. 

Робоче освітлення призначене для забезпечення виробничого процесу, 

переміщення людей, руху транспорту і є обов'язковим для всіх виробничих приміщень. 

Аварійне освітлення використовується для продовження роботи у випадках, коли 

раптове відключення робочого освітлення, та пов'язане з ним порушення нормального 

обслуговування обладнання може викликати вибух, пожежу, отруєння людей, 

порушення технологічного процесу. Мінімальна освітленість робочих поверхонь при 

аварійному освітленні повинна складати 5% від нормованої освітленості робочого 

освітлення, але не менше 2 лк. 

Евакуаційне освітлення призначене для забезпечення евакуації людей з 

приміщень при аварійному відключенні робочого освітлення. Його необхідно 
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влаштовувати в місцях, небезпечним для проходу людей; в приміщеннях допоміжних 

будівель, де можуть одночасно знаходитись більше 100 чоловік; в проходах; на 

сходовим клітках, у виробничих приміщеннях, в яких працює більше 50 чоловік. 

Мінімальна освітленість на підлозі основних проходів та на сходах при евакуаційному 

освітленні повинна бути не менше 0,5 лк, а на відкритих майданчиках 

— не менше 0,2 лк. 

Охоронне освітлення влаштовується вздовж меж території, яка охороняється в 

нічний час спеціальним персоналом. Найменша освітленість повинна бути 0,5 лк на 

рівні землі. 

Чергове освітлення передбачається у неробочий час, при цьому, як правило, 

використовують частину світильників інших видів штучного освітлення. 

Природне освітленнямає важливе фізіолого-гігієнічне значення для працюючих. 

Воно - сприятливо впливає на органи зору, стимулює фізіологічні процеси, підвищує 

обмін речовин та покращує розвиток організму в цілому. Сонячне випромінювання 

зігріває та знезаражує повітря, очищуючи його від збудників багатьох хвороб 

(наприклад, вірусу грипу). Окрім того, природне світло має і психологічну дію, 

створюючи в приміщенні для працівників відчуття безпосереднього зв'язку з 

довкіллям. Природному освітленню властиві і недоліки: воно непостійне в різні 

періоди доби та року, в різну погоду; нерівномірно розподіляється по площі 

виробничого приміщення. 

На рівень освітленості приміщення при природному освітленні впливають 

наступні чинники: світловий клімат; площа та орієнтація світлових отворів; ступінь 

чистоти скла в світлових отворах; пофарбування стін та стелі приміщення; глибина 

приміщення; наявність предметів, що заступають вікно як зсередини так і з зовні 

приміщення. 

Оскільки природне освітлення непостійне впродовж дня, кількісна оцінка цього 

виду освітлення проводиться за відносним показником — коефіцієнтом природного 

освітлення (КПО): 

КПО = (ЕВН/ ЕЗОВН) 100% 

де ЕВН — освітленість в даній точці всередині приміщення, що створюється 

світлом неба (безпосереднім чи відбитим); 

ЕЗОВН — освітленість горизонтальної поверхні, що створюється, в той самий час 

ззовні світлом повністю відкритого небосхилу. 

Нормовані значення КПО визначаються „Будівельними нормами - і правилами" 

(СНиП П-4-79) таблиця 2.8. В основі визначення КПО покладено розмір об'єкта 
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розпізнавання, під яким розуміють предмет, що розглядається або ж його частину, а 

також дефект, який потрібно виявити. 

Розрахунок природного освітлення полягає у визначенні площі світлових отворів 

(вікон, ліхтарів) у відповідності з нормованим значенням КПО. 

Штучне освітлення передбачається у всіх виробничих та побутових 

приміщеннях, де недостатньо природного світла, а також для освітлення приміщень в 

темний період доби. При організації штучного освітлення необхідно забезпечити 

сприятливі гігієнічні умови для зорової роботи і одночасно враховувати економічні 

показники.  

 

Таблиця 2.8 

Нормативні значення освітлення 

Характеристика та розряд 

зорової роботи 

Найменший 

лінійний розмір 

об’єкта 

розпізнавання, 

мм 

Штучне освітлення, лк 
Природне 

освітлення, % 

комбіноване загальне верхнє бокове 

Найвищої точності -1 менше 0,15 5000- 1500 1500-400 10 3,5 

Дуже високої точності - II 0,15-0,3 4000-1000 1250-300 7 2,5 

Високої точності - III 0,3-0,5 2000-400 500^200 5 2 

Середньої точності - IV 0,5-1 750-300 300-150 4 Г5 

Малої точності - V 1-5 300-200 200-100 3 1 

Груба-VI більше 5 - 150 2 0,5 

Робота з матеріалами, що 

світяться - VII 
більше 0,5 - 200 3 1 

Загальне спостереження за 

ходом технологічного 

процесу - VIII 

- - 75-30 1 0,3 

 

Лекція 10. Захист від виробничих випромінювань 

     Зміст  

1. Вплив іонізуючих аипромінювань на організм людини  

2. Нормування іонізуючих випромінювань 

3. Заходи та засоби від іонізуючих випромінювань  

4. Захист від електромагнітних випромінювань  

5. Вплив електромагнітних полів та випромінювань на живі організми  

6. Нормування електромагнітних випромінювань радіочастотного діапазону  

7. Захист від електромагнітних випромінювань  

8. Захист від випромінювань оптичногодіапазону  
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Джерелами іонізуючих випромінювань в промисловості є установки 

рентгеноструктурного аналізу, високовольтні електровакуумні системи, радіаційні 

дефектоскопи, товщиноміри, густиноміри та ін. Існують наступні види виробничих 

випромінювань: 

іонізуючі випромівання; 

електромагнітні випромінювання; 

ультрвафіолетові випромінювання; 

інфрачервоні випромінювання; 

лазерні випромінювання; 

 

Захист від іонізуючих випромінювань 

До іонізуючих відносяться корпускулярні випромінювання, що складаються з 

частинок з массою спокою, котра відрізняється від нуля (альфа-, бета-частинки, 

нейтрони) таелектромагнітні випромінювання (рентгенівське та гамма-

випромінювання), котрі при взаємодії з речовинами можуть утворювати в них іони. 

Альфа-випромінювання - це потік ядер гелія, що випромінюється речовиною при 

радіоактивному розпаді ядер з енергією, що не перевищує кількох мегаелектровольт 

(МеВ). Ці частинки мають високу іонізуючу та низьку проникну здатність. 

Бета-частинки - це потік електронів та протонів. Проникна здатність (2,5см в 

живих тканинах і в повітрі - до 18м) бета частинок вища, а іонізуюча - нижча, ніж у 

альфа-частинок. 

Нейтрони викликають іонізацію речовини та вторинне випромінювання, 

якескладається із заряджених частинок І гамма-квантів. Проникна здатність залежить 

від енергії та від складу речовин, що взаємодіють. 

Гамма-випромінювання - це електромагнітне (фотонне) випромінювання з 

великою проникною і малою іонізуючою здатністю з енергією 0,001 - ЗМеВ. 

Рентгенівське випромінювання - випромінювання, яке виникає в середовищі, 

котре оточує джерело бета-випромінювання, в прискорювачах електронів і є 

сукупністю гальмівного та характеристичного випромінювань, енергія фотонів котрих 

не перевищує ІМеВ. Характеристичним називають фотонне випромінювання з 
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дискретним спектром, що виникає при зміні енергетичного стану атома. 

Гальмівне випромінювання - це фотонне випромінювання з неперервним 

спектром, котре виникає при зміні кінетичної енергії заряджених частинок. 

Активність А радіоактивної речовини - це кількість спонтанних ядерних 

перетворень сШ в цій речовині за малий проміжок часу Ж, поділене на цей проміжок: 

/K dN dt  

Ступінь іонізації оцінюється за експозиційною дозою рентгенівського або гамма- 

випромінювання. 

Потужність експозиційної дози РЕКСП. - це приріст експозиційної дози dXза 

малий проміжок часу сії, поділений на цей проміжок: 

РЕКСП = dХ/dt! 

Поглинута доза D - це середня енергія dE , що передається випромінюванням 

речовині в деякому елементарному об'ємі, поділена на масу речовини в цьому об'ємі: 

/D dE dt  

ЗгіднознормамирадіаційноїбезпекиНРБУ-97введенопоказник, 

щохарактеризуєіонізуючевипромінювання-керма. 

Вплив іонізуючих випромінювань на організм людини 

Ступінь біологічного впливу іонізуючого випромінювання залежить від 

поглинання живою тканиною енергії та іонізації молекул, що виникає при цьому. 

Під час іонізації в організмі виникає збудження молекул клітин. Це зумовлює 

розрив молекулярних зв'язків, невластивих здоровій тканині. Під впливом іонізуючого 

випромінювання в організмі порушуються функції кровотворних органів, зростає 

крихкість та проникність судин, порушується діяльність шлунково-кишкового тракту, 

знижується опірність організму, він виснажується. Нормальні клітини перероджуються 

в злоякісні, виникають лейкози, променева хвороба. 

Одноразове опромінення дозою 25-50 бер зумовлює зворотні зміни крові. При 80-

120 бер з'являються початкові ознаки променевої хвороби. Гостра променева хвороба 

виникає при дозі опромінення 270 - 300 бер. 

Нормування іонізуючих випромінювань 

Допустимі рівні іонізуючого випромінювання регламентується "Нормами 

радіаційної безпеки України НРБУ-97", які є основними документом, що встановлює 

радіаційно-гігієнічні регламенти для забезпечення прийнятих рівнів опромінення як 

для окремої людини, так ісуспільства взагалі. НРБУ-97 поширюються на ситуації 

опромінення людини джерелами ІВ в умовах: 
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• нормальної експлуатації індивідуальних джерел ІВ; 

• медичної практики; 

• радіаційної аварій; 

• опромінення техногенно-підсиленими джерелами природного походження. 

Згідно з цими нормативними документами опромінювані особи поділяються на 

наступні категорії: 

А — персонал - особи, котрі постійно або тимчасово працюють з джерелами 

іонізуючого випромінювання; 

Б - обмежена частина населення - особи, що не працюють безпосередньо з 

джерелами випромінювань, але за умови проживання або розташування робочих місць 

можуть підлягати опроміненню; 

В - населення області, країни. 

За ступенем зниження чутливості до іонізуючого випромінювання встановлено 3 

групи критичних органів, опромінення котрих спричиняє найбільший збиток здоров'ю: 

І- все тіло, гонади та червоний кістковий мозок; 

II - щитовидна залоза, м'язи, жирова тканина, печінка, нирки, селезінка, 

шлунково- кишковий тракт, легені, кришталик очей; 

Ш - шкіра, кістки, передпліччя, литки, стопи. Дози опромінення наведено в 

таблиці 8. 

Таблиця 2.9. 

Ліміти дози опромінювання (мЗв/рік) 

рік) 
Показник  

Категорії осіб, які зазнають 

опромінювання 

 А Б В 

ЕЛД
(ліміт ефективної дози) 20* 2 1 

Ліміт еквівалентної дози зовнішнього опромінювання: 

- lensЛД
(для кришталика ока) 

- skinЛД
(для шкіри) 

- extrimЛД
 (для кистей та стоп) 

150 

500 

500 

15 

50 

50 

15 

50 

 

Заходи та засоби від іонізуючих випромінювань 

Захист від іонізуючих випромінювань може здійснюватись шляхом використання 

наступних принципів: 

- використання джерел з мінімальним випромінюванням шляхом переходу на 

менш активні джерела, зменшення кількості ізотопа; 

- скорочення часу роботи з джерелом іонізуючого випромінювання; 

- віддалення робочого місця від джерела іонізуючого випромінювання; 

екранування джерела іонізуючого випромінювання. Екрани можуть бути 
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пересувні або 

стаціонарні, призначені для поглинання або послаблення іонізуючого 

випромінювання. Екранами можуть бути стінки контейнерів для перевезення 

радіоактивних ізотопів, стінки сейфів для їх зберігання. 

Альфа-частинки екрануються шаром повітря товщиною декілька сантиметрів, 

шаром скла товщиною декілька міліметрів. Однак, працюючи з альфа-активними 

ізотопами, необхідно також захищатись і від бета- або гамма-випромінювання. 

З метою захисту від бета-випромінювання використовуються матеріали з малою 

атомною масою. Для цього використовують комбіновані екрани, у котрих з боку 

джерела розташовується матеріал з малою атомною масою товщиною, що дорівнює 

довжині пробігу бета-частинок, а за ним - з великою масою. 

З метою захисту від рентгенівського та гамма-випромінювання застосовується 

матеріали з великою атомною масою та з високою щільністю (свинець, вольфрам). 

Для захисту від нейтронного випромінювання використовують матеріали, котрі 

містять водень (вода, парафін), а також бор, берилій, кадмій, графіт. Враховуючи те, що 

нейтронні потоки супроводжуються гамма-випромінюванням, слід використовувати 

комбінований захист у вигляді шаруватих екранів з важких та легких матеріалів 

(свинець-поліетилен). 

Захист від електромагнітних випромінювань 

Біосфера впродовж усієї еволюції знаходилась під впливом електромагнітних 

полів, так званого фонового випромінювання, викликаного природними причинами. У 

процесі індустріалізації людство додало до цього цілий ряд факторів, посиливши 

фонове випромінювання. В зв'язку з цим ЕМП антропогенного походження почали 

значно перевищувати природний фон і дотепер перетворились у небезпечний 

екологічний фактор. Класифікація ЕМП наведена нарис. 2.1 
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Рис 2.1 Класифікація ЕМП та випромінювань 

Усі електромагнітні поля та випромінювання діляться на природні та 

антропогенні. 

ЕМП природного походження. Навколо Землі існує електричне поле 

напруженістю у середньому 130 В/м, яке зменшується від середніх широт до полюсів 

та до екватора, а також за експоненціальним законом з віддаленням від земної 

поверхні. 

Наша планета також має магнітне поле з напруженістю 47,3 А/м на північному, 

39,8 А/м 

- на південному полюсах, 19,9 А/м - на магнітному екваторі. Це магнітне 

поле коливається з 80- річним та 11-річним циклами змін. 

Земля постійно знаходиться під впливом ЕМП, які випромінює Сонце, у 

діапазоні в основному 10 МГц..Л0 ГГц. Спектр сонячного випромінювання досягає і 

більш короткохвильової області, яка включає в себе інфрачервоне (14), видиме, 

ультрафіолетове (УФ), рентгенівське та гамма-випромінювання. Інтенсивність 

випромінювання змінюється періодично, а також швидко та різко збільшується при 

хромосферних спалахах. 

Розглянуті ЕМП впливали на біологічні об'єкти та зокрема на людину під час 

усього її існування. Це дало змогу у процесі еволюції пристосуватися до впливу таких 

полів та виробити захисні механізми, які захищають людину від можливих ушкоджень 

за рахунок природних факторів. Однак все ж спостерігається кореляція між змінами 

сонячної активності (викликаниминими змінами електромагнітного випромінювання) і 

нервовими, психічними, серцево-судинними захворюваннями людей, а також 

порушенням умовно-рефлекторної діяльності тварин. 

Антропогенні випромінювання фактично охоплюють усі діапазони. Розглянемо 

вплив радіохвильового випромінювання, зокрема випромінювання ВЧ та УВЧ 

діапазонів (діапазони ЗО кГц - 500 Мгц). Можливості прямого опромінення 

радіохвилями визначаються умовами їх розповсюдження, які залежать від довжини 

хвилі. 

На довгих хвилях (10 - 1км) ЕМП створюється хвилею, яка огинає земну 

поверхню та перешкоди, які на ній знаходяться (будинки, рослинність, нерівності 

місцевості), і йде між земною поверхнею та нижньою межею іонізаційного шару 

атмосфери. Вони майже не поглинаються грунтом. 

Середні хвилі (1000 - 100 м) також достатньо добре огинають земну поверхню, 
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хоча при цьому відхиляються перешкодами, які мають розмір, більший від довжини 

хвилі, та значно поглинаються грунтом. 

У діапазоні коротких хвиль (100 - 10 м) радіохвилі дуже сильно поглинаються 

грунтом, але для розповсюдження на велику відстань використовується їх 

віддзеркалення від земної поверхні та іоносфери. 

На ультракоротких хвилях (10 - 1 м), які дуже поглинаються грунтом та майже не 

віддзеркалюються іоносферою, розповсюдження сигналів відбувається практично лише 

в межах прямої видимості. 

Випромінювання НВЧ діапазону. Активність впливу ЕМП різних діапазонів 

частот різна: вона значно зростає з ростом частоти та дуже серйозно впливає у НВЧ 

діапазоні. У даний діапазон входять дециметрові (100 - 10 см), сантиметрові (10-1 см) 

та міліметрові (10 - 1мм) хвилі. Ці діапазони об'єднуються терміном "мікрохвильові". 

Як і УВЧ, НВЧ випромінювання дуже поглинається грунтом та не 

віддзеркалюється іоносферою. Тому розповсюдження НВЧ відбувається в межах 

прямої видимості. 

Вплив електромагнітних полів та випромінювань на живі організми 

Під впливом ЕМП та випромінювань спостерігаються загальна слабкість, 

підвищена втома, пітливість, сонливість, а також розлад сну, головний біль, біль в 

ділянці серця. З'являється роздратування, втрата уваги, зростає тривалість 

мовнорухової та зорово моторної реакцій, підвищується межа нюхової чутливості. 

Виникає ряд симптомів, які є свідченням порушення роботи окремих органів -шлунку, 

печінки, селезінки, підшлункової та інших залоз. Пригнічується харчовий та статевий 

рефлекси. 

Реєструються зміни артеріального тиску, частота серцевого ритму, форма 

електрокардіограми. Це свідчить про порушення діяльності серцево-судинної системи. 

Фіксуються зміни показників білкового та вуглеводного обміну, збільшується вміст 

азоту в крові та сечі, знижується концентрація альбуміну та зростає вміст глобуліну, 

збільшується кількість лейкоцитів, тромбоцитів, виникають й інші зміни складу крові. 

Кількість скарг на здоров'я в місцевості поблизу радіостанції значно вища, ніж 

поза її 

межами. 

Одним із серйозних ефектів, зумовлених НВЧ опроміненням, є ушкодження 

органів зору. На нижчих частотах такі ефекти не спостерігаються і тому їх треба 

вважати специфічними для НВЧ діапазону. 

Ступіть ушкодження залежить восновному від інтенсивності та тривалості 
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опромінення. Із зростанням частоти, напруженості ЕМП, яка викликає ушкодження 

зору, - зменшується. 

Нормування електромагнітних випромінювань радіочастотного діапазону 

Джерелами електромагнітних випромінювань в радіотехнічних пристроях є 

генератор, тракти передачі енергії від генератора до антени, антенні пристрої, 

електромагніти в установках для термічної обробки матеріалів, конденсатори, 

високочастотні трансформатори, фідерні лінії. При їх роботі в навколишнє середовище 

поширюються ЕМП. 

Встановлені правилами гранично допустимі рівні (ГДР)ЕМП поширюються на 

діапазон частот 30кГц - 300 ГГц. 

Коли дози електромагнітних випромінювань електромагнітних установок 

радіочастот перевищують допустимі значення, виникають професійні захворювання. 

Гранично допустимі рівні напруженості електричного поля (електрична складова 

ЕМП) виражаються середньоквадратичним (ефективним) значенням, і рівень ГНЕ, який 

виражається середнім значенням, визначається в залежності від частоти (довжини) 

хвилі і режиму випромінювання. 

ГДР, наведені в даній таблиці, не поширюються на радіо засоби телебачення, які 

нормуються окремо. 

Таблиця 2.10 

Гранично допустимі рівні електромагнітних полів 

№ діапазону 
Метричний розподіл 

діапазонів 
Частоти Довжина хвиль гдр 

5 
Кілометрові хвилі (низькі 

частоти, НЧ) 
ЗО-ЗООкГц 10-1 км 25В/М 

6 
Гекгаметрові хвилі 

(середні частоти, СЧ) 
0,3-3 МГц 1-0,1 км 15В/М 

7 
Декаметрові хвилі(високі 

частоти, ВЧ) 
3-30 МГц 100-10 м 5 В/м 

8 
Метрові хвилі (дуже 

високі частоти, ДВЧ) 
30-300 МГц 10-1 м ЗВ/м 

 

Контроль інтенсивності опромінення повинен проводитись не рідше 1 разу на 

рік, а також при введенні в дію нових чи реконструйованих старих генераторних 

установок і при зміні умов праці. 

Захист від електромагнітних випромінювань 

Для зменшення впливу ЕМП на персонал та населення, яке знаходиться у зоні дії 

радіоелектронних засобів, потрібно вжити ряд захисних заходів. До їх числа можуть 
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входити організаційні, інженерно-технічні та лікарсько-профілактичні. 

Здійснення організаційних та інженерно-технічних заходів покладено передусім 

на органи санітарного нагляду. Разом з санітарними лабораторіями підприємств та 

установ, які використовують джерела електромагнітного випромінювання, вони 

повинні вживати заходів з гігієнічної оцінки нового будівництва та реконструкції 

об'єктів, котрі виробляють та використовують радіо засоби, а також нових 

технологічних процесів та обладнання з використанням ЕМП, проводити поточний 

санітарний нагляд за об'єктами, які використовують джерела випромінювання, 

здійснювати організаційно-методичну роботу з підготовки спеціалістів та інженерно-

технічний нагляд. 

Ще настадії проектування повинне бути забезпечене таке взаємне розташування 

опромінюючих та опромінюваних об'єктів, яке б зводило до мінімуму інтенсивність 

опромінення. 

Виключно важливе значення мають інженерно-технічні методи та засоби 

захисту: колективний (група будинків, район, населений пункт), локальний (окремі 

будівлі, приміщення) та індивідуальний. Колективний захист спирається на розрахунок 

поширення радіохвиль в умовах конкретного рельєфу місцевості. Економічно 

найдоцільніше використовувати природні екрани - складки місцевості, лісонасадження, 

не житлові будівлі. 

Локальний захист дуже ефективний і використовується часто. Він базується на 

використанні радіозахисних матеріалів, які забезпечують високе поглинання енергії 

випромінювання у матеріалі та віддзеркалення від його поверхні. Для екранування 

шляхом віддзеркалення використовують металеві листи та сітки з доброю провідністю. 

Захист приміщень від зовнішніх випромінювань можна здійснити завдяки 

обклеюванню стін металізованими шпалерами, захисту вікон сітками, металізованими 

шторами. 

До інженерно-технічних засобів захисту також належать: конструктивна 

можливість працювати на зниженій потужності у процесі налагоджування, 

регулювання та профілактики; робота на еквівалент налагоджування; дистанційне 

керування. 

Для персоналу, що обслуговує радіо засоби та знаходиться на невеликій відстані, 

потрібно забезпечити надійний захист шляхом екранування апаратури. 

Засоби індивідуального захисту використовують лише у тих випадках, коли інші 

захисні заходи неможливо застосувати або вони недостатньо ефективні: при переході 

через зони збільшеної інтенсивності випромінення, при ремонтних та 
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налагоджувальних роботах у аварійних ситуаціях, під час короткочасного контролю та 

при зміні інтенсивності опромінення. Такі засоби незручні в експлуатації, обмежують 

можливість виконання робочих операцій, погіршують гігієнічні умови. 

Для захисту тіла використовується одяг із металізованих тканин та радіо 

поглинаючих матеріалів. Очі захищають спеціальними окулярами зі скла з нанесеною 

на внутрішній бік провідною плівкою двоокису олова. Гумова оправа окулярів має 

запресовану металеву сітку або обклеєна металізованою тканиною. Цими окулярами 

випромінювання НВЧ послаблюється на 20-30 дБ. 

Захист від випромінювань оптичного діапазону 

Цим терміном позначається випромінювання видимого діапазону хвиль (0,4 - 

0,77 мкм), а також межуючи з ним діапазонів - інфрачервоного (14) з довжиною хвилі 

0,77 –0,1 мкм та ультрафіолетового (УФ) з довжиною хвилі 0,4 - 0,05 мкм. 

Джерелами ГЧ випромінювання є багато елементів та вузлів радіоапаратури - 

електровакуумні, напівпровідникові та квантові прилади, індуктивності, резистори, 

трансформатори, з'єднувальні проводи тощо. Аналогічним чином електровакуумні 

прилади у скляних балонах дають випромінювання у видимій області спектра. Але 

такого роду випромінювання порівняно малої інтенсивності не викликає помітного 

екологічного впливу. Це ж стосується і некогерентного УФ випромінювання, яке 

використовується у технологічному процесі фотолітографії при виробництві 

мікросхем. 

Вплив лазерного випромінювання на біологічні тканини може призвести до 

теплової, ударної дії світлового тиску, електрострикції (механічні коливання під дією 

електричної складової ЕМП), перебудови внутріклітинних структур. Залежно від 

різних обставин прояв кожного ефекту зокрема чи їх сумарна дія можуть відрізнятися. 

При великій інтенсивності і дуже малій тривалості імпульсів спостерігається 

ударна дія лазерного випромінювання, яка розповсюджується з великою швидкістю та 

призводить до пошкодження внутрішніх тканин за відсутності зовнішніх проявів. 

Найважливішим фактором дії потужного лазерного випромінювання на 

біологічне середовище є тепловий ефект, який проявляється у вигляді опіку, іноді з 

глибини руйнування - деформацією і навіть випаровуванням клітинних структур. 

Найсильніше впливає лазерне випромінювання на очі. Тут найсерйознішу 

небезпеку становить випромінювання УФ діапазону, яке може призвести до коагуляції 

білка, рогівки та опіку слизової оболонки, що викликає повну сліпоту. 

Внаслідок лазерного опромінення у біологічних тканинах можуть виникати 

вільні радикали, які активно взаємодіють з молекулами та порушують нормальний хід 
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процесів обміну на клітинному рівні. Наслідком цього є загальне погіршення стану 

здоров'я (як і при впливі іонізаційних випромінювань). 

 

 

Лекція 11.  Вимоги безпеки при виробництві та експлуатації   

радіоелектронної апаратури 

                  Зміст  

1. Охорона праці при механічній обробці металів. 

2. Охорона праці при термічній, електрохімічній і електрофізичній обробці 

металів. 

3. Охорона праці при обробці пластмас і кераміки. 

4. Охорона праці при роботах з хімічними речовинами та матеріалами.  

5. Охорона праці при виготовленні друкованих плат. 

6. Охорона праці при нанесенні покриттів. 

7. Охорона праці при монтажі  РЕА 

 

 

 

Охорона праці при механічній обробці металів. 

У виробничих процесах, пов'язаних з виготовленням деталей для радіо-електронної 

апаратури, важливе місце займає механічна обробка металів на металорізальних верстатах 

(токарних, фрезерних, свердлильних, заточувальних, шліфувальних і ін). 

При механічній обробці металів, пластмас та інших матеріалів різанням виникає ряд 

небезпечних і шкідливих виробничих факторів: рухомі частини виробничого обладнання, 

ріжучі інструменти, пристосування для закріплення оброблюваної деталі, оброблювана 

деталь, висока температура поверхні оброблюваних деталей та інструменту, стружка, пил і 

шкідливі аерозолі оброблюваних матеріалів, підвищена напруга або статичну електрику, 

шум та вібрація верстатів, недостатнє освітлення робочої зони, мастильно-охолоджуючі 

рідини, фізичні перевантаження, перенапруження зору, монотонність праці. 

Найбільш поширеними видами травм у верстатників є поранення очей, обличчя, рук, 

забої тіла. 

Травму можуть завдати фрези, свердла, абразивні круги при випадковому зіткненні з 

ними, у разі їх руйнування або захоплення ними одягу; оброблювана деталь при недостатньо 

надійному її кріпленні; відлітає стружка, що має велику кінетичну енергію і високу 
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температуру (до 600 ° С); приводні і передавальні механізми верстата при наладці, 

змазуванні і ремонті та ін. 

Аналіз причин виробничого травматизму в цехах холодної обробки металів показує, 

що основними є відсутність або недосконалість захисних огороджень і запобіжних 

пристроїв, несправний стан обладнання, інструменту та пристосувань, неправильне 

розміщення верстатного обладнання в цеху, неправильні прийоми роботи. Таким чином, 

безпека при роботі на металорізальних верстатах пов'язана насамперед із виконанням вимог 

безпеки, а також здійснення необхідних заходів при організації робочого місця верстатника і 

суворе дотримання охорони та гігієни праці при роботі на верстатах. 

Передачі (ремінні, зубчасті, канатні, шарнірні, ланцюгові та ін), які розташовані поза 

корпусів верстатів і становлять небезпеку травмування, повинні мати огорожі (суцільні, з 

жалюзі, з отворами), оснащені пристроями (рукоятками, скобами і т . д.) для зручного та 

безпечного їх відкривання, зняття, переміщення та установлення. 

Захисні пристрої (щити, ширми, екрани), що огороджують зону обробки, повинні 

захищати працюючого на верстаті і людей, що знаходяться поблизу верстата, від відлітаючої 

стружки, мастильно-охолоджувальної і робочої рідин. Застосування захисних 

огороджувальних пристроїв обов'язково для токарних, фрезерних, свердлильних, 

розточувальних, стругальних, зуборізних, шліфувальних верстатів. 

Захисні пристрої, що знімаються частіше одного разу за зміну при встановленні і 

знятті оброблюваної деталі або інструмента, при вимірюванні деталі, підналагодження 

верстата та в інших випадках, повинні мати масу не більше 6 кг і кріплення, яке не вимагає 

застосування ключів і викруток. Захисні пристрої відкриваючого типу повинні при 

усталеному русі переміщатися із зусиллям не більше 40 Н (4 кгс). 

Захисні пристрої не повинні обмежувати технологічних можливостей верстата і 

викликати незручності при роботі, прибиранні, налагодженні, приводити при відкриванні до 

забруднення підлоги. При необхідності вони повинні мати рукоятки, скоби для зручності 

відкривання, закривання, знімання, переміщення та установлення. 

Кріплення захисних пристроїв повинно бути надійним, що виключає випадки 

самовідкривання. Пристрої, що підтримують огородження у відкритому стані, повинні 

надійно утримувати їх в цьому положенні. 

Поверхні верстатів, захисних пристроїв, органів управління, верстатних приладь і 

пристосувань не повинні мати гострих кромок і задирок, які можуть травмувати 

працюючого. 

Верстати повинні мати запобіжні пристрої від перевантаження, здатного викликати 

поломку деталей верстата і травмування (плавкі запобіжники, автомати відключення, 
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шпонки, муфти та ін.), і для забезпечення безпечних границь переміщення збірних одиниць 

(столу або супорта) верстатів (обмежувачі). Крім цього, верстати повинні мати пристрої, що 

запобігають мимовільне опускання шпинделів, кронштейнів, головок, бабок, рукавів (в 

радіально-свердлильних верстатах) і інших складальних одиниць. 

Велике значення для запобігання нещасних випадків на виробництві має надійне 

закріплення на верстатах оброблюваних заготовок, патронів, планшайб, оправок, насадних 

головок, інструменту та інших знімних елементів. 

Для зручності роботи і безпеки праці ряд вимог пред'являється до органів управління 

верстатами; обладнання органів управління надійними фіксаторами, що виключають 

мимовільне їх переміщення і випадкове включення; оснащення їх відповідними 

блокуваннями, пояснюючими написами, символами та ін. 

Верстати треба обладнувати пристроями для відсмоктування із зони обробки 

забрудненого повітря (пил, дрібна стружка, шкідливі для здоров'я аерозолі рідин, гази), 

включаючи пило-, стружко-, газоприйомники та відсмоктуючі агрегати. Існують вимоги до 

обмеження шуму і вібрації верстатів, раціональному влаштуванню місцевого освітлення, 

забезпеченню електробезпеки, а також специфічні вимоги безпеки по групах верстатів 

токарських, фрезерних, свердлильних та ін. 

При роботі на токарних верстатах необхідно застосовувати захист працюючих від 

травмування відлітаючою стружкою, що утворюється при обробці в'язких (сталей) і крихких 

металів (чавуну, бронзи, латуні, текстоліту та ін.), яка має високу температуру (400..600 ° С) і 

велику кінетичну енергію. Для цього застосовують спеціальні різці, що забезпечують 

завивання стружки в гвинтову спіраль, що видаляється спеціальними гачками, або дроблення 

її на окремі елементи. Верстати оснащають огорожами зони різання з оглядовими вікнами, 

газо-, пило-, стружкоприйомниками, повітряочисниками туманоуловлювачами і гальмівними 

пристроями. Робочі використовують індивідуальні засоби захисту (захисні окуляри, 

індивідуальні щитки, спецодяг мазі і пасти для захисту шкіри рук). 

При цьому необхідно суворо дотримуватися правил носіння спецодягу. Для 

попередження небезпеки захоплення одягу і волосся працюючого обертовими механізмами 

верстата робочий одяг не повинен мати вільно розвіваючихся частин, рукава повинні щільно 

облягати руку і бути застебнутими на ґудзики, волосся слід прибирати під берет, або 

косинку. Кінці косинки повинні бути ретельно заправлені. 

При обробці деталей на фрезерних верстатах травми верстатнику можуть бути 

нанесені, фрезою, стружкою, оброблюваною деталлю і пристроєм для її закріплення. 

Для попередження травмування фрезою і відлітаючою стружкою застосовують 

огородження зони різання, що відкриваються і огородження ріжучого інструменту в 
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неробочій його частині. 

При обробці крихких металів і полімерних матеріалів важливу роль відіграє 

видалення пилу з робочої зони, тому на фрезерні верстатах застосовують огорожі – пило-, 

стружкоприйомники. 

При роботі на свердлильних верстатах найбільшу небезпеку для працюючих 

являють обертові шпиндель, патрон, свердло, які можуть захопити одяг або волосся, 

травмувати зламаним свердлом; а також стружка і пил. 

Тому необхідно виконувати наступні умови: 

- Механізм кріплення інструмента повинен забезпечувати надійний затиск, точне 

центрування і швидку зміну свердла; 

- Для установки на верстаті оброблюваних деталей необхідно користуватися 

затискними пристосуваннями (утримувати деталь руками не допускається); 

- Потрібно застосовувати засоби дроблення сталевої стружки (свердла зі стружко-

дробильними канавками) і пило-, стружкоприйомники; 

- Змітати стружку з верстата тільки спеціальною щіткою; 

- Використовувати індивідуальні захисні засоби і суворо дотримуватися правил 

носіння спецодягу. 

При організації роботи на шліфувальних і заточувальних верстатах, у яких різальним 

інструментом є абразивний круг, що обертається з великою швидкістю, серйозну небезпеку 

становить можливість аварійного розриву шліфувального круга, через наявність у ньому 

тріщин, вибоїн, раковин, а також велика пилоутворення в зоні різання. 

З метою забезпечення безпечної роботи на верстатах шліфувальної групи необхідно 

проводити наступні заходи: попередній зовнішній огляд і простукування кола дерев'яним 

молоточком; дотримуватися правил зберігання абразивних кругів; проводити випробування 

кругів на механічну міцність; дотримуватися вимоги і норми безпеки при установці і 

закріпленні кіл на верстаті; користуватися безпечними прийомами редагування кіл; 

застосовувати постійні сталеві захисні кожухи для шліфувальних кругів, а також спеціальні 

пристрої (підручники, прозорі оглядові екрани) і засоби знепилення; дотримуватися 

інструкції для верстатників. 

Останнім часом металорізальні верстати з ручним керуванням витісняються 

автоматами, автоматичними лініями, верстатами і лініями з програмним управлінням. 

Створення автоматизованих цехів і підприємств-автоматів, широке впровадження 

промислових роботів, роботизованих технологічних комплексів є магістральним напрямом 

технічної реконструкції народного господарства. 

Автоматизація виробничих процесів дає не тільки значне зростання продуктивності 
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праці та вирішення проблеми дефіциту робітничих кадрів, але й поліпшує умови і безпеку 

праці, скорочуючи річний некваліфіковану працю. 

Разом з тим, при експлуатації промислових роботів, роботизованих технологічних 

комплексів і ділянок основними причинами впливу небезпечних виробничих факторів на 

працюючих є наступні: 

- Непередбачені рухи виконавчих пристроїв промислових роботів при наладці, 

ремонті, під час навчання і виконання керуючої програми; 

- Раптова відмова в роботі промислового робота або технологічного обладнання, що 

входить до складу роботизованого комплексу; 

- Помилкові (ненавмисні) дії оператора або наладчика при наладці, ремонті або під 

час роботи робота в автоматичному режимі; 

- Доступ людини в робочий простір робота при роботі в режимі виконання програми; 

- Порушення умов експлуатації промислового робота або роботизованого 

технологічного комплексу; 

- Порушення вимог ергономіки і безпеки праці при плануванні роботизованого 

технологічного комплексу і ділянки. 

Промислові роботи, призначені для експлуатації в умовах підвищеної температури і 

запиленості повітря, у вибухо-і пожежонебезпечних середовищах і в інших несприятливих 

умовах виробничої середовища, повинні мати відповідне захисне виконання.  

Електроустаткування промислових роботів виконується в строгій відповідності з « 

Правилами улаштування електроустановок »(ПУЕ) – 2006. 

Шумові характеристики повинні відповідати ГОСТ 12.1.003-76, а рівні вібрації, що 

виникають на робочому місці оператора, обслуговуючого промисловий робот 

Захватні пристрої повинні утримувати об'єкт маніпулювання (заготовки та ін.) при 

раптовому відключенні живлення, якщо падіння об'єкта може призвести до впливу на 

людину небезпечних виробничих факторів. 

Промислові роботи повинні бути оснащені засобами захисту (огороджувальними, 

запобіжними, блокуючими, що сигналізують та ін.). з метою виключення можливого впливу 

на обслуговуючий персонал небезпечних і шкідливих виробничих факторів. 

Органи управління і засоби відображення інформації повинні бути розташовані на 

панелі пульта управління і відповідати ергономічним вимогам. 

Сигнальні кольори і знаки безпеки, що наносяться на промислові роботи, повинні 

відповідати встановленим вимогам. 

При організації роботизованих технологічних комплексів (РТК) і ділянок необхідно 

передбачати комплексну механізацію та автоматизацію виробничого процесу, в тому числі 
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допоміжних операцій (транспортування заготовок і деталей, завантаження ними 

накопичувачів, видалення стружки та окалини з робочої зони і т. д.). 

РТК або ділянку необхідно оснащувати блокуючими пристроями, вимикати 

комплекс або ділянку в разі порушення роботизованого процесу. 

До роботи з обслуговування РТК і ділянок (програмування, навчання, наладка, 

експлуатація та ремонт) допускаються особи не молодше 18 років, що пройшли медичний 

огляд і отримали посвідчення на право обслуговування РТК. 

Для обслуговуючого персоналу на підприємствах повинна бути розроблена і 

затверджена в установленому порядку інструкція по охороні праці при експлуатації 

промислових роботів, РТК та ділянок з урахуванням вимог. 

Охорона праці при термічній, електрохімічній і електрофізичній обробці 

металів. 

У радіоелектроніці широко застосовуються термічна, електрохімічна і 

електрофізичної обробки металів. 

До термічній обробки відносяться обпікання, гарт, азотування, борування, 

алюмінування, хромування, коксування, берілування, титанування та ін. 

До електрохімічної і електрофізичної - електроіскрова, електроімпульсна, плазмова, 

електронно-променева, лазерна і інші способи обробки. 

Основними небезпечними і шкідливими виробничими факторами, що виникають 

при зазначених методах обробки і зумовленими її видом, застосовуваним обладнанням і 

робочими середовищами, можуть бути наступні: рухомі машини і механізми; рухливі 

елементи виробничого устаткування, що пересуваються вироби, заготовки, матеріали; 

підвищена запиленість і загазованість повітря робочої зони; підвищена температура 

поверхонь устаткування, матеріалів і повітря робочої зони, підвищений рівень 

інфрачервоного (теплового) випромінювання; підвищений рівень шуму та вібрації на 

робочому місці; підвищений рівень електромагнітних випромінювань; небезпечний рівень 

напруги в електричному ланцюзі та ін. При цьому виникає небезпека механічного 

травмування працюючих, отруєння сильнодіючими отрутами, перегріву, отримання опіків, 

ураження електричним струмом. 

У зв'язку з цим при проведенні процесів термічної, електрохімічної і 

електрофізичної обробки повинні бути передбачені заходи захисту працівників від можливої 

дії небезпечних і шкідливих виробничих факторів. 

Для захисту від механічних і термічних небезпек застосовуються різні огородження 

та блокування, а також необхідно дотримуватись відповідних правил безпеки при виконанні 

певних операцій технологічного процесу. 
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Захист від небезпечної дії електричного струму (діапазон напруг від 368 до 150 кВ) 

забезпечується застосуванням захисного заземлення, занулення і електрозахисних засобів 

відповідно до заходів захисту від електричного струму. 

Особливу небезпеку при розглянутих методах обробки являють різні токсичні гази і 

хімічні речовини, застосовувані в якості електролітів і очищувальних розчинів. 

При термічній обробці в складі контрольованих атмосфер і вихідних газів містяться 

токсичні гази (окис вуглецю СО2, аміак NН3, сірководень H2S, тощо), поява яких (різкий 

запах деяких з них) попереджає про неполадки. 

Електроліти, застосовувані при електрохімічній обробці, являють собою розчини 

сильних кислот (сірчаної, фосфорної, соляної, плавикової, азотної та ін.), їх суміші в різних 

пропорціях, а також розчини і розплави їдких лугів. Нагрів струмопровідних матеріалів 

проводиться у розчинах їдких лугів або солей лужних металів. Ультразвукове очищення 

проводиться в середовищі різних розчинників, водних розчинів мінеральних і органічних 

кислот, розчинах їдких лугів і солей (фосфати, карбонати, фториди та ін.). Деякі вживані солі 

(ціаністе срібло, ціаністий калій) є сильними отрутами. У присутності вологи, кислот, а 

також вуглекислоти, що міститься в повітрі, ціанисті солі виділяють ціаністий водень 

(сильна кислота), що викликає швидку задуху, внаслідок паралічу тканин дихальних органів. 

Найважливішими заходами, що забезпечують безпеку роботи обслуговуючого 

персоналу, є наступні: механізація і автоматизація процесів, зміна складу електроліту для 

зниження його агресивності, пристрої загальної та місцевої вентиляції, застосування 

індивідуальних засобів захисту і надійних захисних пристроїв. 

Використання індивідуальних засобів захисту є надійною, але додатковим заходом 

забезпечення безпеки. Їх необхідно застосовувати в якості додаткового захисту або в 

аварійних випадках. 

До засобів індивідуального захисту відносяться: 

захисні окуляри, респіратори, протигази, спецодяг, спецвзуття, захисні пасти і мазі. З 

спецодягу застосовуються фартухи і захисні костюми з кислотостійких тканин, а також 

кислотолугостійкі рукавички. До захисних засобів відносять також спеціальні гідранти у 

вигляді короткого шланга зі сплющеним наконечником для подачі води з водопровідної 

мережі, а також спеціальний гідрант у вигляді фонтанчика питної води, нейтралізуючі і 

дезинфікуючі речовини (розчини соди, борної кислоти та ін.) Ці пристрої служать для 

швидкого і зручного змивання бризок і крапель небезпечних хімікатів, що потрапили на 

шкірні покриви або очі працюючих. 

Застосування надійних огороджувальних пристроїв - доцільна міра захисту при 

експлуатації установок з потенційними джерелами хімічної небезпеки. Тип, форма і розміри 



75 
 

огорож повинні відповідати конструкції, що захищається. 

З метою підвищення безпеки роботи з персоналом проводять загальне 

інструктування, а також спеціальне ознайомлення з властивостями всіх застосовуваних 

хімічних речовин, чітке вивчення правил поводження та зберігання цих речовин. 

При термічної, електрохімічної і електрофізичної обробки може виникнути вибухо- і 

пожежонебезпечність. Високу небезпеку представляють: дисоційований аміак (містить 

водень), ендотермічний газ (містить водень і окис вуглецю), зріджені гази пропан і бутан, 

гартівні масла - термічні види обробки; рідкі граничні вуглеводні (гас, солярове і веретенні 

масла і т. д.) - електроіскрова обробка; конденсація дисперсного металу на стінках камери і 

утворення відкладень, які в деяких випадках мають високу здатність самозайматися на 

повітрі - вакуумна електронно-променева установка. 

Основними заходами вибухо-і пожежобезпеки є наступні: застосування негорючих 

рідин або рідин з більш високою температурою спалаху, підтримка температури робочої 

рідини на певному рівні; заборона знаходитися біля верстата в промасленим спецодязі; 

пристрій надійної вентиляції; забезпечення плавильних печей запобіжними клапанами і 

екранами з листової сталі; застосування автоматичних протипожежних пристроїв і систем 

придушення вибухів; наявність належних засобів пожежогасіння та ін. 

Охорона праці при обробці пластмас і кераміки. 

При виробництві радіоелектронної апаратури широко застосовуються деталі, 

виготовлені з пластмас та кераміки. 

При виготовленні пластмасових виробів найбільше застосування знаходять 

технологічні процеси, в яких використовуються методи лиття під тиском, литтєвого 

пресування, формування та механічної обробки деталей (фрезерування, свердління та ін.) 

При виготовленні керамічних виробів -  приготування вихідної маси (очистка сировинних 

матеріалів, їх роздрібнення, помел та ін.), високотемпературний випал, штампування, гаряче 

лиття під тиском, механічна абразивна обробка та металізація поверхні. 

Тому основними небезпечними і шкідливими виробничими факторами при обробці 

пластмас і кераміки є шкідливі гази, пари, пил, а також фактори, властиві механічній обробці 

матеріалів. 

У процесі механічної обробки пластмас тупим різальним інструментом відбувається 

інтенсивне нагрівання, внаслідок чого стружка і пил перетворюються в паро-і газоподібний 

стан (наприклад, при впливі теплоти на поліетилен - хлористий водень, сірчистий газ, 

двоокис вуглецю та ін.; на поліпропілен - ацетон , метиловий спирт, кислоти, ефіри й ін.; на 

вініпласт - хлористий водень, окис вуглецю та ін.; епоксидна смола - толуол і ін.). 

Летючі продукти (граничні і неграничні вуглеводні, ароматичні вуглеводні) можуть 
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викликати наркотичну дію, зміни з боку центральної нервової системи, судинної системи, 

кровотворних органів, внутрішніх органів, а також порушення захисних функцій шкіри. 

Так, ацетон вражає всі відділи центральної нервової системи, викликає зміни з боку 

верхніх дихальних шляхів і подразнення слизової оболонки очей, носа. 

Толуол у високих концентраціях діє наркотично, подразнює слизові оболонки, 

викликає головний біль, нудоту, блювоту, втрату свідомості. 

Концентрації шкідливих речовин у повітрі робочої зони не повинні перевищувати 

гранично допустимих значень. 

При обробці кераміки можливе виділення кварцевмістного пилу, який при попаданні 

в організм може викликати професійне захворювання - силікоз (найбільш небезпечні 

частинки діаметром в 1 ... 2 мкм); окис берилію - захворювання легенів (бериліоз) та верхніх 

дихальних шляхів, а при попаданні його частинок в дрібні рани шкірного покриву може 

призвести до утворення тривало незагоюваних виразок; окис хрому надає шкідливий вплив 

на печінку, нирки, травну, серцево-судинну систему, шкіру і слизові оболонки (кашель, 

нежить, кровотеча з носа, перфорація носової перегородки, дерматит, екзема). 

Для запобігання травмуванню та виникнення професійних захворювань 

застосовують комплексну механізацію технологічних процесів і робототехніку. У 

неавтоматизованих виробництвах щоб уникнути механічного травмування необхідно 

застосовувати захисні пристрої і пристосування, а для видалення пилу - промислові 

пилососи, пиле- та стружкоприйомники, місцеву витяжну і загальнообмінну вентиляцію. 

 Для захисту від впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів робочі 

застосовують індивідуальні захисні засоби (протигази, респіратори, спецодяг, захисні 

окуляри, захисні дерматологічні засоби). 

Шкідливі гази, пари, пил можуть надходити в організм працюючих з водою, їжею і 

при курінні. У цьому зв'язку необхідно постійну увагу і дотримання правил особистої 

гігієни. 

 

Охорона праці при обробці поверхонь деталей і вузлів радіоелектронної апаратури 

Охорона праці при роботах з хімічними речовинами та матеріалами.  

Перед нанесенням на деталі захисних покриттів і їх складанням поверхні деталей 

попередньо обробляють механічними методами (шліфування, крацовку, гідропіскоструйне і 

дробоструйне очищення, галтовка) і більш ефективними і продуктивними хімічними 

методами очищення поверхні (знежирення, травлення і т. д.). При цьому застосовуються 

небезпечні і шкідливі хімічні та отруйні речовини, вплив яких на працюючих залежить від їх 

фізико-хімічних властивостей, їх агрегатного стану, класу небезпеки, часу і характеру 
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впливу, шляхів надходження в організм, стану організму, наявності інших виробничих 

небезпечних та шкідливих факторів і від стану засобів колективного та індивідуального 

захисту. 

Під час знежирювання застосовуються їдкі луги, легкозаймисті розчинники та 

горючі рідини - бензин, ацетон, трихлоретилен, толуол, бензол, ксилол, спирти та ін. 

При травленні широко використовується сірчана, соляна, азотна, фтористоводнева, 

ортофосфорна та інші кислоти, при роботі з якими виникає небезпека отруєння виділяються 

парами і Газами, руйнування зубів, хімічні опіки. 

Основними заходами щодо охорони праці для попередження отруєння та 

професійних захворювань є механізація і автоматизація виробничих процесів; герметизація 

устаткування; заміна токсичних, отруйних і горючих речовин менш токсичними, 

неотруйними і негорючими речовинами. 

Найбільш високий рівень безпеки виробництва досягається при комплексній 

механізації та автоматизації технологічних процесів. У масовому і великосерійному 

виробництві застосовують автоматичні лінії, що виконують всі технологічні операції; в цехах 

з невеликою виробничою програмою застосовують напівавтоматичні установки, призначені 

для виконання якої-небудь однієї операції. Існують напівавтомати для мийки, травлення і 

обезжирення виробів. 

Всі роботи з отруйними і токсичними речовинами необхідно проводити в 

спеціальних герметизованих боксах або шафах, обладнаних ефективною місцевою витяжною 

вентиляцією. 

При вирішенні питання про необхідність і можливість заміни отруйних, токсичних і 

горючих речовин менш отруйними, нетоксичними і негорючими речовинами технологи 

керуються вимогами не тільки економічності, але і безпеки. Так, бензин, гас, трихлоретилен 

та інші токсичні та вогненебезпечні розчинники замінюють на малотоксичні і негорючі 

(фреон-113, водно-лужні розчини); хлоровані вуглеводні - синтетичними миючими засобами. 

Для зменшення виділення водню і парів кислот при травленні в травильний розчин вводять 

присадки (ОП-7, ОП-10, «Унікол» та ін.) 

Дільниці та відділення кислотного та лужного травлення, знежирення в органічних 

розчинниках необхідно влаштовувати в окремих приміщеннях. 

Матеріали стін і перекриттів не повинні збирати шкідливі речовини, тому їх 

викладають скляними і керамічними плитками на висоту 2,8 ... 3,2 м, а іншу частину стін і 

стелі забарвлюють світлою олійною фарбою. 

Підлоги виконують з матеріалів, які повинні бути вологонепроникними, стійкими до 

кислот і лугів, розчинників і іншим середах. 
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Приміщення обладнуються загальнообмінною вентиляцією, а також 

використовується система місцевої витяжної вентиляції. 

При роботі з отруйними і токсичними хімічними речовинами необхідно 

застосовувати засоби індивідуального захисту. 

Для захисту від дії кислот і лугів застосовують захисні фартухи, робочі халати та 

костюми, виготовлені з гуми, хлорвінілової пластику, прогумованої тканини, брезенту та 

інших хімічно стійких матеріалів. Для захисту ніг використовують гумові кислото-лугостійкі 

чоботи з внутрішньої текстильної прокладкою і рифленою підошвою з підборами, а також 

напівчоботи. 

Для одночасного захисту обличчя і очей від бризок кислот і лугів зручним і 

надійним засобом є головні захисні щитки (типу ЩН або НБХ). Очі необхідно захищати 

напівзакритими або герметичними окулярами (типу ЗПС-80, ЗП2-80, ЗПЗ-80). 

Для захисту органів дихання від шкідливих газів і парів (крім особливо токсичних) в 

концентраціях, що не перевищують ГДК більш ніж у 15 разів, рекомендується протигазовий 

респіратор РПГ-67. Якщо в повітрі крім газів та парів містяться аерозолі, рекомендується 

застосовувати універсальний респіратор РУ-60М. 

Для короткочасної роботи (один-два дні) можна застосовувати протипилові 

респіратори ШБ-1 «Лепесток», «Сніжок КУ-М». 

В аварійних випадках необхідно використовувати протигази, які захищають 

одночасно органи, дихання та очі робітників від шкоди ¬ них газів, пари, пилу, диму й 

туману. 

Для захисту рук від механічних пошкоджень і дії слабких розчинів кислот і лугів 

застосовують рукавиці з вовняних, бавовняних, лляних тканин з підсилювальними і 

захисними накладками або без них. Для захисту від кислот, лугів і органічних розчинників 

застосовують кислотозахисні рукавиці з шинельного сукна, гумові кислото- та лугостійкі 

рукавички. Захист шкірного покриву здійснюють за допомогою захисних мазей, кремів і паст 

(пасти ІЕД-1, ІЕР-2, ФС 42-95-72, паста Чумакова та Міколан; креми «Силіконовий», ПМС-

200, «Червона троянда»; мазь Селінского ХІОТ-6). Для зняття захисних мазей і паст після 

роботи застосовують препарати  «Кристал» і «Прогрес». 

Отруйні і токсичні речовини треба перевозити в справній тарі. Бочки з хімікатами 

перевозять за допомогою спеціальних тачок. Пляшки і бідони, виготовлені з поліетилену, 

перевозять на візках зі швидкістю не більше 5 км / ч. 

Пролиту на підлогу кислоту слід засипати землею або піском, а потім прибрати 

лопатою. 

Бризки і краплі кислот (крім сірчаної), що потрапили на тіло, негайно змивають 
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струменем холодної води і уражене місце промивають 1%-ним розчином харчової соди. При 

опіках сірчаною кислотою промивають мильною водою і потім розчином харчової соди. 

При опіках їдкими лугами пошкоджене місце ретельно промивають великою 

кількістю проточної холодної води протягом 10...15 хв, а потім промивають слабким 

розчином оцтової (одна чайна ложка столового оцту на склянку води) і розчином борної 

кислоти, а потім накривають марлею, просоченою 3 %-ним розчином оцтової кислоти. 

Пожежобезпечність досягається головним чином запобіганням утворення горючої 

середовища та ізоляцією джерела запалювання. Запобігання утворення горючого середовища 

забезпечується регламентацією допустимих концентрацій горючих газів, пару та аерозолів; 

окремим зберіганням хімічних речовин, займистих при спільному зберіганні. 

Приміщення для промивання і знежирення деталей забороняється опалювати 

газовими і електричними приладами, застосовувати відкритий вогонь. Для запобігання 

іскроутворення і вибуху двигуни, пускові пристрої та вентилятори повинні бути 

вибухобезпечного виконання. 

Зберігання розчинників в робочих приміщеннях допускається в кількості не більше 

добової норми і в герметично закритій тарі. 

Один із заходів профілактики пожеж полягає в особливому розміщенні пожежо- та 

вибухонебезпечних ділянок та пристроїв протипожежних перешкод з метою попередження 

поширення вогню по будівлі. 

Охорона праці при виготовленні друкованих плат. 

Сучасна технологія виготовлення друкованих плат складається з великої кількості 

різних механічних, фотохімічних і хімічних операцій. 

При виконанні технологічних процесів виготовлення друкованих плат можуть 

виникнути наступні небезпеки і шкідливості: ураження електричним струмом, вибухо- і 

пожежонебезпека, термічний опіки, хімічний опік, небезпека травмування механічними 

пристроями, ураження шкірних покривів і отруєння, шум, вібрація, світловий вплив 

газорозрядних ламп. 

Більшість матеріалів і речовин, що застосовуються при виготовленні друкованих 

плат, є небезпечними для здоров'я і життя людини. Шкідливі речовини та їх пари можуть 

проникати в організм людини через органи дихання, шкіру і травний тракт. 

Вдихання хімічних речовин у будь-якому агрегатному стані (газ, пари, пил) 

призводить до ураження верхніх дихальних шляхів і до загальнотоксичного ефекту при 

всмоктуванні речовин в кров. У травний тракт шкідливі речовини потрапляють при вживанні 

води, їжі та курінні на дільницях виготовлення друкованих плат. 

Нагрівання розчинів веде до інтенсивного паротворення і виділенню газів, що несуть 
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з собою частинки розчину, а це призводить до збільшення забруднення атмосфери 

виробничих приміщень. Крім того, при різних операціях утворюються і надходять в 

атмосферу проміжні речовини, які можуть відноситися до речовин 1-го класу небезпеки. Так, 

хлоровані вуглеводні (трихлоретилен, тетрахлоретан) при дії на них сонячного світла або 

відкритих джерел полум'я утворюють нову речовину - газ фосген (надзвичайно 

небезпечний), а при реагентному методі очищення відпрацьованих вод від сполук ціану 

може утворитися хлорціан. Попадання кислоти в лужний ціаністий електроліт, змішування 

кислих і ціанистих стоків або вентиляційних викидів може призвести до утворення 

ціаністого водню. Процеси знежирення, травлення, електрохімічної обробки і хімічного 

фрезерування супроводжуються виділенням парів кислот і лугів і надходженням їх в зону 

дихання. 

Багато шкідливих речовини потрапляють в організм через шкіру, особливо 

небезпечні хромові композиції, концентровані кислоти, луги та розчинники. 

У відділеннях приготування електролітів завжди має місце висока концентрація 

пилу і парів токсичних речовин, особливо під час розтарування матеріалів, дозування, 

приготування розчинів, змішування сипучих компонентів і транспортних операцій. 

При ціаністому мідненні і срібленні утворюється ціанистий водень, який надходить 

в атмосферу, в цих випадках відчувається запах мигдалю. Поява ціанідів у повітрі над 

ваннами - результат виносу дрібних крапельок електроліту бульбашками газів (водню і 

кисню), що виділяються на електродах при електролітичній дисоціації, а також 

випаровування розчинів. Ціаністий водень утворюється в результаті контакту ціанистого 

розчину з вуглекислотою. У ванн оксидування виявляються пари лугу, у ванн декапірованія - 

пари соляної кислоти, у ванн освітлення алюмінію азотною кислотою - оксиди азоту, у ванн 

кадміювання - оксиди кадмію; при нікелювання - ціаністий водень, при хромування - 

хромовий ангідрид, при очищенні свинцевих анодів - пил свинцю. 

Однією з умов забезпечення безпеки праці є потоковість виробництва у 

відповідності з технологічною послідовністю окремих операцій, передбачаючи 

автоматизацію і механізацію процесів, а також централізація приготування електроліту. 

Пульти оператора автоматичних ліній з програмним керуванням повинні бути віддалені від 

ванн на певну відстань, що виключає вплив на працюючих небезпечних і шкідливих 

виробничих факторів. 

При неможливості автоматизації процесів повинна бути забезпечена комплексна 

механізація окремих операцій - підготовчих, транспортних, фінішних, зокрема, завантаження 

плат у ванни та їх вивантаження. 

Застосування ручних робіт допустимо при відсутності в технологічному процесі 
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речовин 1 і 2 класів небезпеки і з використанням засобів колективного та індивідуального 

захисту працюючих. 

Особлива увага повинна бути приділена заміні токсичних речовин менш токсичними 

або нетоксичними, заміні шкідливих операцій менш шкідливими. Так, використання 

присадок й інгібіторів дозволяє знизити витрати на вентиляцію, а також значно зменшити 

виділення парів кислоти з поверхні гальванічних і травильних ванн (дзеркало ванни 

покривається шаром піни). 

Всі робочі місця повинні бути обладнані витяжною вентиляцією, а працюючі 

застосовувати засоби індивідуального захисту органів дихання, очей і шкірних покривів. 

Охорона праці при нанесенні покриттів. 

Для додання поверхневому шару деталі деяких спеціальних властивостей, відмінних 

від властивостей основного матеріалу, наприклад, електропровідності, електроізоляційних 

властивостей, твердості, паяльності, зносостійкості, антикорозійної стійкості, декоративності 

та ін., застосовують захисні гальванічні, хімічні та лакофарбові покриття (ЛФП). 

Процеси нанесення гальванічних і хімічних покриттів характеризуються 

різноманіттям застосовуваних хімічних речовин. Це солі різних металів, різноманітні 

кислоти і луги, а також інші шкідливі речовини, вплив яких на організм людини може 

призвести до отруєнь і професійних захворювань. 

При нанесенні лакофарбових покриттів небезпечними і шкідливими виробничими 

факторами є: токсичні компоненти лакофарбових матеріалів (ЛФМ), підвищена запиленість і 

загазованість повітря; небезпека вибуху, пожежі; підвищена або знижена вологість, 

температура і рухомість повітря; незахищені струмоведучі елементи обладнання; підвищена 

напруженість електричного поля і заряди статичної електрики; струменя ЛФМ, що 

виникають при порушенні герметичності фарбувальною апаратури, що працює під тиском; 

підвищена температура елементів устаткування і виробів, ЛФМ, миючих та знежирюючих 

рідин, пари і газів; підвищені рівні інфрачервоного та інших видів випромінювань; рухомі 

машини і механізми, незахищені рухомі елементи фарбувального устаткування, фарбовані 

вироби, що пересуваються; підвищений рівень шуму, вібрації та ін 

ЛФМ являють собою багатокомпонентні склади, найважливішими складовими яких 

є плівкоутворювачі, пігменти і розчинники. Крім того, до їх складу можуть входити 

пластифікатори, зтверджувачі, наповнювачі та ін. 

Потрапляючи в організм людини через дихальні шляхи, органи травлення, шкіряний 

покрив і слизові оболонки, ЛФМ можуть чинити шкідливий вплив, ступінь якого 

визначається головним чином складом і токсичними властивостями компонентів ЛФМ. 

В якості плівкоутворювачів використовують природні і штучні смоли, ефіри 
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целюлози, масла, бітуми. 

До складу епоксидних смол входить токсична речовина епіхлоргідрин, який 

викликає запалення в бронхах, легенях, нирках, сильно подразнює слизові оболонки очей і 

утворює виразки на шкірі. Шкідливість меламінформальдегідної смоли пов'язана з наявністю 

в них формальдегіда, який має сильну дію на нервову систему. 

Тунгове масло, потрапляючи в організм, призводить до отруєння; нафтові бітуми - 

отруєнь, роздратувань шкіри, ураження слизових оболонок очей, верхніх дихальних шляхів. 

Пігменти, що додають ЛФМ колір, являють собою природні та штучні солі металів 

(цинкові, свинцеві, хромові та ін.) 

Всі свинцевмістні пігменти є високотоксичними. Свинець та його сполуки вражають 

центральну і периферичну нервову системи, серцево-судинну систему, систему кровообігу, 

печінку, шлунково-кишковий тракт. Свинець здатний накопичуватися в організмі. 

Сполуки хрому, що містяться в пігментах (зелень смарагдова та ін.), 

характеризуються загальнотоксичною, запальною і алергічною дією. 

У зв'язку з тим що пігменти використовуються ЛФМ в дрібнодисперсному стані, при 

попаданні в органи дихання, крім токсичної дії вони здатні чинити фіброгенну дію. При 

впливі пігментів на шкіру можливе лущення, дерматити та ін. 

В якості розчинників для ЛКМ застосовують ацетон, бензин, ксилол, толуол, 

скипидар, бутиловий та етиловий спирт і ін. 

З застосовуваних пластифікаторів, призначених для додання ЛФМ еластичності, 

токсичними властивостями володіють Крез-фосфат і дибутилфталат. Крезілфосфат - отруйна 

речовина, вражає нервову систему, викликає параліч кінцівок, проникає через шкіру. 

У промисловості застосовуються такі основні методи нанесення ЛФМ на поверхню 

виробів: пневматичне розпилення, занурення, обливши, електроосадження, контактний 

перенос (забарвлення валиками, пензлем та ін.) 

При фарбуванні методом пневматичного розпилення спостерігається значне 

виділення в повітряне середовище парів розчинників і фарбового аерозолю, які не тільки 

надають на організм людини шкідливий вплив, але і з'являються у вигляді легкозаймистих 

(ЛЗР) і горючих рідин (ГР). Їх концентрація в повітрі може перевищувати допустимі межі. 

ЛЗР та ГР легко спалахують, інтенсивно горять, вони здатні утворювати у 

виробничих приміщеннях, камерах, інших замкнутих об'ємах і навіть на відкритих 

майданчиках при безвітряної погоди вибухонебезпечні пароповітряні суміші. Палаючі 

рідини погано піддаються гасінню водою. При їх згорянні виділяється велика кількість 

тепла. 

Характерною особливістю ЛЗР та ГР є те, що багато з них володіють низькою 
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електропровідністю і здатні накопичувати заряди статичної електрики при русі по 

трубопроводах, переливанні з ємності в ємність, при перемішуванні і розпиленні. Це може 

призвести до іскріння і займання. 

Небезпека при фарбувальних роботах представляють судини і трубо ¬ проводи, що 

працюють під тиском. При пневматичному розпиленні використовується енергія стисненого 

повітря тиском (2...6)•10
5
 Па, при безповітряному розпиленні ЛФМ стискаються до 250•10

5
 

Па. 

При фарбувальних роботах є небезпека ураження електричним струмом у зв'язку з 

використанням електричних полів та електричного струму в технологічних процесах 

нанесення покриттів. Забарвлення в електричному полі здійснюється за допомогою 

устаткування, що живиться від промислової електромережі і створює постійне електричне 

поле високої напруги (до 140 кВ). Ванни електроосадження живляться від джерела 

постійного струму напругою до 350 В. 

Нанесення порошкових полімерних матеріалів на поверхні, що фарбуються 

здійснюється шляхом плазмового, газоплазмового напилення і напилення в електричному 

полі. При цьому існує небезпека опіків, ураження електричним струмом. Можливо 

шкідливий вплив пилу (дисперсність порошків, що розпиляються 2...160 мкм). 

З метою поліпшення умов праці при нанесенні ЛФМ процес фарбування 

автоматизується. При цьому людина виводиться з небезпечної зони. 

Для захисту від ураження електричним струмом та запобігання пожежі застосовують 

захисне заземлення, а також різні блокування. 

Приміщення фарбувальних цехів обладнуються механічною припливно-витяжною 

вентиляцією. Основне видалення шкідливих виділень здійснюється місцевою витяжною 

вентиляцією, на додаток до якої передбачається відплив повітря з верхньої зони приміщення. 

У разі влаштування тільки загальнообмінної вентиляції (наприклад, при фарбуванні 

великогабаритних виробів) витяжку повітря виробляють з нижньої зони приміщення в обсязі 

2/3 потрібного повітрообміну і 1/3 з верхньої зони. 

У зв'язку з тим, що ЛФМ характеризуються високою швидкістю загоряння, для 

захисту фарбувальних цехів від пожеж набула поширення пожежна автоматика. 

У виробничих приміщеннях біля вхідних дверей встановлюється телефон. Первинні 

засоби пожежогасіння вибирають з урахуванням фізико-хімічних властивостей горючих 

речовин і їх відношення до вогнегасних речовин. 

Робочі фарбувальних цехів забезпечуються спецодягом, захисними пристроями та 

засобами особистої гігієни. 

Для роботи в середовищі з концентрацією шкідливих речовин, що перевищує ГДК, 
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працюючі забезпечуються респіраторами та протигазами. Щоб захистити очі від пилу, 

застосовуються окуляри. 

Шкірний покрив рук захищають рукавичками і пастами. 

Для запобігання займання від іскрового розряду статичної електрики одяг 

працюючих не повинен бути з вовняних і синтетичних тканин. 

У фарбувальних цехах категорично забороняється курити, приймати їжу з 

непризначених для цієї мети посуду. 

 

Охорона праці при монтажі, складанні і випробуваннях РЕА 

Охорона праці при пайці і випалюванні ізоляції. 

Нині майже усі електромонтажні з'єднання РЕА здійснюються пайкою. 

Технологічний процес пайки включає випалювання ізоляції і лудіння. 

При виконанні пайки на працюючих можуть впливати наступні небезпечні і 

шкідливі виробничі чинники: 

запиленість і загазованість повітря робочої зони; наявність інфрачервоних 

випромінювань від розплавленого припою у ванні або від паяльника; наявність 

електромагнітного випромінювання високої частоти; дія ультразвуку на організм 

монтажника при пайці хвилею, яка утворюється за рахунок дії ультразвуку на розплавлений 

припій; дія електростатичного заряду; незадовільна освітленість робочих місць або 

підвищена яскравість; незадовільні метеорологічні умови в робочій зоні; дія бризок і крапель 

розплавленого припою; поразка електричним струмом; а також група психофізіологічних 

шкідливих виробничих чинників: фізичні перевантаження (статичні і динамічні) і 

нервовопсихічні (монотонність праці, емоційні перевантаження). 

Операції пайки, лудіння і випалення ізоляції супроводжуються забрудненням 

повітряного середовища в приміщеннях парами свинцю, олова, сурми і інших елементів, що 

входять до складу припою; парами каніфолі і різних рідин, вживаних для флюсу, змиву і 

розчинення різних лаків, які застосовуються для покриття друкованих плат; парами соляної 

кислоти; газами(окисел вуглецю, вуглеводня) і т. д. Пари, потрапляючи в атмосферу цеху, 

конденсуються і перетворюються на аерозоль такої конденсації, частки якої по своїй 

дисперсності наближаються до димів. 

Знаходячись в запиленій атмосфері, робітники піддаються дії пилу і пари; шкідливі 

речовини осідають на поверхні шкірного покриву, потрапляють на слизову оболонку 

порожнини рота, очей, верхніх дихальних шляхів, із слиною заковтуються в травний тракт, 

вдихаються у легені. Разом із забрудненням повітряного середовища забруднюються робочі 

поверхні, одяг і шкірні покриви працюючих. 
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Особливо шкідливі при пайці олов'яно-свинцевими припоями пари свинцю. Свинець 

і його з'єднання отруйні. Частина свинцю, що поступив в організм, виводиться через 

кишечник і нирки, а частина затримується в кістковій речовині, м'язах, мозку, печінці. За 

несприятливих умов свинець починає циркулювати в крові, викликаючи явища свинцевого 

отруєння. Свинець викликає зміни у складі крові, вражає нервову систему, нирки і печінку. 

Властивість свинцю накопичуватися в організмі призводить до хронічного отруєння 

при систематичному надходженні в організм навіть малих його кількостей. Для запобігання 

гострим і професійним захворюванням вміст свинцю в повітряному середовищі не повинен 

перевищувати гранично допустимої концентрації — 0,01 мг/м3. 

У виробництві радіоелектронної апаратури окрім олов'яно-свинцевих припоїв 

знаходять застосування припої, до складу яких входять мідь, літій, срібло, кадмій і інші 

метали. В деяких випадках пайка здійснюється шляхом занурення в розплавлені хлористі 

солі кадмію, натрію, бору, літію з додаванням активних присадок — фтористих солей. Пари 

більшості з перерахованих речовин, що утворюються при пайці, можуть чинити шкідливу 

дію на організм працюючих. 

Найбільш небезпечні пари окислу кадмію, міді і фтористі сполуки. Не байдужі для 

організму також літій і хлористий цинк, що чинять подразливу дію на шкіру і дихальні 

шляхи. 

Пайка в атмосфері звичайними припоями робиться із застосуванням флюсів. 

Біологічна дія флюсів на організм людини залежить від компонентів, що входять до 

складу паяльних флюсів. Одні компоненти(каніфоль соснова, етилацетат, олеїнова кислота 

та ін.) мають подразливу дію; інші (спирт етиловий) — наркотичним; треті (семікарбазид 

гідрохлорид, етилгліколь) — високою токсичністю; дія четвертих(кремнійорганічна рідина) 

на організм ще вивчено недостатньо. 

Деякі марки флюсів (ФГСп, ФДФс, ФСкСп та ін.) через високу токсичність 

рекомендується не застосовувати або обмежувати їх застосування. У усіх флюсах слідує 

етилгліколь замінювати гліцерином, оскільки він здатний проникати в організм навіть через 

неушкоджену шкіру. 

Для видалення залишків флюсів після пайки залежно від марки флюсу 

застосовуються різні миючі середовища, які мають токсичні властивості. 

Враховуючи шкідливість початкових компонентів, що входять до складу припоїв, 

флюсів, миючих середовищ, і забруднення атмосфери виробничих приміщень пилом, парами 

і газами, для досягнення сприятливих умов праці необхідно провести комплекс наступних 

заходів: 

Ділянки, на яких зосереджені операції пайки, виділяють в окремі приміщення. Якщо 
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пайка проводиться на потоковій лінії при чергуванні з іншими технологічними операціями, 

виробничі приміщення в цьому випадку розглядають як приміщення, призначені для пайки. 

1. Стіни, віконні рами, опалювальні прилади, повітропроводи мають бути гладкими і 

покриваються масляною фарбою світлих тонів (панелі на рівні 1,5...2 м від підлоги 

краще облицьовувати плиткою). Підлоги мають бути водонепроникними, мати 

підвищену міцність і опір стиранню і займанню, без щілин і мати ухили до трапів 

каналізації. На ділянках пайки їх миють після кожної зміни. Не рідше за один раз в 

тиждень роблять вологе прибирання усього приміщення. 

2. При ручній пайці і випалюванні ізоляції в цілях захисту від поразки електричним 

струмом електропаяльник та електровипалювалка мають працювати від 

електромережі напругою не вище 42 В. 

3. Прибирання устаткування робиться із застосуванням пневмоприбиральної системи. 

Робочі поверхні столів, ящиків для зберігання інструментів і тара у кінці зміни 

очищаються і обмиваються гарячим мильним розчином. 

4. Використані серветки і ганчір'я після зміни повинні спалюватися, повторне їх 

використання не допускається. 

5. Шафи для зберігання робочого одягу і особистих речей щотижня усередині і зовні 

обмиваються гарячою водою з милом. 

6. Експлуатація ділянок пайки, не обладнаних витяжною вентиляцією, забороняється. 

Вентиляційні установки повинні вмикатися до початку робіт і вимикатися після їх 

закінчення. 

7. Приміщення, в яких розміщуються ділянки пайки, обладнуються відособленою 

приточно-витяжною вентиляцією. Приплив повітря повинен складати 95% об'єму 

витягу. Бракуючі 5% приточного повітря поступають з суміжних, чистіших 

приміщень. 

8. Особи, що не досягли 18-літнього віку, до постійної роботи з припоями, що містять 

свинець і кадмій, не допускаються. 

9. Жінки, зайняті пайкою, в період вагітності і годування дітей перекладаються на 

роботу, не пов'язану з пайкою. 

10. Усі, хто поступають на роботу мають бути проінструктовані про запобіжні заходи при 

поводженні з припоями і флюсами. Особлива увага при інструктажі слід приділяти 

питанням особистої гігієни. 

11. Місця, відведені для паління, а також кімнати для прийому їжі і виробничі ділянки 

обладнуються умивальниками, до яких безперебійно повинна подаватися гаряча і 

холодна вода. У умивальників передбачаються банки з 1% -им розчином оцтової 



87 
 

кислоти або змивочної пасти на основі ОП-7 для попереднього обмивання рук з 

подальшим миттям їх теплою водою з милом. Перед їдою і палінням обов'язково 

необхідно мити руки і полоскати порожнину рота. Для обтирання рук застосовуються 

разові серветки. Застосування рушників загального користування не дозволяється. 

Для захисту шкіри рук від дії сенсибілізуючих речовин, що входять до складу флюсів, 

застосовують захисні мазі і пасти типу «Миколан», пасти ИЕР-1, ХИОТ-14, казеїнову пасту і 

біологічні рукавички, які наносять на шкіру перед початком роботи і після обідньої перерви. 

Після роботи для шкіри рук необхідно застосовувати жирні поживні креми. 

Питну воду для працюючих на ділянках пайки слід подавати через фонтанчики, які 

встановлюються за межами паяльних ділянок, але поблизу них. 

Паяльні роботи повинні виконуватися робітниками в передбаченому для цього 

спецодязі, який забороняється відносити додому. 

У приміщеннях, де виконується пайка, забороняється зберігати спецодяг, особисті 

речі, приймати і зберігати їжу, питну воду, а також палити. Знаходитися в приміщеннях для 

їди, їдальнях і буфетах в робочому одязі забороняється. 

Після закінчення роботи необхідно прийняти теплий душ, почистити зуби зубним 

порошком і прополоскати порожнину рота водою. 

Цій категорії працівників не рекомендується видавати молоко, оскільки воно містить 

легко засвоюваний кальцій, підвищене введення якого в організм викликає негативний вплив 

на течію свинцевої інтоксикації. Тому при роботі зі свинцем і його з'єднаннями замість 

молока робітникам необхідно видавати 8...10 г пектину у вигляді мармеладу або концентрату 

пектину з чаєм. 

Деякі з речовин і матеріалів, вживаних на ділянках пайки, пожежовибухонебезпечні. 

Пожежа може виникнути на операціях приготування флюсів (етиловий спирт, етилацетат), 

припоїв, при видаленні залишків флюсів після пайки (спиртобензинова суміш, ацетон) і при 

проведенні робіт по захисту дзеркала розплавленого припою в агрегатах пайки (займання 

олії). 

 Охорона праці при зварюванні і інших методах з'єднань матеріалів. Для отримання 

нероз'ємного з'єднання деталей і елементів радіоелектронної апаратури застосовується 

зварювання. Найбільш поширеними є ручне дугове, контактне, електронно-променеве і 

лазерне зварювання. 

 При виконанні зварювання, різання, наплавлення і напиленні на працюючих можуть 

впливати наступні шкідливі і небезпечні виробничі чинники: підвищена запилена і 

загазованість повітря робочої зони, наявність в нім зварювальних аерозолів; інтенсивне 

видиме, ультрафіолетове, інфрачервоне і рентгенівське випромінювання; підвищені рівні 
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шуму і вібрації; підвищене значення напруги в електричному ланцюзі, наявність іскр; бризки 

і викиди розплавленого металу і шлаку; можливість вибуху балонів, що знаходяться під 

тиском; механізми, що рухаються, і вироби. 

 Зварювальна аерозоль викликає важке профзахворювання — пневмоконіоз; токсичні 

пари і гази викликають отруєння, а яскраве видиме випромінювання зварювальної дуги 

призводить до захворювання очей — електроофтальмії; теплове випромінювання дуги — до 

опіків шкіри обличчя і рук. 

 Зварювальні роботи на об'єктах народного господарства незалежно від їх відомчої 

приналежності повинні виконуватися відповідно до відповідних стандартів і правил. 

 При виборі способу зварювання слід враховувати рівень їх безпеки і санітарно-

гігієнічні умови. 

 При розробці технологічних процесів зварювання деталей і вузлів повинні 

передбачатися їх максимальна автоматизація і механізація. При цьому необхідно 

використати дистанційне керування. Вживані при зварюванні флюси, електродний дріт і 

покриття, захисні гази і зварювані матеріали повинні виділяти шкідливі речовини в кількості, 

що не перевищує ГДК. 

 У випадках виділення в робочу зону пилу і газів необхідно влаштовувати місцеві 

витяжні пилегазоприймачі, вбудовані в зварювальне устаткування. При зварюванні 

великогабаритних виробів відсмоктування виконуються у вигляді рухливого 

повітряприймача, який швидко і надійно кріпиться поблизу зони зварювання. 

 Джерела зварювального струму повинні приєднуватися до розподільних електричних 

мереж напругою не вище 660 В. Зварювальні установки цехів повинні мати запобіжники або 

автоматичні вимикачі з боку мережі живлення. Пересування зварювальних установок і їх 

ремонт під напругою забороняється. 

 Підключення і відключення від мережі електрозварювальних установок, а також їх 

ремонт робиться електротехнічним персоналом підприємства. Забороняється ці операції 

робити зварювальникам. 

 Складально-зварювальні цехи, в яких постійно виконується складання і зварювання 

великих металоконструкцій, повинні обладнатися складальними стендами і 

вантажопідйомними пристроями, які використовуються для переміщення виробів масою 

більше 20 кг. 

 Для кожного виду зварювання, враховуючи їх специфічні небезпечні і шкідливі 

виробничі чинники, застосовуються спеціальні заходи з метою забезпечення безпеки 

технологічного процесу. 
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 При проведенні ручного дугового зварювання електроутримувачі повинні відповідати 

вимогам відповідних стандартів. Зварювальні струмопровідні кабелі і шланги, що підводять 

захисний газ, мають бути захищені від механічних ушкоджень. При зварюванні в особливо 

небезпечних умовах роботи (усередині металевих місткостей, на відкритому повітрі, а також 

в приміщеннях з підвищеною небезпекою) для забезпечення безпеки при зміні електродів 

повинні застосовуватися обмежувачі напруги холостого ходу, що знижує її на вихідних 

затискачах зварювального ланцюга до 12 В. Обмежувач має бути оснащений світловою 

сигналізацією про наявність небезпечної напруги на виході джерела струму. 

 Джерела постійного струму повинні мати напругу холостого ходу не вище 65 В; 

робоча напруга, що підводиться від зварювального трансформатора до зварюваного виробу, 

при змінному струмі не повинна перевищувати 70 В. 

 Постійні робочі місця при живленні від багатопостових джерел струму мають бути 

обладнані щитками з сигнальною лампою, що вказує зварювальникові наявність або 

відсутність напруги в зварювальному ланцюзі. 

 При автоматичному і напівавтоматичному дуговому зварюванні в середовищі 

захисних газів автомати і напівавтомати мають бути оснащені щитком, що відкидається, із 

захисними стеклами — світлофільтрами. Пальники напівавтоматів не повинні мати 

відкритих струмопровідних частин. При цьому сопла пальників мають бути електрично 

ізольовані від струмопровідних частин, а руків'я виконане з електроізоляційного матеріалу 

або мати електроізоляційне покриття. 

 Контактне зварювання може робитися за наявності в контактних зварювальних 

машинах обгороджувань, що оберігають операторів від іскр і бризок, виплесків 

розплавленого металу, від дії електромагнітних полів і що дозволяють безпечно спостерігати 

за зварюванням; систем блокувань, що забезпечують відключення первинної напруги 

електроустаткування при відкриванні дверей, шаф і пультів, що мають усередині 

електроапаратуру з відкритими струмопровідними частинами, що знаходяться під напругою 

вище 42 В. Якщо при нормальній роботі не вимагається відкривати дверці машини і шаф, то 

замість блокування допускається застосовувати замки із спеціальними ключами. На дверцях 

в цьому випадку має бути застережний напис: «Під напругою», «Небезпечно для життя». 

Зачистка електродів повинна робитися тільки при знятті напруги. 

 При електронно-променевому зварюванні, що виконується з сфокусованим магнітним 

і електростатичним полями потоком електронів, небезпечними чинниками є висока напруга, 

світлове і рентгенівське випромінювання, шкідливі виділення. 
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 У приміщеннях, де розміщуються зварювальні установки, має бути влаштована 

механічна приточно-витяжна вентиляція. Пристрої повинні забезпечувати необхідний захист 

людини-оператора від рентгенівського випромінювання. 

 Усі струмопровідні частини пристроїв, що знаходяться під напругою, мають бути 

розташовані усередині металевого корпусу, що має елемент для заземлення. Електронно-

променева гармата повинна мати блокування, що відключає електричне живлення при знятті 

заземленого ковпака з її відкритих частин, що знаходяться під напругою. У джерелі 

живлення має бути розрядник, що встановлюється між виведенням позитивного полюса 

випрямляча і його заземленим корпусом. 

 Для захисту від рентгенівського випромінювання оглядові вікна мають бути 

забезпечені свинцевими стеклами, а для захисту очей від світлового випромінювання 

оглядове вікно має бути закрите світлофільтром. 

 При лазерному зварюванні, здійснюваному за допомогою оптичних квантових 

генераторів, особливу небезпеку представляють прямий або відбитий промінь лазера, що 

потрапляє в очі, а також висока напругу і забруднення повітряного середовища. При цьому 

необхідно виконувати вимоги відповідних санітарних норм і правил будови і експлуатації 

лазерів. 

 Для захисту персоналу від лазерного випромінювання необхідно: 

встановлювати захисні екрани або кожухи, що перешкоджають попаданню 

випромінювання на робочі місця; розміщувати пульт управління лазерною установкою в 

окремому приміщенні (вигородці) з телевізійною або іншою системою спостереження за 

ходом процесу; перевіряти роботу системи блокувань і сигналізації, що запобігають доступу 

персоналу в межі лазерної небезпечної зони; на робочому місці мати схему лазерної 

небезпечної зони; забарвлення внутрішніх поверхонь приміщень робити в матовий колір з 

мінімальним коефіцієнтом відбиття на довжині хвилі випромінювання; при поєднанні 

системи спостереження з оптичною системою лазера застосовувати автоматичні затвори або 

світлофільтри, що захищають очі оператора у момент генерації випромінювання. 

 Приміщення зварювальних цехів повинні відповідати вимогам діючих будівельних 

норм і правил, а також відповідних санітарних норм проектування промислових 

підприємств. Мікроклімат повинен відповідати діючим нормам для приміщень з незначним 

тепловиділенням і робіт середньої тяжкості. 

 Місця виконання електрозварювальних робіт відкритою дугою мають бути захищені 

за допомогою ширм, що не згорають, щитів і т. д. Приміщення зварювально-складальних 

цехів обладнуються загальнообмінною приточно-витяжною вентиляцією і системою 

загального і комбінованого освітлення. 
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 До електрозварювальних робіт допускаються особи не молодше 18 років, що пройшли 

медичний огляд, відповідне навчання, інструктаж і перевірку знань вимог безпеки з 

оформленням в спеціальному журналі, що мають кваліфікаційне посвідчення (кваліфікаційна 

група має бути не нижча II). Повторний інструктаж і перевірка знань повинні проводитися не 

рідше за один раз в три місяці. 

 До робіт в замкнутих місткостях допускаються особи тільки чоловічої статі не 

молодше 20 років, що не мають медичних протипоказань. 

 Засоби індивідуального захисту зварювальників повинні відповідати конкретним 

санітарно-гігієнічним умовам праці. 

 Спецодяг повинен надійно захищати електрозварювальників від іскр і бризок 

розплавленого металу, механічних дій, вологи, шкідливих випромінювань. 

 Електрозварювальник повинен працювати у брезентовому спецодягу, шкіряних 

черевиках, брезентових рукавицях, використовуючи захисну маску, окуляри або щиток. При 

роботі в сирих, струмопровідних приміщеннях, закритих посудинах необхідно додатково 

використати діелектричний килимок, калоші і діелектричні рукавички. За відсутності 

місцевих відсмоктувань повинні застосовуватися засоби індивідуального захисту органів 

дихання (шлангові протигази і респіратори). 

 Охорона праці при виробничих випробуваннях РЕА. В процесі експлуатації 

радіоелектронна апаратура піддається кліматичним діям, пов'язаним із станом атмосфери, її 

температурою, вологістю, осіданнями, тиском, сонячною радіацією, забрудненістю пилом, 

солями, парами, газами, радіоактивними речовинами, зараженістю мікробами; дією 

температурних змін, викликаних великими швидкостями в щільних шарах атмосфери, 

внутрішніми джерелами тепла, додатковим розігріванням і т. д.; механічною дією, причиною 

яких може бути сила тяжіння, сили постійно діючих прискорень, сили інерції, що виникають 

при зміні швидкості руху, сили, пов'язані з вібрацією роботи двигунів, сили, що виникають 

при ударах йди експлуатації і при перевезеннях. 

Під впливом вказаних зовнішніх дій відбувається погіршення електричних і 

механічних параметрів РЕА, а також може настати повне руйнування. 

 При виробництві РЕА проводяться кліматичні і механічні випробування, які мають 

бути організовані так, щоб працюючим забезпечувалися умови праці відповідно до вимог 

санітарних норм і правил. 

 Кліматичні випробування проводяться в спеціально обладнаних камерах або 

приміщеннях, доступ в які при встановленому кліматичному режимі виключається за 

допомогою блокувальних пристроїв. Камери і приміщення з кліматичним середовищем 

герметичні з метою виключення попадання елементів кліматичного середовища(вологи, 
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пилу, газів і т. д.) в повітря приміщень, де постійно перебувають працюючі. Для періодичної 

дезинфекції повітряного середовища приміщення обладнуються загальнообмінною 

вентиляцією і протибактерицидними лампами. Працюючі забезпечуються засобами 

індивідуального захисту від дії високих і низьких температур. 

 При проведенні механічних випробувань працюючі піддаються дії шуму, вібрації, 

механізмів, що рухаються і обертаються. Тому необхідно проводити заходи захисту 

працюючих. 

 

Лекція12 . Безпека під час експлуатації електронно-

обчислювальних машин  

     Змість 

1. Вплив електронно-обчислювальних машин на стан здоров'я користувачів 

2. Шкідливі та небезпечні чинники під час експлуатації електронно-обчислювальних 

машин 

3. Вимоги до приміщень, розміщення в них ВДТ, ЕОМ, ПЕОМ та організації лінії 

робочих місць 

4. Вимоги до виробничого середовища приміщень з ВДТ, ЕОМ і ПЕОМ 

5. Оптимальні величини температури, відносної вологості та швидкості руху 

повітря для приміщень з ВДТ, ЕОМ і ПЕОМ 

6. Допустимі рівні електромагнітних випромінювань радіочастотного діапазону 

7. Забезпечення електробезпеки під час експлуатації електронно-обчислювальних 

машин 

8. Режим праці та відпочинку користувачів ЕОМ 

9. Вимоги до обладнання 

10. Вимоги до відеотерміналів 

11. Вимоги до профілактичних медичних оглядів 

12. Безпека під час експлуатації портативних комп'ютерів 

 

 

 

Вплив електронно-обчислювальних машин на стан здоров'я користувачів 
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Впровадження ЕОМ у різні галузі виробництва позитивно вплинуло на умови праці, її 

якість та продуктивність. Разом з тим робота на ВДТ, ЕОМ, ПЕОМ, ПК має низку чинників, 

які у разі порушення правил експлуатації можуть негативно впливати на стан здоров'я 

користувачів. 

Основними проявами їх впливу с зоровий дискомфорт. Він проявляється як біль в 

очах, почервоніння повік і очних яблук, відчуття піску в очах, головний біль, подвоєння 

предметів, швидка втома. Кістково-м'язовий дискомфорт проявляється у вигляді болю різної 

сили у суглобах та м'язах, скутості, втоми, судоми, оніміння тощо. Частіше кістково-

м'язовий дискомфорт проявляється у людей старшої вікової категорії. Також ВДТ і ЕОМ 

зумовлюють захворювання шкіри. Вони проявляються у вигляді висипу, лущення, рожевих 

вугрів, деяких видів дерматитів. Стресові чинники, до яких належать несприятливі умови та 

режим праці, зміст праці, здібності працівника, його сподівання, звички, умови життя, 

можуть стати причиною виникнення фізіологічних і психологічних змін, погіршення 

здоров'я та змін у поведінці людини. Фізіологічні порушення можуть супроводжуватись 

розладами шлунково-кишкового тракту, змінами функцій серцево-судинної системи тощо. 

До психологічних та поведінкових розладів належать нервозність, роздратування, тривога, 

порушення сну, втрата апетиту, швидкий розвиток втоми. 

Користувачі повинні знати потенційно шкідливі та небезпечні виробничі чинники під 

час роботи на ВДТ, ЕОМ, ПЕОМ та виконувати вимоги НПАОП    0.00-1.28-10 «Правила 

охорони праці під час експлуатації електронно- обчислювальних машин» і ДСанПіН 

3.3.2.007-98 «Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними 

терміналами ЕОМ» та інших нормативних документі» щодо виключення або зменшення їх 

негативного виливу. 

Шкідливі та небезпечні чинники під час експлуатації електронно-обчислювальних 

машин 

Потенційно шкідливими та небезпечними чинниками під час роботи на ВДТ, ЕОМ. 

ПЕОМ с: 

 - фізичні: 

• підвищений рівень «м'якого» рентгенівського випромінювання; 

• підвищений рівень електромагнітного випромінювання радіочастотного діапазону; 

• підвищений рівень інфрачервоного та ультрафіолетового випромінювання; 

• підвищений рівень шуму та вібрації на робочих місцях; 

• підвищене значення напруги в електричній мережі, замикання якої може відбутися 

через тіло людини; підвищений рівень статичної електрики; 

• підвищені або понижені температура, відносна вологість та швидкість руху повітря 
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робочої зони; підвищена запиленість і загазованість повітря робочої зони; 

підвищений або понижений вміст позитивних і негативних аероіонів у повітрі 

робочої зони; 

• недостатня освітленість робочої зони; підвищена яскравість світла; понижена 

контрастність між об'єктом і фоном; прямий та віддзеркалений відблиск; 

підвищена пульсація світлового потоку; 

- хімічні: 

• підвищений вміст у повітрі робочої зони озону й аміаку; 

- психофізіологічні: 

• надмірні статичні та динамічні навантаження; 

• розумове перенавантаження; перенавантаження аналізаторів; 

• монотонність праці; надмірні емоційні навантаження; 

• нераціональна організація робочого місця; 

- біологічні: 

• підвищений вміст мікроорганізмів у повітрі робочої зони 

Кожний із наведених чинників може зумовити небажані наслідки впливу ВДТ, ЕОМ, 

ПЕОМ на здоров'я користувачів, а їх сумісна дія підсилити цей вплив. 

Вимоги до приміщень, розміщення в них ВДТ, ЕОМ, ПЕОМ та організації лінії робочих 

місць 

Об'ємно-планувальні рішення будівель і приміщень для роботи з ВДТ, ЕОМ, ПЕОМ 

мають відповідати вимогам чинних нормативних актів,зокрема СНиП 2.09.04-87 

«Административные и бытовые здания», ДСанПіН 3.3.2.007-98, НПАОП 0.00-1.28 10 та 

іншим і мати ступінь вогнестійкості не нижчу II. 

Заборонено розміщувати робочі місця з ВДТ, ЕОМ і ПЕОМ у підвальних приміщеннях, 

на цокольних поверхах, поряд з приміщеннями, в яких рівні шуму та вібрації перевищують 

допустимі значення (поряд з механічними цехами, майстернями тощо), з мокрими 

виробництвами, з вибухопожежонебезпечними приміщеннями категорій А і Б, а також над 

такими приміщеннями або під ними. 

Площу приміщень визначають із розрахунку, що на одне робоче місце вона має 

становити не менше ніж 6 м
2
 а об'єм не менше ніж 20 м

2
 з урахуванням максимальної 

кількості осіб, які одночасно працюють у зміні. 

Приміщення мають бути оснащені природним і штучним освітленням відповідно до 

ДБН В.2.5-28-2006. Природне освітлення має здійснюватись через світлові прорізи, які 

орієнтовані переважно на північ чи північний схід і обладнані регулювальними пристроями 

відкривання та жалюзями, завісками, зовнішніми козирками. Приміщення мають бути 
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обладнані системами водяного опалення, кондиціонування або припливно-витяжною 

вентиляцією відповідно до СНиП 2.04.05-91. Заземлені конструкції приміщення (батареї 

опалення, водопровідні труби, кабелі з заземленим відкритим екраном тощо) надійно 

захищають діелектричними щитками або сітками від випадкового дотику. 

Оздоблюють стіни, стелю, підлогу приміщення з матеріалів, які дозволені органами 

державного санітарно-епідеміологічного нагляду. Заборонено застосовувати полімерні 

матеріали (деревостружкові плити, шпалери, що можна мити, рулонні синтетичні матеріали, 

шаруватий паперовий пластик тощо), що виділяють у повітря шкідливі хімічні речовини. 

Для внутрішнього оздоблення приміщень з ВДТ рекомендовано використовувати дифузно-

відбивні матеріали. Поверхня підлоги має бути рівною, неслизькою з антистатичними 

властивостями. 

Приміщення можна обладнувати шафами для зберігання документів і магнітних дисків, 

полицями, стелажами, тумбами тощо з урахуванням вимог до площі приміщень. У цих 

приміщеннях має бути аптечка та потрібно проводити щоденне вологе прибирання. 

Для всіх споруд і приміщень, у яких експлуатують ВДТ і ЕОМ визначають категорію з 

вибухопожежної та пожежної безпеки відповідно до ОНТП 24-86 «Определение категории 

помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности» і НАПБ В.01.053-2000/520 

«Правила пожежної безпеки в галузі зв'язку» та клас вибухонебезпепечних зон відповідно 

до НПАОП 0.00-1.32-01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання 

спеціальних установок». Відповідні позначення наносять на вхідні двері приміщення. Крім 

того, приміщення з ВДТ, ЕОМ оснащують системою пожежної сигналізації з димовими 

пожежними сповіщувачами та переносними вуглекислотними вогнегасниками з розрахунку  

2 од. на кожні 20 м
2
 площі приміщення. Підходи до засобів пожежогасіння мають бути 

вільними. 

Поряд із приміщеннями з ВДТ мають бути обладнані побутові приміщення для 

відпочинку, приймання їжі, психологічного розвантаження та інші приміщення. 

За розміщення робочих місць з ВДТ і ПЕОМ потрібно витримувати такі відстані: від 

стін зі світловими прорізами не менше 1 м; між бічними поверхнями ВДТ не менше 1,2 м; 

між тильною поверхнею одного ВДТ та екраном іншого не менше 2,5 м; прохід між рядами 

робочих місць не менше 1 м. 

Робочі місця з ВДТ щодо світлових прорізів розміщують так. щоб природне світло 

падало збоку, переважно зліва. Екран ВДТ і клавіатура мають розміщуватися на 

оптимальний відстані від очей користувача, але не ближче 600 мм з урахуванням розміру 

алфавітно-цифрових знаків і символів. Відстань від екрана до ока працівника має бути 

залежно від діагоналі екрана: 
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35/38 см (14"/15")      - 600...700 мм;  

43 см (17")  - 700...800 мм; 

48 см (19")         - 800...900 мм; 

53 см (21")     - 900... 1000 мм. 

Розміщення екрана ВДТ має забезпечувати зручність зорового спостереження у 

вертикальній площині під кутом ±30° від лінії зору працівника. 

Обладнання й організація робочих місць з ВДТ, ЕОМ і ПЕОМ мають забезпечувати 

відповідність усіх елементів робочого місця та їх розміщення ергономічним вимогам ГОСТ 

12.2.032 78 «ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические 

требования», характеру й  особливостям діяльності. Конструкція робочого місця має 

забезпечити підтримання оптимальної робочої пози й оптимальне розміщення на робочій 

поверхні використовуваного обладнання (дисплея, клавіатури, принтера) та документів. 

Висота робочої поверхні столу для ВДТ має бути в границях 680..800 мм, ширина - 

600...1400 мм, глибина - 800...1000 мм. Робочий стіл має бути з простором для ніг висотою 

не менше 600 мм, шириною не менше 500 мм, глибиною на рівні колін не менше 450 мм, на 

рівні витягнутої ноги не менше 650 мм. 

Робочий стіл, як правило, обладнують підставкою для ніг ширшою не менше 300 мм, 

глибиною не менше 400 мм з можливістю регулювання по висоті в границях 150 мм та 

кутом нахилу опорної поверхні в границях 20°. Підставка має бути з рифленою поверхнею і 

бортиком по передньому краю заввишки 10 мм. 

Робоче сидіння (стілець, крісло) має складатися з таких основних елементів: сидіння, 

спинки, стаціонарних або змінних підлокітників. Стілець має бути підйомно-поворотним, 

таким, що регулюється за висотою, кутом нахилу сидіння і спинки, за відстанню спинки до 

передньою краю сидіння, висотою підлокітників. Поверхня сидіння має бути плоскою, 

передній край заокругленим. Регулювання за кожним із параметрів має здійснюватись 

незалежно, легко і надійно фіксуватися. Крок регулювання для лінійних розмірів – 15..20 

мм, для кутових – 2...5°. Зусилля регулювання – не більше 20 Н. 

Ширина та глибина сидіння мають бути не меншими за 400 мм. Висота поверхні 

сидіння має регулюватися в границях 400…500 мм, а кут нахилу поверхні – від 15° вперед 

та до 5° назад. 

Висота спинки сидіння має бути 300 ± 20 мм, ширина – не менше 380 мм, радіус 

кривизни в горизонтальній площині – 400 мм. Кут нахилу спинки 0...30
0
 щодо 

вертикального положення. Відстань від спинки до переднього краю сидіння має 

регулюватись в границях 260...400 мм. 
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Для зниження статичного навантаження м'язів рук потрібно застосовувати стаціонарні 

або змінні підлокітники довжиною не менше 250 мм, шириною 50…70 мм, що регулюються 

за висотою над сидінням у межах 230±30 мм та відстанню між підлокітниками в границях 

350...500 мм. 

Поверхня сидіння, спинки та підлокітників має бути напівм'якою, з неслизьким, 

повітронепроникним, ненаелектризовуючим покриттям і забезпечувати можливість 

чищення від бруду. 

Клавіатуру слід розташовувати на поверхні столу або на спеціальній регульованій за 

висотою робочій поверхні окремій віл столу на відстані 100...300 мм від краю, ближчого до 

працівника. Кут нахилу клавіатури має бути у границях 5...15°. Висота середнього рядка 

клавіш не має перевищувати 30 мм. Поверхня клавіатури має бути матовою з коефіцієнтом 

відбиття 0,4. 

Розміщення принтера або іншого пристрою вводу-виводу інформації на робочому місці 

має забезпечувати гарну видимість екрана ВДТ і зручність ручного керування в зоні 

досяжності моторного поля. Під матричні принтери потрібно підкладати противібраційиі 

килими для гасіння вібрації та шуму. 

Робочі місця слід оснащувати пюпітром (тримачем) для документів, що легко 

перемішувати. Його встановлюють вертикально (або з нахилом) на тому ж рівні та відстані 

від очей користувачів, що і ВДТ. 

Для забезпечення захисту та досягнення нормованих рівнів комп'ютерних 

випромінювань потрібно застосовувати приекранні фільтри, локальні світлофільтри (засоби 

захисту очей) та інші засоби захисту, що пройшли випробовування і мають щорічний 

гігієнічний сертифікат. 

Вимоги до виробничого середовища приміщень з ВДТ, ЕОМ і ПЕОМ 

Згідно з Гігієнічною класифікацією праці за показниками шкідливості та небезпечності 

чинників виробничого середовища, тяжкості та напруженості трудового процесу умови 

праці користувачів ЕОМ мають відповідати І класу (оптимальним) або II класу 

(допустимим) умовам праці. 

Для створення оптимальних умов зорової роботи, виключення швидкої втоми очей і 

сприяння високій продуктивності праці освітлення має бути достатнім, рівномірним і 

стабільним, відповідати встановленим нормам і характеру здорової роботи. 

Приміщення з ВДТ, ЕОМ мають бути забезпечені природним і штучним освітленням. 

Коефіцієнт природного освітлення (КПО) має бути не нижчим 1,5%. Розраховують площу 

світлових прорізів, яка забезпечує нормоване значення КПО в робочій зоні користувачів 

комп'ютерів, відповідно до ДБН В.2.5-28-2006. 
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За виробничої потреби дозволено експлуатувати ЕОМ у приміщеннях без природного 

освітлення, але після узгодження з органами держгірпромнагляду та органами і установами 

санітарно-епідеміологічної служби. 

Штучне освітлення має бути загальним, робочим і рівномірним. У випадку, коли робота 

переважно з документами, допускається додатково використовувати місцеве освітлення. 

Але світильники місцевого освітлення мають бути з напівпрозорим відбивачем світла із 

захисним кутом не меншим 40°, не створювати відблисків на поверхні екрана ВДТ та не 

підвищувати загальну освітленість екрана більше 300 лк. Рівень освітленості в зоні 

розташування документів має бути в границях 300...500 лк. 

Як джерела штучного світла застосовують переважно люмінесцентні лампи типу ЛБ. У 

разі влаштування відбитого освітлення допускають застосовувати металогалогенні лампи 

потужністю 250 Вт, а у світильниках місцевого освітлення – лампи розжарювання. 

Систему загального освітлення має бути виконано у вигляді суцільних або переривчатих 

ліній світильників, що розмішують збоку від виробничих місць (переважно зліва), 

паралельно лінії зору працівників. Допускається застосовувати світильники таких класів 

світлорозподілу: світильники прямого світла – П; переважно прямого світла – Н; переважно 

відбитого світла – В. 

У разі розташування ВДТ і ЕОМ по периметру приміщення лінії світильників мають 

бути розміщені локально над робочими місцями. 

Світильники загального освітлення мають складатися із розсіювача, дзеркальної 

екранної сітки або віддзеркалювача. Укомплектовані світильники ВЧПРА. Використовувати 

світильники без розсіювачів та екранних сіток заборонено. Захисний кут світильників має 

бути не більшим 40°, а яскравість в зоні кутів випромінювання 50°...90° у подовжній та 

поперечній площинах не більшою 200 кд/м
2
. Коефіцієнт запасу освітлювальної установки 

має бути 1.4, коефіцієнт пульсації не перевищувати 5%, яскравість відблисків на крані ВДТ 

не більше 40 кд/м
2
; яскравість стелі піл час застосування системи відбивного освітлення не 

більше 200 кд/м
2
; нерівномірність розподілу яскравості робочих поверхонь в полі зору 

користувача ВДТ не має перевищувати 3:1, а робочих поверхонь і навколишніх предметів 

(стіни, обладнання) – 5:1. Система вимикачів має забезпечувати освітлення тільки потрібних 

для роботи зон приміщення та регулювати інтенсивність штучного освітлення залежно від 

інтенсивності природного освітлення. 

Для забезпечення нормованих значень освітлення в приміщеннях з ВДТ, ЕОМ і ПЕОМ 

потрібно очищати скло та світильники не рідше ніж 2 рази на рік і своєчасно проводити 

заміну перегорілих ламп. 
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Уміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони не має перевищувати ГДК Відповідно 

до ГОСТ 12.1.005 – 88 уміст озону не більше 0,1 мг/м
3
, вміст оксидів азоту – не більше 5 

мг/м
3
. уміст пилу – не більше 4 мг/м

3
.  

Параметри мікроклімату мають відповідати вимогам ДСН 3.3.6.042, а іонний склад 

повітря – вимогам СН 2152 – 80. 

Оптимальні величини температури, відносної вологості та швидкості руху повітря 

для приміщень з ВДТ, ЕОМ і ПЕОМ 

Період року Категорія робіт Температура 

повітря, °С 

Відносна 

вологість повітря, 

% 

 

Швидкість руху 

повітря, м/с 

холодний легка - 1 а 22 - 24 40-60 0,1 

легка - 16 21 - 23 40 60 0,1 

теплий легка - 1а 23 - 25 40 60 0,1 

легка - 16 22 - 24 40-60 0,2 

 

Рівні іонізації повітря приміщень під час роботи на ВДТ, ЕОМ та ПЕОМ 

Рівні 

Кількість іонів у 1 см
3 
повітря 

n
+
 n

-
 

     Мінімально необхідні     400    600 

         Оптимальні   1500-3000   3000-5000 

     Максимально допустимі   50000   50000 

 

 
 
 
 
 
 

Допустимі рівні звуку, еквівалентні рівні звуку, рівні звукового тиску в октавних 
смугах частот 

Види трудової 

ДІЯЛЬНОСТІ 

Рівні звукового тиску, дБ, в октавних смугах із середньо 

геометричними частотами, Гц 

Рівні звуку, 

еквівалентні 

рівні звуку, 

дБА/дБАекв 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Програмісти 

ЕОМ 

86 71 61 54 49 45 42 40 38 50 

Оператори в 

залах оброблення 

інформації на 

ЕОМ та опера-

тори комп'ю-

терного набору 

96 83 74 68 63 60 57 55 54 65 
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У приміщеннях 

для розміщення 

шумних 

агрегатів ЕОМ 

103 91 83 77 73 70 68 66 64 75 

 

Для підтримання оптимальних значень параметрів повітря робочої зони потрібно 

застосовувати вентиляцію приміщень, кондиціонування повітря, використовувати установки 

або прилади зволожування та штучної іонізації. У приміщеннях з ЕОМ рівні звукового 

тиску, рівні звуку та еквівалентні рівні звуку мають відповідати вимогам ДСН 3.3.6.037-99 та 

ДСанПіН 3.3.2.007 98. Устаткування, яке є джерелом шуму (АЦП, принтери тощо), слід 

розташовувати поза приміщеннями з ЕOM, ПЕОМ. 

Для забезпечення допустимих рівнів шуму на робочих місцях потрібно застосовувати 

засоби звукопоглинання, вибір яких обґрунтовано спеціальними інженерно-акустичними 

розрахунками. Як засоби шумопоглинання застосовують негорючі або важкогорючі 

спеціальні перфоровані плити, панелі, мінеральну вату з максимальним коефіцієнтом 

звукопоглинання в границях частот 31,5...8000 Гц або інші матеріали аналогічного 

призначення, які дозволені для оздоблення приміщень органами державного санітарно-

епідеміологічного нагляду. Крім того, приміщення потрібно обладнувати підвісними 

стелями із матеріалів, які мають аналогічні властивості. 

Рівні вібрації під час виконання робіт на ЕОМ у виробничих приміщеннях не мають 

перевищувати допустимих значень, які визначені ДСанПіН 3.3.2.007-98. 

Рівень інфрачервоного випромінювання має відповідати вимогам ДСН 3.3.6.042-99 і 

не перевищувати 35 ... 100 Вт/м
2
 залежно від опромінюваної площі тіла. 

Допустима інтенсивність ультрафіолетового випромінювання не має перевищувати 

величини, які визначені СН 4557-88 та ДСанПіН 3.3.2.007-98: 

- випромінювання в області С (220...280 нм) – 0.001 Вт/м
2
;  

- в області В (280...320 нм) – не перевищувати 0,01 Вт/ м
2
; 

- в області А (320...400 нм) – 10,0 Вт/м
2
. 

Значення напруженості електромагнітних полів на робочих місцях із ВДТ мають 

відповідати нормативним значенням ГОСТ 12.1.006-84 і ДСанПіН 3.3.2.007-98. 

Допустимі рівні електромагнітних випромінювань радіочастотного діапазону 

 

Діапазон частот, 

МГ ц  

Допустимі рівні ЕМП  

Електрична складова 

Е, В/м 

Магн і тна  складова Н, 

А/м 

0.06...3,0 50 5 
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3.0...30,0 20 - 

30.0...50.0 10 0.3 

50,0...300,0 5 - 

 

Захист від дії електромагнітних випромінювань радіочастотного діапазону наведений 

в попередніх розділах підручника. 

Гранично допустима напруженість електростатичного поля на робочих місцях не має 

перевищувати 20 кВ/м (ГОСТ 12.1.045 84, ДСанПіН 3.3.2.007-98). Поверхневий 

електростатичний потенціал ВДТ не має перевищувати 500 В. 

Потужність експозиційної дози рентгенівською випромінювання на відстані 0,05м від 

екрана та корпуса ВДТ за будь-яких положень регульованих пристроїв не має перевищувати 

7.74·10
-12

 А/кг, що відповідає еквівалентній дозі 0,1 мбер/год (100 мкР/гол) (НПАОГІ 0.00-

1.28-10). 

 

 

 

Забезпечення електробезпеки під час експлуатації електронно-обчислювальних 

машин 

За способом захисту людини від ураження електричним струмом ВДТ, ЕОМ, 

периферійні пристрої ЕОМ і устаткування для обслуговування, ремонту і налагодженню 

ЕOM мають відповідати 1 класу захисту або бути заземленими відповідно до НПАОП 0.00-

1.28-10. 

Електромережа живлення має бути трипровідною з фазовим, нульовим робочим і нульовим 

захисним провідниками, площа перерізу яких має бути не меншою площі перерізу фазового 

провідника. Нульовий захисний провідник використовують для заземлення 

електрообладнання, але використовувати, як нульовий робочий його не можна. 

Підключення нульового робочого і нульового захисного провідників до одного контактного 

затискача щита живлення заборонено. Усі провідники мають відповідати номінальним 

параметрам мережі, її навантаженню, умовам навколишнього середовища, температурному 

режиму, типам апаратури та вимогам ПУЕ. 

У приміщенні, де одночасно експлуатують або обслуговують більше п’яти ЕОМ, 

встановлюють аварійний вимикач, який може вимкнути електроживлення всього 

приміщення за винятком освітлення. Штепсельні з’єднання й електророзетки мають бути зі 

спеціальними контактами для підключення нульового захисного провідника. їх конструкція 

має забезпечити приєднання нульового захисного провідника раніше ніж приєднання 
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фазового та нульового робочого. Порядок їх роз'єднання у разі відключення має бути 

зворотним. Слід унеможливити з'єднання контактів фазового та нульового захисного 

провідників. Недопустимим є підключення ЕОМ, периферійних пристроїв ЕОМ і 

устаткування для обслуговування, ремонту та налагодження ЕОМ  до звичайної 

двопровідної електромережі, в тому числі й з використанням перехідних пристроїв. 

Штепсельні з'єднання і електророзетки для напруги у 12 В і 36 В як за своїм кольором, 

так і за конструкцією мають вирізнятись від штепсельних з’єднань, які розраховані на 

напругу 127 В і 220 В. Штепсельні з'єднання й електророзетки слід виконувати за 

магістральною схемою 3...6 з'єднань або електророзеток в одному колі. 

Якщо ЕОМ, периферійні пристрої та устаткування розташовують уздовж стін 

приміщення, то електромережу для їх живлення прокладають підлогою поряд із стінами у 

металевих трубах і гнучких рукавах відповідно до затвердженого плану. Якщо 

розташовувати до 5 ЕОМ по периметру приміщення і використовувати при цьому 

трипровідниковий провід або кабель з негорючого чи важкогорючого матеріалу, дозволяють 

прокладати електромережу живлення і без металевих труб і гнучких металевих рукавів. У 

разі розташування ЕОМ у центрі приміщення електромережу живлення прокладають під 

знімною підлогою в металевих трубах і гнучких металевих рукавах, які заземлюють. 

Заборонено відкрите прокладання кабелів, застосування проводів і кабелів в ізоляції з 

вулканізованої гуми та інших матеріалів, які містять сірку. Отвори в плитах для 

прокладання кабелів електроживлення виконують безпосередньо в місцях встановлення 

устаткування. 

Для підключення переносної електроапаратури застосовують гнучкі проводи в надійній 

ізоляції. Недопустимими є: 

- експлуатація кабелів і проводів з пошкодженою ізоляцією або з такою, що втратила 

захисні функції, та залишати під напругою кабелі та проводи з неізольованими 

провідниками; 

 -застосування саморобних подовжувачів, які не відповідають вимогам ПУЕ до 

переносних електропроводок; 

- застосування для опалення приміщення нестандартного (саморобного) 

електронагрівального обладнання або ламп розжарювання; 

-користування пошкодженими розетками, розгалужувальними та з'єднувальними 

коробками, вимикачами та іншими електровиробами, а також лампами, скло яких має сліди 

затемнення або випинання; 
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-підвішування світильників безпосередньо на струмопровідних проводах, обгортання 

електроламп і світильників папером, тканиною та іншими горючими матеріалами, 

експлуатація їх із знятими ковпаками (розсіювачами); 

-використання електроапаратури та приладів в умовах, то не відповідають 

рекомендаціям підприємств-виготовлювачів. 

Режим праці та відпочинку користувачів ЕОМ 

Для збереження здоров'я користувачів ВДТ, ЕОМ і ПЕОМ, запобігання професійним 

захворюванням і підтримки працездатності впродовж робочої зміни передбачають: 

 - перерви для відпочинку та вживання їжі (обідні перерви), які визначені чинним 

законодавством про працю і «Правилами внутрішнього трудового розпорядку» 

підприємства, організації, установи; 

 - перерви для відпочинку та особистих потреб (згідно з трудовими нормами); - 

додаткові перерви, що вводять для окремих професій з урахуванням особливостей трудової 

діяльності. 

Згідно з діючим класифікатором професій залежно від характера трудової діяльності, 

напруженості та тяжкості праці серед користувачів ЕОМ виділено три професійні групи: 

розробники програм (інженери-програмісти), оператори електронно-обчислювальних машин 

і оператори комп'ютерного набору. Для працівників цих професій за 8-годннної денної 

робочої зміни встановлюють такі внутрішньозмінні режими праці та відпочинку: 

- для розробників програм із застосуванням ЕОМ призначають регламентовані 

перерви для відпочинку тривалістю 15 хв через кожну годину роботи за ВДТ; 

- для операторів із застосуванням ЕОМ визначають регламентовані перерви для 

відпочинку тривалістю 15 хв через кожні дві години; 

- для операторів комп’ютерного набору визначають регламентовані перерви для 

відпочинку тривалістю 10 хв після кожної години роботи за ВДТ. 

У всіх випадках, коли виробничі обставини не дають змоги застосовувані 

регламентовані перерви, тривалість безперервної роботи з ВДТ не має перевищувати 4 

годин. 

За 12-годинну робочу зміну регламентовані перерви встановлюють в перші 8 годин 

роботи аналогічно перервам за 8-годинну робочу зміну, а протягом останніх 4-х годин 

роботи незалежно від характеру трудової діяльності через кожну годину тривалістю 15 хв. 

З метою зменшення негативного виливу монотонності праці доцільно застосовувати 

зміну змісту роботи, наприклад, чергування введення даних та редагування текстів. Для 

зниження нервово-емоційного напруження, стомлення зорового аналізатора, поліпшення 

мозковою кровообігу, подолання несприятливих наслідків гіподинамії, запобігання втомі 
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доцільно деякі перерви використовувати для виконання комплексу вправ для 

психологічного розвантаження. 

В окремих випадках (у разі скарг працюючих із ВДТ, ЕОМ і ПЕОМ на зорове 

стомлення незважаючи на дотримання санітарно-гігієнічних вимог до режимів праці та 

відпочинку, а також застосування засобів локального захисту очей) допускається 

індивідуальний підхід до обмеження часу робіт із ВДТ, зміни характеру праці, чергування 

видів діяльності. 

Вимоги до обладнання 

Відеотермінали ЕОМ, ПЕОМ, спеціальні периферійні пристрої ЕОМ і устаткування для 

обслуговування, ремонту та налагодження ЕОМ мають відповідати вимогам чинних в 

Україні стандартів та нормативних актів з охорони праці. Аналогічне обладнання 

закордонного виробництва додатково має відповідати вимогам стандартів держав-

виробників і мати про це відповідну позначку на корпусі, у паспорті або іншій 

експлуатаційній документації та сертифікат України, що засвідчує його відповідність 

вимогам щодо забезпечення безпеки праці, життя і здоров'я людини. Без наявності 

сертифіката, інструкції, іншої експлуатаційної документації заборонено використовувати 

для виробничих потреб нове обладнання закордонного виробництва. 

У разі відхилення від вимог нормативних документів можливість використання 

обладнання узгоджують, з Держгірпромнаглядом, Держстандартом і організацією-

замовнинком до укладання контракту на постачання. 

Вимоги до відеотерміналів 

Найменування параметра Значення параметра 

Яскравість знака (яскравість фону), кд/ м
2
 від 35 до 120 

Зовнішня освітленість екрана, лк від 100 до 250 

Контраст (для монохромних зображень) від 3:1 до 1,5:1 

Нерівномірність яскравості в робочій зоні 

екрана 

не більше 1.7:1 

Відхилення форми робочої зони екрана від 

прямокутності: 

- по горизонталі та вертикалі 

не більше 2 % 

 

- по діагоналі 

не більше 4 % від відношення 

суми коротких сторін до суми довгих 

Різниця довжин рядків або стовпчиків не більше 2 % віл середнього 

значення  
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Розмір мінімального елемента зображення 

(пікселя) для монохромних зображень, мм 

0,3 

Допустима тимчасова нестабільність 

зображення (миготіння) 

зафіксована менше ніж у 90 % 

спостерігачів 

Відбивна властивість, дзеркальне та змішане 

відображення (відблиск), %, (виконувати роботу 

можна із застосуванням екранного фільтра) 

не більше 1 

Відношення ширини знака до його висоти для 

великих літер 

від 0,7 до 0,9 

Мінливість розміру знака не більше 5 % висоти 

Ширина лінії контуру знака 0,15...0,1 висоти знака 

Модуляція щодо яскравості растра: 

- для монохромних зображень 

не більше 0.4 

- для багатоколірних зображень не більше 0.7 

Відстань між рядками не менше ширини контуру знака 

або одного елемента зображення 

Вимоги щодо неонізуючого електромагнітного випромінювання: 

- напруженість електромагнітного поля на відстані 50 см навкруги ВДТ за електричною 

складовою не має перевищувати у діапазоні частот 2...5 кГц – 25 В/м, а у діапазоні частот 

2...400 кГц – 2.5 В/м; 

- щільність магнітного потоку не має перевищувати: у діапазоні частоті         2...5 кГн – 

250 нТл; а у діапазоні частот 2...400 кГн – 25 нТл; 

- поверхневий електростатичний потенціал не має перевищувати 500 В; 

-  потужність дози рентгенівського випромінювання на відстані 5 см від екрана та 

інших поверхонь ВДТ не мас перевищувати 100 мкР/год. 

Вимоги до клавіатури: 

- виконання клавіатури у вигляді окремого пристрою з можливістю вільного 

переміщення; 
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- наявність опорного пристрою, який лає змогу змінювати кут нахилу клавіатури в 

границях від 5° до 15° і виготовлений з матеріалу з великим коефіцієнтом тертя, який 

перешкоджає її переміщенню; 

- висота на рівні переднього ряду не більше 15 мм; 

- виділення кольором і розміщенням окремих груп клавіш; 

- наявність заглиблень посередині клавіш; 

- однаковий хід усіх клавіш з мінімальним опором натисканню 0,25 Н і максимальним 

не більше ніж 1,5 Н; 

- виділення кольором на клавішах символів різних алфавітів (англійського, 

українського або російського). 

Вимоги до профілактичних медичних оглядів 

Працюючі з ВДТ, ЕОМ і ПЕОМ підлягають обов'язковим медичним оглядам: 

попереднім – під час влаштування на роботу та періодичним – протягом трудової діяльності 

відповідно до наказу МОЗ України від 31.03.94 №45 та ДСанПіН 3.3.2.007 98. 

Періодичні медичні огляди має проводити раз на рік комісія в складі якої: терапевт, 

невропатолог, офтальмолог та оториноларинголог. 

До складу комісії, що проводить попередні та періодичні медичні огляди, за потреби (за 

наявності медичних показань) можуть бути залучені лікарі інших спеціалізацій. 

Основними критеріями оцінювання придатності до роботи з ВДТ, ЕОМ і ПЕОМ мають 

бути показники стану органів зору: гострота зору, показники рефракції, акомодації, стану 

бінокулярного апарату ока тощо. При цьому потрібно враховувати також стан організму в 

цілому. 

Жінок, які працюють з ВДТ, ЕОМ та ПЕОМ, обов'язково оглядає акушер-гінеколог раз 

на два роки. Жінок з часу встановлення вагітності та в період годування грудьми до 

виконання всіх робіт, пов'язаних з використанням ВДТ, ЕОМ і ПЕОМ, не допускають. 

У разі виявлення хронічних неспецифічних захворювань (гіпертонічна хвороба, 

виразкова хвороба шлунку та 12-палої кишки, хронічні захворювання бронхолегеневої, 

гепатобіліарної системи та ін.) працюючі з ВДТ, ЕОМ і ПЕОМ повинні бути взяті на 

диспансерний облік з метою здійснення систематичного лікарського обстеження та 

лікування. 

 

Безпека під час експлуатації портативних комп'ютерів 

В умовах виробництва, в побуті, в навчальному процесі та інших випадках, крім 

стаціонарних, широко використовують і портативні комп'ютери. Зручність полягає в тому, 

що їх можна взяти з собою у відрядження, на заняття, на відпочинок тощо. Це дає змогу 
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оперативно накопичувати, зберігати опрацьовувати, транспортувати та видавати інформацію 

безпосередньо на непостійних робочих місцях. 

Портативні комп'ютери мають свої специфічні конструктивні особливості та умови 

застосування. Основними із них є брак електронно-променевої трубки; наявність плоского 

екрана на основі рідких кристалів, що не генерують деякі шкідливі випромінювання, які 

властиві комп'ютерам з електронної променевою грубкою; можливість живлення від двох 

незалежних джерел – від електричної мережі та від акумуляторної батареї; можливість 

використання в приміщеннях та поза їх межами; компактність, транспортабельність невеликі 

вага та габарити тощо. 

Їх можна експлуатувати в діапазоні змін температур від 0 до 35 °С, як і стаціонарні ЕОМ, 

ПЕОМ, ПК, ВДТ. 

У портативних комп'ютерах з рідкокристалічними екранами немає «м'якого» 

рентгенівського випромінювання та електростатичних полів, що негативно впливають на 

стан здоров'я користувачів. У них застосовують активні матрицю TFT LCD, яка дає 

зображення не гірше ніж у стаціонарних комп'ютерах. На відміну від електронно-

променевих, рідкокристалічні екрани не миготять і не створюють яскравих випромінювань. 

Це набагато комфортніше для органів зору. Короткочасні миготіння, які можуть з'являтись 

під час вмикання живлення, є елементом процедури тестування, а не ознакою поломки. 

Портативні комп'ютери типу Notebook можуть утворювати, використовувати та 

випромінювати енергію в радіочастотному діапазоні залежно від режимів роботи. Тому вони 

можуть перешкоджати радіозв'язку та прийому телевізійного сигналу. Для виключення 

перешкод потрібно виконувати вимоги інструкції виробника й такі заходи: збільшувати 

відстань між комп'ютером та приймачем; підключати до розетки іншої мережі, ніж приймач; 

переорієнтовувати або переміщувати антену та інші. 

Слід зазначити, що параметри електромагнітних випромінювань портативних 

комп'ютерів можуть перевищувати відповідні параметри комп'ютерів з електронно-

променевою трубкою, а тому за рівнем негативного впливу на користувача вони нічим не 

відрізняються. Твердження про безпеку портативних комп'ютерів за показниками цих 

випромінювань передчасні. 

Внутрішні та зовнішні оптичні накопичувачі портативних комп'ютерів мають лазерні 

пристрої першого класу небезпеки. У процесі установлення, регулювання, настроювання та 

відкриття може з'явитись невидиме лазерне випромінювання, яке може спричинити вилив 

лазерної радіації. Заборонено придивлятися до лазерного променя та дивитись на джерело 

випромінювання за допомогою оптичних пристроїв. Обслуговувати оптичні накопичувачі 

мають право тільки кваліфіковані спеціалісти. 
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Живлення комп'ютерів здійснюється віл мережі змінного струму напругою 220 В 

частотою 50 Гц або від акумуляторної батареї, розмішеної в корпусі. 

Підключають їх до електричної мережі через універсальний адаптер мережі без 

застосування додаткових трансформаторів або перемикачів па допомогою екранного 

провідника, який входить до складу комплекту поставки. Вилка провідника може мати 2 

або 3 штирі. За допомогою третього штиря підключають додатковий заземлюваний 

провідник для заземлення комп'ютера. Для зменшення ризику ураження електричним 

струмом заборонено користуватись портативним комп'ютером біля води (наприклад, біля 

басейну, ванни, раковини, мийниці, пральної машини), у вологому приміщенні (наприклад, 

підвалі) та під час грози (є ризик ураження блискавкою). Інші заходи електробезпеки такі ж, 

як під час експлуатації стаціонарних комп'ютерів. 

Використання акумуляторів вимагає виконання додаткових заходів безпеки. Так, для 

живлення портативних комп'ютерів можна використовувати тільки ті акумулятори, які 

входять до комплекту поставки або сертифіковані виробником. Заборонено 

використовувати акумулятори від іншого обладнання. У разі неправильної заміни можливі 

небажані наслідки (вибух). 

Ідеальною температурою для роботи акумулятора є 10...29 °С. Інша температура 

зменшує термін його експлуатації. Акумулятор починає заряджатися, як тільки комп'ютер 

підключають до зовнішнього джерела живлення. У зв'язку з тим, що акумулятори 

розряджаються і без застосування, купувати запасні не рекомендовано. 

Використані акумулятори слід утилізувати відповідно до вимог виробника 

Заборонено кидати їх у полум'я, щоб уникнути можливого вибуху. 

У портативних комп'ютерах, як і у стаціонарних, використовують світлову 

сигналізацію. Під час роботи комп'ютера світиться індикатор живлення. Коли комп'ютер 

перебуває в режимі енергозбереження, він блимає. Індикатор «не світиться, коли комп'ютер 

вимкнений або перебуває у «режимі сну». Світлову сигналізацію використовують і за інших 

режимів роботи (наприклад, у процесі зарядки акумуляторів, у разі прийняття електронної 

пошти, за роботи безпровідної мережі тощо). Вимкнений щойно комп'ютер можна вмикати 

не раніше ніж через 5с, щоб уникнути ушкодження жорсткою диску. Перед тим, як чистити 

комп'ютер, слід застосувати додаткові запобіжні заходи: вимкнути його з мережі та вийняти 

акумулятор. Протерти поверхню чистою губкою або клаптиком замші, який змочений у 

розчині води з неабразивним засобом для очищення. Не слід використовувати з цією метою 

розчинники на основі бензолу та хімікатів. Потім видалити зайву вологу сухою ганчіркою. 

Портативні комп'ютери потрібно оберігати від впливу статичної електрики, магнітних 

полів, сонячних променів, сильних вібрацій та інших впливів. 
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Під час експлуатації заборонено: встановлювати комп'ютер на нерівну та нестійку 

поверхню; тиснути на поверхню екрана та торкатися до нього, залишати увімкнений 

комп'ютер на колінах та інших частинах тіла, щоб запобігти неприємним відчуттям та 

опікам від тепла, що виділяється; затуляти канали вентиляції, щоб не зумовити перегрівання; 

піддавати впливу високих (понад 50 °С) та низьких (нижче 0 °С) температур, щоб уникнути 

можливого: незавантаження; транспортувати із увімкненим живленням; виймати акумулятор 

за увімкненого живлення, що може спричинити втрату даних; користуватись безпосередньо 

біля місць витоку газу. 

Комп'ютер, коли за ним не працюють, зберігають закритим, транспортую його тільки із 

щільно закритою кришкою. 

Таким чином, під час експлуатації портативних комп'ютерів потрібно виконувати 

вимоги безпеки, які застосовують під час роботи зі стаціонарними комп'ютерами та 

додаткові, що враховують особливості їх конструкції та умови використання. 
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Лекція 13. Електробезпека в галузі телекомунікацій  

     Зміст  

1. Небезпека експлуатації електрообладнання 

2. Види електричних травм 

3. Причини летальних наслідків від дій електричного струму. 

4. Фактори, що впливають, на наслідки ураження електричним струмом. 

5. Причини електротравм. 

6. Технічні засоби безпечної експлуатації електроустановок за нормальних режимів 

роботи 

7. Технічні засоби безпечної експлуатації електроустановок при переході напруги на 

нормальнонеструмоведучі чинники 

8. Система електрозахисних засобів 

9. Організаційні заходи 

10. Вимоги до обслуговуючого персоналу 

 

 

Небезпека експлуатації електрообладнання 

Електротравматизм та дія електричного струму на організм людини 

Широке використання електроенергії у всіх галузях народного господарства 

зумовлює розширення кола осіб, котрі експлуатують електрообладнання. Тому 

проблема електробезпеки при експлуатації електрообладнання набуває особливого 

значення. 

Аналіз нещасних випадків в промисловості, котрі супроводжуються тимчасовою 

втратою працездатності потерпілими свідчить про те, що кількість травм, викликаних 

дією електрики, порівняно невелика і складає 0,5—1% від загальної кількості нещасних 

випадків, що трапляються в промисловості. Проте слід зауважити, що з загальної 

кількості нещасних випадків зі смертельним наслідком на виробництві 20—40% 

трапляється внаслідок ураження електрострумом, що більше, ніж внаслідок дії інших 

причин, причому близько 80% смертельних уражень електричним струмом 

відбувається в електроустановках напругою до 1000 В. Ця обставина зумовлена 

значною поширеністю таких електроустановок і тим, що іх обслуговують практично всі 

особи, що працюють в промисловості, а електроустановки напругою понад 1000 В 
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обслуговуються малочисельним колом висококваліфікованого персоналу. 

Електротравма — це травма, викликана дією електричного струму або 

електричної дуги. Електротравми поділяються на два види: 

електротравми, котрі виникають при проходженні струму через тіло людини, і 

електротравми, поява котрих не пов'язана з проходженням струму через тіло людини. 

Ураження людини в другому випадку пов'язується з опіками, засліпленням 

електричною дугою, падінням, а відтак — суттєвими механічними ушкодженнями. 

Існує також поняття „електротравматизм". Електротравматизм — це явище, котре 

характеризується сукупністю електротравм, котрі виникають та повторюються в 

аналогічних виробничих, побутових умовах та ситуаціях. Осередок, джерело 

електротравматизму — та чи інша тимчасова або навіть постійна ситуація при 

експлуатації електроустановок, коли мають місце аналогічні випадки ураження людини 

струмом. 

Проходячи через тіло людини, електричний струм справляє термічну, електричну 

та механічну (динамічну) дію. Ці фізико-хімічні процеси притаманні живій та неживій 

матерії. Одночасно електричний струм здійснює і біологічну дію, котра є специфічним 

процесом, властивим лише живій тканині. 

Термічна дія СТРУМУпроявляється через опіки окремих ділянок тіла, нагрівання 

до високої температури кровоносних судин, нервів, серця, мозку та інших органів, 

котрі знаходяться на шляху струму, що викликає в них суттєві функціональні розлади. 

Електролітична дія СТРУМУхарактеризується розкладом органічної рідини, в тому 

числі і крові, що супроводжується значними порушеннями їх фізико-хімічного складу. 

Механічна (динамічна) дія — це розшарування, розриви та інші подібні 

ушкодження тканин організму, в тому числі м'язової тканини, стінок кровоносних 

судин, судин легеневої тканини внаслідок електродинамічного ефекту, а також 

миттєвого вибухоподібного утворення пари від перегрітої струмом тканинної рідини та 

крові. 

Біологічна дія СТРУМУпроявляється через подразнення та збудження живих 

тканин організму, а також через порушення внутрішніх біологічних процесів, що 

відбуваються в організмі і котрі тісно пов'язані з його життєвими функціями. 

Види електричних травм 

Різноманітність впливу електричного струму на організм людини призводять до 

електротравм, котрі умовно поділяються на два види: 

— місцеві електротравми, котрі означають місцеве ушкодження організму; 

— загальні електротравми (електричні удари), коли уражається (або виникає 



112 
 

загроза ураження) весь організм внаслідок порушення нормальної діяльності життєво 

важливих органів та систем. 

Згідно зі статистичними даними орієнтовний розподіл нещасних випадків 

внаслідок дії електричного струму в промисловості за вказаними видами травм має 

наступний вигляд: 

— місцеві електротравми — 20%; 

— електричні удари—25%; 

— змішані травми (одночасно місцеві електричні травми та, електричні удари) — 

55%. 

Місцева електротоавма — яскраво виявлене порушення щільності тканин тіла, в 

тому 

числі кісток, викликане впливом електричного струму або електричної дуги. 

Найчастіше — це поверхневі ушкодження, тобто ушкодження шкіри, а інколи й інших 

м'яких тканин, зв'язок та кісток. Небезпека місцевих електротравм та складність їх 

лікування залежать від місця, характеру та ступеня ушкодження тканин, а також від 

реакції організму на це ушкодження. Місцеві електротравми виліковуються і 

працездатність потерпілого відновлюється повністю або частково. Однак при важких 

опіках людина помирає. При цьому безпосередньою причиною смерті є не електричний 

струм, а місцеве ушкодження організму, викликане і струмом. Характерні місцеві 

електротравми — електричні опіки, електричні знаки, металізація шкіри, механічні 

пошкодження та електроофтальмія. 

Приблизно 75% випадків ураження людей струмом супроводжується 

виникненням місцевих електротравм. 

За видами травм ці випадки розподіляються наступним чином, %: 

— електричні опіки — 40; 

— електричні знаки — 7; 

— металізація шкіри — 3; 

— механічні пошкодження — 0,5; 

— електроофтальмія —1,5; 

— змішані травми — 23; 

— всього — 75. 

Електричні опіки — це ушкодження поверхні тіла під дією електричної дуги або 

великих струмів, що проходять через тіло людини. Опіки бувають двох-видів: струмові, 

коли струм проходить через тіло людини, та дугові (під дією електричної дуги 

температурою понад 3500 °С). 
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Електричний знак — це чітко окреслена пляма діаметром 1—5 мм сірого або 

блідо- жовтого кольору, що з'являється на поверхні шкіри людини, яка зазнала дії 

струму. В більшості випадків електричні знаки безболісні, з часом верхній шар шкіри 

сходить, а уражене місце набуває початкового кольору, відновлює пластичність та 

чутливість. 

Електрометалізація — проникнення в шкіру частинок металу внаслідок його 

розбризкування та випаровування під дією струму. Вона може статися при коротких 

замиканнях, від'єднаннях роз'єднувачів та рубильників під навантаженням. При цьому 

дрібні частинки розплавленого металу під впливом динамічних сил та теплового 

потоку розлітаються у всі сторони з великою швидкістю. Кожна з цих частинок має 

високу температуру, але малий запас теплоти, і тому не здатна пропалити одяг. Тому 

ушкоджуються відкрити частини тіла — руки та обличчя. Уражена ділянка тіла має 

шорстку поверхню. З плином часу хвора шкіра сходить, уражена ділянка набуває 

нормального вигляду та еластичності, зникають і всі хворобливі відчуття, пов'язані з 

цією травмою. Лише при пошкодженні очей лікування може виявитись тривалим та 

складним, а в деяких випадках потерпілий може позбутись зору. Тому роботи, при 

котрих можливе виникнення електричної дуги, повинні виконуватись взахисних 

окулярах. Металізація шкіри спостерігається у 10% потерпілих від електричного 

струму. Одночасно з металізацією виникає дуговий опік, котрий майже завжди 

викликає більш важкі ураження, ніж металізація. Механічні ушкодження є в більшості 

випадків наслідком різких судомних скорочень м'язів під впливом струму, котрий 

проходить через тіло людини. Внаслідок цього можуть відбутися розриви сухожиль, 

шкіри, кровоносних судин та нервової тканини і навіть переломи кісток. 

Електротравмами не вважаються аналогічні травми, викликані падінням людини з 

висоти, ударами об предмети внаслідок впливу струму. Механічні ушкодження мають 

місце при роботі в установках напругою до 1000 В при тривалому перебуванні людини 

під напругою. Механічні ушкодження виникають приблизно у 1% осіб, що зазнали 

впливу струму. Такі ушкодження завжди створюють електричні удари, оскільки їх 

викликає струм, що проходить через тіло людини. Деякі з них супроводжуються, крім 

того, контактними опіками тіла. На ступінь ураження людини струмом істотно 

впливають рід та величина струму, час його дії, шлях по тілу людини, 

Електроофтальмія — це запалення зовнішніх оболонок очей та ліца, виникає під 

впливом потужного потоку ультрафіолетових променів. Таке опромінення можливе 

при утворенні електричної дуги (при короткому замиканні). Електроофтальмія 

спостерігається приблизно у 3% потерпілих від струму. 
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Інфрачервоні (теплові) промені також шкідливі для очей, але лише на близькій 

відстані або при інтенсивному і тривалому опроміненні. У випадку ж короткотривалої 

дуги основним фактором, що впливає на очі, є ультрафіолетові промені, хоч і в цьому 

випадку не виключена небезпека ураження очей інфрачервоними променями, а також 

потужним потоком світла та бризками розплавленого металу, 

Електроофтальмія розвивається через 4—8 годин після ультрафіолетового 

опромінення. При цьому мають місце почервоніння та запалення шкіри, слизових 

оболонок повік, сльози, гнійні виділення з очей, судоми повік та часткова втрата зору. 

Потерпілий відчуває головний біль та різкий біль в очах, що посилюється на світлі. 

Запобігання електроофтальмії при обслуговуванні електроустановок 

забезпечується застосуванням захисних окулярів зі звичайним склом, котре майже не 

пропускає ультрафіолетових променів і одночасно захищає очі від інфрачервоного 

опромінення та бризок розплавленого металу при виникненні, електричної дуги. 

Електричний удар — збудження живих тканин організму електричним струмом, 

що супроводжується судомним скороченням м'язів. Такий удар може призвести до 

порушення і навіть повного припинення роботи легенів та серця. При цьому зовнішніх 

місцевих ушкоджень тобто електричних травм, людина може і не мати. 

Ступінь негативного впливу на організм електричних ударів різний. Найслабпшй 

електричний удар викликає ледь відчутні скорочення м'язів поблизу місця входу або 

виходу струму. Може порушитись і навіть припинитися діяльність легенівта серця, 

тобто призвести до загибелі організму. 

В залежності від наслідку ураження електричні удари можна умовно розділити на 

5 ступенів: 

I — судомні ледь відчутні скорочення м'язів; 

II — судомні скорочення м'язів, що супроводжуються сильним болем, що ледь 

переноситься без втрати свідомості; 

III — судомне скорочення м'язів з втратою свідомості, але зі збереженням дихання 

і роботи серця; 

IV — втрата свідомості та порушення серцевої діяльності або дихання (або одного 

і другого разом); 

V — клінічна смерть, тобто відсутність дихання та кровообігу. 

Причини летальних наслідків від дій електричного струму. 

Причинами смерті від електричного струму можуть бути припинення роботи 

серця, зупинка дихання та електричний шок. Можлива також одночасна дія двох або 

навіть трьох цих причин. Припинення серцевої діяльності від електричного струму 
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найбільш небезпечне, оскільки повернення потерпілого до життя в цьому випадку є, як 

правило, більш складним завданням, ніж при зупинці дихання або при шоку. Вплив 

струму на м'язи серця може бути прямим, коли струм проходить безпосередньо в 

області серця, і рефлекторним, тобто через центральну нервову систему, коли шлях 

струму лежить поза цією областю. В обох випадках може статися зупинка серця, а 

також виникнути його фібриляція. Фібриляція може бути ірезультатом рефлекторного 

спазму артерій, які живлять серце кров'ю. При ураженні струмом фібриляція серця 

настає значно частіше, ніж його повна зупинка. 

Фібриляція серця — хаотичні різночасові скорочення волокон серцевого м'яза 

(фібрил), при яких серце не в стані гнати кров по судинах. Фібриляція серця може 

настати внаслідок проходження через тіло людини на шляху рука-рука або рука-ноги 

змінного струму більше 50 мА частотою 50 Гц протягом кількох секунд. Струми силою 

менше 50 мА і більше 5 мА тієї ж частоти фібриляцію серця у людини не викликають. 

При фібриляції серця, що виникає внаслідок короткочасної дії струму, дихання 

може ще тривати 2—3 хв. Оскільки разом з кровообігом припиняється і постачання 

організму киснем, у цієї людини настає швидке різке погіршення загального стану і 

дихання припиняється. Фібриляція триває короткий час і завершується повною 

зупинкою серця. Настає клінічна смерть. 

Припинення дихання відбувається внаслідок безпосереднього впливу струму на 

м'язи грудної клітки, що беруть участь в процесі дихання. Людина починає відчувати 

утруднене дихання внаслідок судомного скорочення згаданих м'язів вже при струмі 

20—25 мА частотою 50 Гц, що проходить через тіло людини. При більшому значенні 

сили струму ця дія посилюється. У випадку тривалого проходження струму через 

людину настає асфікція — хворобливий стан внаслідок нестачі кисню та надлишку 

вуглекислоти в організмі. При асфікції послідовно втрачається свідомість, чутливість, 

рефлекси, потім припиняється дихання, а через деякий час зупиняється серце або 

виникає його фібриляція, тобто настає клінічна смерть. Припинення серцевої 

діяльності в даному випадку зумовлене не лише безпосереднім впливом струму на 

серце, а припиненням подачі кисню в організм в тому числі до клітин серцевого м'язу 

через зупинку дихання. 

Електричний шок - своєрідна важка нервово-рефлекторна реакція організму у 

відповідь на подразнення електричним струмом, що супроводиться глибокими 

розладами кровообігу, дихання, обміну речовин. Шоковий стан триває від декількох 

десятків хвилин до діб. Після цього може настати загибель людини внаслідок повного 

згасання життєво важливих функцій, або одужання внаслідок своєчасного активного 
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лікарського втручання. 

Фактори, що впливають, на наслідки ураження електричним струмом. 

Сила струму. Зі зростанням сили струму небезпека ураження ним тіла людини 

зростає. Розрізняють порогові значення струму (при частоті 50 Гц): 

— пороговий відчутний струм — 0,5—1,5 мА при змінному струмі і 5—7 мА при 

постійному струмі; 

— пороговий невідпускний струм (струм, що викликає при проходженні через тіло 

людини нездоланні судомні скорочення м'язів руки, в котрій затиснений провідник) —

10—15 мА при змінному струмі і 50—80 мА при постійному струмі; 

— пороговий фібриляційний струм (струм, що викликає при проходженні через 

організм фібриляцію серця) — 100 мА при змінному струмі і 300 мА при постійному 

струмі. 

Опір тіла людини проходженню струму. Електричний опір тіла людини — це 

опір струму, котрий проходить по ділянці тіла між двома електродами, прикладеними 

до поверхні тіла. Він складається з опору тонких зовнішніх шарів шкіри, котрі 

контактують з електродами, і з опору внутрішніх тканин тіла. Найбільший опір струму 

чинить шкіра. На місці контакту електродів з тілом утворюється своєрідний 

конденсатор, однією обкладкою котрого є електрод, другою — внутрішні 

струмопровідні тканини, а діелектриком — зовнішній шар шкіри. Електричні 

властивості конденсатора характеризуються напругою, на котру він розрахований, та 

його ємністю. Ємність конденсатора — відношення його заряду до напруги, при котрій 

він може отримати даний заряд. 

Таким чином, опір тіла людини складається з ємнісного та активного опорів. 

Величина електричного опорутіла залежить від стану рогового шару шкіри, наявності 

на її поверхні, вологи та забруднень, від місця прикладання електродів, частоти струму, 

величини напруги, тривалості, дії струму. Ушкодження рогового шару (порізи, 

подряпини, волога, потовиділення)зменшують опір тіла, а відтак — збільшують 

небезпеку ураження. Опір тіла людини в практичних розрахунках приймається рівним 

1000 Ом. 

Вид та частота струму. 

Змінний струм. Через наявність в опорі тіла людини ємнісної складової 

зростання частоти прикладеної напруги супроводжується зменшенням повного опору 

тіла та зростанням струму, що проходить через тіло людини. Можна було б 

припустити, що зростання частоти призведе до підвищення цієї небезпеки. Однак це 

припущення справедливе лише в діапазоні частот до 50 Гц. Подальше ж підвищення 
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частоти, незважаючи на зростання струму, що проходить через людину, 

супроводжується зниженням небезпеки ураження, котра повністю зникає і при частоті 

450-—500 Гц, тобто струм такої та більшої частоти — не може викликати смертельного 

ураження внаслідок припинення роботи серця або легенів, а також інших життєво 

важливих органів. Однак ці струми зберігають небезпеку опіків при виникнеш« 

електричної дуги та при проходженні їх безпосередньо через тіло людини. Значення 

фібриляційного струму при частотах 50—100 Гц практично однакові, причастоті 200 

Гц фібриляційний струм зростає приблизно в два рази в порівнянні з його значенням 

при 50—100 Гц, а при частоті 400 Гц — більше, ніж в 3 рази. 

Постійний струм. Постійний струм приблизно в 4—5 разів безпечніший, ніж 

змінний струм частотою 50 Гц. Цей висновок випливає з порівняння значень порогових 

невідпускаючих струмів (50—80 мА для постійного та 10—15 мА для струму частотою 

50 Гц) і граничне витримуваних напруг: людина, тримаючи циліндричні електроди в 

руках, в змозі витримати (за больовими відчуттями) прикладену до неї напругу не 

більше 21—22 В при 50 Гц і не більше 100—105 В для постійного струму, Постійний 

струм, проходячи через тіло людини, викликає слабші скорочення м'язів і менш 

неприємні відчуття порівняно зі змінним того ж значення. Лише в момент замикання і 

розмикання ланки струму людина відчуває короткочасні болісні відчуття внаслідок 

судомноїр скорочення м'язів. Порівняльна оцінка постійного та змінного струмів 

справедлива лише для напруг до 500 В. Вважається, що при більш високих напругах 

постійний струм стає небезпечнішим, ніж змінний частотою 50 Гц. 

Тривалість проходження струму через організм істотно впливає на наслідок 

ураження: зі зростанням тривалості дії струму зростає ймовірність важкого або 

смертельного наслідку. Така залежність пояснюється тим, що зі зростанням часу 

впливу струму на живу тканину підвищується його значення, накопичуються наслідки 

впливу струму на організм. Зростає також імовірність співпадання моменту 

проходження струму через серце з уразливою фазою серцевого циклу (кардіоциклу). 

Зростання сили струму зі зростанням часу його дії пояснюється зниженням опору тіла 

людини внаслідок місцевого нагрівання шкіри та подразнювальної дії на тканини. Це 

викликає рефлекторну, тобто через центральну нервову систему, швидку зворотну 

реакцію організму у вигляді розширення судин шкіри, а відтак — посилення 

постачання її кров'ю і підвищення потовиділення, що й призводить до зниження 

електричного опору шкіри в цьому місці. 

Наслідки впливу струму на організм полягають в порушенні функцій центральної 

нервової системи, зміні складу крові, місцевому руйнуванні тканин організму під 
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впливом тепла, що виділяється, в порушенні роботи серця, легенів. Зі зростанням часу 

дії струму ці негативні фактори накопичуються, а згубний їх вплив на стан організму 

посилюється. Встановлено, що чутливість серця до електричного струму неоднакова 

протягом різних фаз його діяльності. Найбільш уразливе серце в фазі Т, тривалість 

котрої близько 0,2 с. Тому, якщо протягом фази Т через серце проходить струм, то при 

деякому його значенні виникає фібриляція серця. Якщо ж час проходження цього 

струму не співпадає з фазою Т, то ймовірність фібриляції різко знижується. 

Шлях протікання струму через людину. Практика та експерименти показують, 

що шлях протікання струму через тіло людини має велике значення з огляду на 

наслідки ураження. Якщо на шляху струму виявляються життєво важливі органи — 

серце, легені, головний мозок, то небезпека ураження досить велика, оскільки струм 

безпосередньо впливає на ці органи. Якщо ж струм проходить іншими шляхами, то 

його вплив на життєво важливі органи може бути лише рефлекторним, а не 

безпосереднім. При цьому, хоч небезпека важкого ураження і зберігається, але 

імовірність його знижується. До того ж, оскільки шлях струму визначається місцем 

прикладання струмопровідних частин (електродів) до тіла потерпілого, то його вплив 

на наслідок ураження зумовлюється ще й різним опором шкіри на різних ділянках 

шкіри. 

Можливих шляхів струму в тілі людини, котрі називаються також петлями, 

багато. Проте характерних, що зустрічаються на практиці, є не більше 15 петель. 

Небезпеку різних петель струму можна оцінити за відносною кількістю випадків 

втрати свідомості протягом дії струму. Небезпеку петлі можна оцінити також за 

значенням струму, що проходить через серце: чим більший цей струм, тим 

небезпечніша петля. При найбільш поширених петлях в тілі людини через серце 

протікає до 7% загального струму. 

Індивідуальні властивості людини. Відомо, що здорові та фізично міцні люди 

легше переносять електричні удари, ніж хворі та слабкі. Особливо сприйнятливими до 

електричного струму є особи, котрі нездужають на захворювання шкіри, серцево-

судинної системи, органів внутрішньої секреції, легенів, мають нервові хвороби. 

Важливе значення має психічна підготовленість до можливої небезпеки ураження 

струмом. В переважній більшості випадків несподіваний електричний удар навіть за 

низької напруги призводить до важких наслідків. Проте за умови, коли людина очікує 

удару, то ступінь ураження значно знижується.У цьому контексті великого значення 

набувають ступінь уваги, зосередженість людини на виконуваній роботі, втома. 

Кваліфікація людини також суттєво відбивається на наслідках впливу електричного 
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струму. Досвід, вміння адекватно оцінити ситуацію щодо небезпеки, що виникла, а 

також застосувати раціональні способи звільнення від струму дозволяють уникнути 

важкого ураження. В зв'язку з цим правила техніки безпеки передбачають обов'язкову 

медичну перевірку персоналу, котрий обслуговує електроустановки при початку 

роботи та періодичні перевірки. 

Причини електротравм. 

Основними причинами електротравматизму є: 

— недостатня навченість, несвоєчасна перевірка знань та присвоєння груп 

кваліфікації за технікою безпеки персоналу, котрий обслуговує електроустановки; 

— порушення правил влаштування, технічної експлуатації та техніки безпеки 

електроустановок; 

— неправильна організація праці; 

— неправильне розташування пускової апаратури та розподільних пристроїв, 

захаращеність підходів до них; 

— порушення правил виконання робіт в охоронних зонах ЛЕП, електричних 

кабелів та ліній зв'язку; 

— несправність ізоляції, через що металеві неструмопровідні частини обладнання 

виявляються під напругою; 

— обрив заземлювального провідника;. 

— використання електрозахисних пристроїв, котрі не відповідають умовам 

виконання 

робіт; 

— виконання електромонтажних та ремонтних робіт під напругою; 

— застосування проводів та кабелів, котрі не відповідають умовам виробництва та 

використовуваній напрузі; 

— низька якість з'єднань та ремонту; 

— недооцінка небезпеки струму, котрий проходить через тіло людини та напруги, 

впливу котрої підлягає людина, коли її ноги знаходяться на ділянці з точками різного 

потенціалу („крокова напруга"); 

— ремонт обірваного нульового провідника повітряної лінії при невимкненій 

мережі і приєднаному однофазовому навантаженні; 

— живлення декількох споживачів від загального пускового пристроя з захистом 

запобіжниками, розрахованими на вимкнення найбільш потужного з них або від однієї 

групи розподільної шафи; 

— недооцінка необхідності вимкнення електроустановки (зняття напруги) в 
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неробочі 

періоди; 

— виконання робіт без індивідуальних засобів електрозахисту або використання 

захисних засобів, котрі не пройшли своєчасного випробування; 

— невиконання періодичних випробувань, зокрема перевірок опору ізоляції 

(електромереж, обмоток електродвигунів, котушок комутаційної апаратури, реле) та 

опорів заземлювальних пристроїв; 

— користування електроустановками, опір ізопяцй котрих не перевищує 

нормативних 

значень; 

— використання електроустановок кустарного виготовлення, виготовлених з 

порушенням вимог правил електробезпеки (зокрема, розподільними та пусковими 

пристроями, електропечами); 

— некваліфікований інструктаж робітників, котрі використовують ручні 

електричні 

машини; 

— відсутність контролю за діями працівників з боку ІТП або виконавців робіт; 

— відсутність маркування, запобіжних плакатів, блокувань, тимчасових 

огороджень місць електротехнічних робіт. 

Ці причини можна згрупувати за наступними чинниками: 

— дотик до струмоведучих частин під напругою внаслідок недотримання правил 

безпеки, дефектів конструкції та монтажу електрообладнання; 

— дотик до неструмоведучих частин, котрі опинились під напругою внаслідок 

пошкодження ізоляції, перехрещування проводів; 

— помилкове подання напруги в установку, де працюють люди; 

— відсутність надійних захисних пристроїв. 

Системи засобів і заходів безпечної експлуатації електроустановок 

Технічні засоби захисту 

Застосовувані в електроустановках захисні заходи умовно можна поділити на дві 

групи: ті, що забезпечують безпеку при нормальному режимі роботи електроустановок 

і ті, що забезпечують безпеку при аварійному режимі роботи. 

Технічні засоби безпечної експлуатації електроустановок за нормальних 

режимів роботи 

Електрична ізоляція — це шар діелектрика або конструкція, виконана з 
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діелектрика, котрим вкривається поверхня струмоведучих частин, або котрим 

струмоведучі частини відділяються одна від одної. Стан ізоляції характеризується її 

електричною міцністю, діелектричними втратами та електричним опором. Ізоляція 

запобігає протіканню струмів через неї завдяки великому опору. 

З метою забезпечення надійної роботи ізоляції здійснюються профілактичні 

заходи. Перш за все слід виключити механічні пошкодження, зволоження, хімічний 

вплив, запилення. Але навіть за нормальних умов ізоляція постійно втрачає свої 

початкові властивості, старіє. З плином часу виникають місцеві дефекти, в зв'язку з чим 

опір ізоляції починає різко знижуватись, а струм втрат — зростати. В місці дефекта 

з'являються часткові розряди, ізоляція вигорає. Відбувається так званий пробій ізоляції, 

внаслідок чого виникає коротке замикання, котре може призвести до пожежі або до 

ураження струмом. З метою запобігання цього здійснюється періодичний і 

безперервний контроль ізоляції. Періодичний контроль ізоляції передбачає 

вимірювання активного опору ізоляції у встановлені правилами терміни (1 раз на 3 

роки), а також при виявленні дефектів. Вимірювання опору ізоляції здійснюється на 

вимкненій електроустановці за допомогою мегомметра. 

Встановлено норми опору ізоляції різних електроустановок. Наприклад, опір 

ізоляції силових та освітлювальних електропроводів повинен бути не менше 0,5 МОм. 

Дієвим захисним засобом є використання подвійної ізоляції. В цьому випадку, крім 

робочої основної ізоляції, застосовується додаткова ізоляція. Вона призначена для 

захисту від ураження струмом у випадку пошкодження робочої ізоляції. Захисна 

подвійна ізоляція може забезпечити безпеку при експлуатації будь-якої 

електроустановки. Прикладом може бути електрична дриль з пластмасовим корпусом. 

Однак пластмаса має невисоку механічну міцність, ненадійне з'єднання з металом. 

Область застосування подвійної ізоляції — електроустановки невеликої потужності. 

При пошкодженні робочої ізоляції перехід напруги на корпус та потрапляння людей 

під напругу дотику неможливі.Однак подвійна ізоляція не виключає небезпеки 

ураження при дотику до струмоведучих частин внаслідок часткового пошкодження 

корпуса або при ремонтах. З подвійною ізоляцією виготовляють апаратуру 

електропроводок (розподільчі коробки, вимикачі, розетки, вилки, патрони ламп 

розжарення), переносні світильники, електровимірювальні прилади, електрифіковані 

ручні інструменти (дриль, дискова пилка, рубанок тощо) та деякі побутові прилади. 

Дотик до струмоведучих частин завжди небезпечний, навіть в мережі напругою 

до 1000 В з ізольованою нейтраллю, з доброю ізоляцією та малою ємністю, не кажучи 

вже про мережі з іизсмленою нейтраллю та мережі з напругою понад 1000 В. В 
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останньому випадку небезпечне навіть наближення до струмоведучих частин. В 

електроустановках напругою до 1000 В застосування ізольованих проводів забезпечує 

достатній захист від ураження при дотику до них. Однак ізольовані дроти, котрі 

знаходяться під напругою понад 1000 В, не менш небезпечні, ніж оголені. В цих 

випадках одним із засобів забезпечення безпеки є стаціонарні 

огороджувальніпристрої.Вони поділяються на суцільні та сітчасті. Суцільні 

огородження у вигляді кожухів та кришок застосовуються в електроустановках 

напругою до 1000 В. Сітчасті огородження мають днері, котрі закриваються на замок. 

До огороджувальних пристроїв відносять також тимчасові псрсносні огородження 

(щити, ізолюючі накладки, ізолюючі ковпаки, тимчасові переносні заземлення). 

Огородження обладнуються кришками або дверима, що закриваються на замок або 

обладнаними блокуваннями. 

Блокуванням називається автоматичний пристрій, за допомогою котрого 

запобігають неправильним, небезпечним для людини діям. Робочими елементами 

блокування можуть бути механічні пристрої, защіпки, фігурні вирізи (механічне 

блокування), блок-контакти, котрі діють на розрив електричної ланки (електричне 

блокування), а також електромагнітне блокування. 

Електричне блокування дозволяє вимикати напругу при відкриванні дверей 

огороджень, дверей корпусів та кожухів або при знятті кришок. При електричному 

блокуванні блокувальні контакти, зблоковані з дверима або кришкою, при відкриванні 

дверей або знятті кришки розмикають ланку живлення котушки магнітного пускача. За 

такої схеми обрив ланки управління та випадкове відкривання дверей не являє 

небезпеки, оскільки електроустановка буде знеструмленою. 

Розташування струмоведучих частин на недосяжній висоті або в недоступному 

місці забезпечує безпеку без огороджень та блокувань. Вибираючи висоту 

підвішування, слід враховувати можливість ненавмисного дотику до частин, що 

перебувають під напругою, довгими металевими предметами. Висота підвішування 

проводів повітряних ліній електропередачі залежить від напруги та місця проходження 

лінії (табл. 3.1.6.1). 

Таблиця 3.1 

Мінімальні відстані, м, по вертикалі від проводів повітряних ліній 

електропередачі до поверхні землі при нормальному режимі роботи 

Місцевість 
Лінійна напруга,  кВ  

1  6  10 35 110 154 220 330 500 



123 
 

Населена 6  7  7 7 7 8 8 8 8 

Ненаселена 6  6  6 6 6 7 7 7,5  8 

Важконаселена 4  5  5 5 5 6 6 6,5  7 

 

Малі напруги. При роботі з переносними електроінструментами, а також з 

ручною переносною лампою при пошкодженні ізоляції та при появі напруги на корпусі 

підвищується небезпека ураження струмом. В таких випадках застосовуються малі 

напруги не вище 42 В. При напрузі до 42 В струм, котрий проходить через тіло 

людини, безпечний. Малі напруги застосовуються для живлення місцевого освітлення 

на верстатах, переносних лампах, електроінструментах. Під час роботи в приміщеннях 

з підвищеною небезпекою електроустановки можна використовувати не лише без 

заземлення або занулення, але й без ізолюючих засобів. Під час роботи в особливо 

небезпечних приміщеннях для живлення переносних електричних світильників 

використовують напругу не вище 12 В. 

Джерелами малої напруги є знижувальні трансформатори, акумулятори, 

випрямні установки, перетворювачі частот, батареї гальванічних елементів. 

Застосування автотрансформаторів або реостатів для отримання малої напруги 

забороняється, оскільки в цьому випадку мережа малої напруги електрично пов'язана з 

мережею вищої напруги. Найчастіше використовують знижувальні трансформатори 

(рис. 3.1.6.1). 

 

Рис. 3.1 Встановлення малої напруги за допомогою трансформатора 

1 — металевий кожух; 2 — магнітопровід; 3 — екран; 4, 5 — обмотки малої та 

вищоїнапруги 

Інші джерела малих напруг використовують рідко. Єдина небезпека застосування 

знижувальних трансформаторів — це можливість переходу вищої напруга на сторону 

малої напруги. Для зниження цієї небезпеки вторинну обмотку та корпус 

трансформатора заземлюють або занулюють (один з виводів або середню точку 

Вмережу 
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обмотки малої напруги) або між обмотками розташовують заземлений статичний 

екран. 

Вирівнювання потенціалів — це зниження напруг дотику та кроку міжточками 

електричної ланки, до яких можливий одночасний дотик або на котрих може одночасно 

стояти людина. Вирівнювання потенціалів досягається шляхом штучного підвищення 

потенціале опорної поверхні ніг до рівня потенціале струмоведучої частини, а також 

при контурному заземленні (рис. 3.1.6.2). 

Вирівнювання потенціалів застосовується при пофазовому ремонті 

високовольтних ліній електропередач під напругою. Для виконання робіт людина 

піднімається за допомогою телескопічної ізоляційної вишки до рівня провода. Потім за 

допомогою ізолюючої штанги накладають перемичку між металевою люлькою, 

ізольованою від землі, та фазовим проводом лінії. Після цього роботи виконуються без 

електрозахисних засобів. 

Струм втрат протікає через перемичку та ізоляцію вишки в землю. Людина не 

потрапляє під напругу, оскільки різниця потенціалів провода, до котрого він 

торкається, та опорної поверхні ніг рівна нулю. 

Захисне розділення мереж. Кожний провідник мережі та землю можна розглядати 

як дві обкладки конденсатора, а повітря між ними — як діелектрик. Конденсатор в 

протяжній, сильно розгалуженій мережі ємність проводів відносно землі більша, а 

ємнісний опір невеликий. 

Чим більша довжина мережі, тим більшу величину мають струми втрат, тобто 

струми, котрі визначають ураження людини при її дотику до фази. Якщо таку мережу 

розділити на ряд невеликих ділянок мереж з такою ж напругою, то така мережа буде 

мати незначну ємність та ішсокий ємнісний опір ізоляції і невеликий струм втрат 

(струми ураження). Така мережа буде безпечною. Електричне розділення мереж 

досягається за допомогою роздільного грансформатора. Роздільний трансформатор має 

коефіцієнт трансформатора 1:1, у нього відсутній електричний зв'язок між первинною 

та вторинною обмотками. Роздільні трішсформатори відділяють електроприймачі та їх 

проводи від загальної мережі і завдяки цьому під можливих в цій мережі активних та 

 

Рис. 3.2 Вирівнювання потенціалів при контурному заземленні 
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ємнісних струмів втрат, можливих місць замикання на іомліо, тобто виключають 

умови, котрі створюють підвищену небезпеку для людей. Область шстосування 

електричного розділення мереж — електроустановки напругою до 1000 В, експлуатація 

котрих пов'язана з підвищеними вимогами щодо електробезпеки (пересувні 

ипоктроустановки, ручний електроінструмент). 

Технічні засоби безпечної експлуатації електроустановок при переході 

напруги на нормальнонеструмоведучі чинники 

Захисне заземлення (рис. 3.1.6.3) — це навмисне електричне з'єднання з землею 

або з її еквівалентом металевих неструмоведучих частин, котрі можуть опинитись під 

напругою. Призначення захисного заземлення — усунення небезпеки ураження людей 

електричним струмом при появі напруги на конструктивних частинах 

електрообладнання, тобто при шмиканні на корпус. Принцип дії захисного заземлення 

— зниження до безпечних значень напруг дотику та кроку, зумовлених замиканням на 

корпус. Це досягається зниженням потенціала заземленого обладнання, а також 

вирівнюванням потенціалів за рахунок підіймання потенціалу основи, но котрій стоїть 

людина, до потенціалу, близького за значенням до потенціалу заземленого обладнання. 

 

а — влаштування виносного заземлення (1 — заземлювачі; 2 — з'єднувальний 

провідник; 3 — заземлюване обладнання); б — схема дотику людини до корпуса при 

виносному заземленні та замиканні фази на корпус 

Область застосування захисного заземлення — трифазові трипровідні мережі 

напругою до 1000 В з будь-яким режимом нейтралі. 

Заземлювальний пристрій — це сукупність конструктивно об'єднаних 

заземлювальних провідників та заземлювача. 

Заземлювальний провідник — це провідник, котрий з'єднує заземлювапьні 

об'єкти з заземлювачем. Якщо заземлювальний провідник має два або більше 

відгалужень, то він називається магістраллю заземлення. 

Заземлювач — це сукупність з'єднаних провідників, котрі перебувають в контакті 

з землею або з її еквівалентом. Розрізняють заземлювачі штучні, призначені виключно 

 

Рис. 3.3 Захисне заземлення 
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для заземлення, і природні — металеві предмети, котрі знаходяться в землі. 

Для штучних заземлювачів застосовують вертикальні та горизонтальні 

електроди. В якості вертикальних електродів використовують сталеві труби діаметром 

3—5 см та сталеві кутники розміром від 40x40 до 60x60 мм довжиною 2,5—3 м. Можна 

також використовувати сталеві прути діаметром 10—12 мм. Для зв'язування 

вертикальних електродів використовують стрічкову сталь перетином не менше 4x12 мм 

та сталь круглого перетину діаметром не менше 6 мм. Для встановлення вертикальних 

заземлювачів попередньо риють траншею глибиною 0,7— 0,8 м, потім за допомогою 

механізмів забивають труби або кутники. 

В якості природних заземлювачів можна використовувати: 

— прокладені в землі водогінні та інші металеві трубопроводи, за винятком 

трубопроводів спалимих рідин, спалимих або вибухонебезпечних газів, а також 

трубопроводів, вкритих ізоляцією для захисту від корозії; 

— обсадні труби артезіанських колодязів, свердловин, шурфів; 

— металеві конструкції та арматуру залізобетонних елементів будівель та споруд, 

які з'єднані з землею; 

— свинцеві оболонки кабелів, прокладених в землі. 

Природні заземлювачі мають переважно малий опір розтіканню струму, тому 

використання їх в якості заземлювачів дозволяє заощадити значні кошти. Недоліком 

природних заземлювачів є доступність їх неелектротехнічному персоналу та 

можливість порушення неперервності з'єднання протяжних заземлювачів. В якості 

заземлювальних провідників, призначених для з'єднання заземлювальних частин з 

заземлювачами, застосовують стрічкову та круглу сталь. Заземлювальні провідники 

прокладають відкрито по конструкціях будівлі, в тому числі по стінах на спеціальних 

опорах. Заземлюване обладнання приєднують до магістралі заземлення за допомогою 

окремих провідників. При цьому послідовне включення заземлюваного обладнання не 

допускається. 

Згідно з вимогами Правил улаштування електроустановок опір захисного 

заземлення в будь-яку пору року не повинен перевищувати: 

—     4 Ом — в установках напругою до 1000 В; якщо потужність джерела струму 

(генератора або трансформатора) 100 кВА і менше, то опір заземлювального пристрою 

допускається до 10 Ом; 

— 0,5 Ом — в установках напругою понад 1000 Вз ефективною заземленою 

нейтраллю; 
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— 

250

зI , але не більше 10 Ом — в установках напругою понад 1000 В з 

ізольованоюнейтраллю; якщо заземлювалний пристрій одночасно використовують для 

електроустановокнапругою до 1000 В, то опір заземлювального пристрою не повинен 

перевищувати 

125

зI , але небільше 10 Ом (або 4 Ом, якщо це вимагається для установок 

до 1000 В). Тут зІ
— струм замикання на землю, А. 

Захисному заземленню підлягають металеві неструмоведучі частини обладнання, 

котрі через несправність ізоляції можуть опинитись під напругою і до котрих 

можливий дотик людей або тварин. При цьому в приміщеннях з підвищеною 

небезпекою та в особливо небезпечних за умовами ураження струмом, а також в 

зовнішніх установках заземлення обов'язкове при номінальній напрузі 

електроустановки понад 42 В змінного і понад 110 В постійного струму, а в 

приміщеннях без підвищеної небезпеки — при напрузі 380 В та вище змінного струму; 

440 В і вище — постійного струму. Лише у вибухонебезпечних приміщеннях 

заземлення виконується незалежно від значення напруги установки. 

Заземленню не підлягають корпуси електрообладнання, апаратів та 

електромонтажних конструкцій, встановлені на заземлених металевих конструкціях, 

розподільних пристроях, в щитах, шафах, на станинах верстатів, машин і механізмів, за 

умови надійного електричного контакту з заземленою основою, арматура ізоляторів 

всіх типів, відтяжки, кронштейни та освітлювальна арматура при встановленні їх на 

дерев'яних опорах повітряних ліній електропередач або на дерев'яних конструкціях 

відкритих підстанцій. 

Занулення (рис. 3.1.6.4) — це навмисне електричне з'єднання з нульовим 

захисним провідником металевих неструмоведучих частин, котрі можуть опинитися 

під напругою. Це основний засіб захисту від ураження людей струмом у випадку 

дотику до корпуса електрообладнання та до металевих конструкцій, котрі опинились 

під напругою внаслідок пошкодження ізоляції або однофазового короткого замикання в 

електроустановках напругою до 1000 В в мережі з заземленою нейтраллю. 

Призначення занулення таке ж, як і заземлення: усунути небезпеку ураження людей 

струмом при пробиванні фази на корпус. 

Це досягається автоматичним вимкненням пошкодженої установки від 

електричної мережі. Принцип дії занулення — перетворення пробивання на корпус в 

однофазове коротке шмикання з метою викликати струм великої сили, здатний 

забезпечити спрацювання захисту і завдяки цьому автоматично відключити 
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пошкоджену установку від електричної мережі. При пробиванні фази на корпус струм 

йде через трансформатор, фазовий провід, запобіжник, корпус електроустановки, 

нульовий провід. 

 

Рис. 3.4 Принципова схема занулення 

1 — корпус; 2 — апарати захисту від струмів короткого замикання (плавкі 

запобіжники, автомати); R0 — опір заземлення нейтралі джерела струму; Rп — опір 

повторного заземлення нульового захисного провідника; Ік — струм короткого 

замикання. 

З огляду на те, що опір при короткому замиканні малий, струм досягає значних 

величин і захисний пристрій спрацьовує. Для того, щоб відбулося швидке та надійне 

вимкнення, необхідно, щоб струм короткого замикання перевищував струм установки 

вимкненого апарата: 

. . .К З НомI kI
 

де IК.З. — струм короткого замикання, А; 

Iном. — номінальний струм плавкої вставки або струм уставки автомата, А; 

k—коефіцієнт кратності струму короткого замикання відносно струму уставки. 

Однак занулення як захисний засіб не забезпечує в повній мірі безпеки. Під час 

короткого замикання в нульовому проводі виникає небезпека ураження, котра буде 

існувати доти, доки не відбудеться вимкнення пошкодженого обладнання завдяки 

згорянню запобіжника або вимкнення апарата. Занулення використовується в 

трифазових електричних мережах напругою до 1000 В з глухозаземленою нейтраллю. 

Захисне вимкнення — це швидкодіючий захист, котрий забезпечує автоматичне 

вимкнення електроустановки при виникненні небезпеки ураження струмом. Небезпека 

ураження може виникнути і при замиканні фази на корпус електрообладнання при 

зниженні опору ізоляції фаз відносно землі нижче певної межі внаслідок пошкодження 

ізоляції, замикання фаз на землю, при появі в мережі більш високої напруги, внаслідок 

замикання в трансформаторі між обмотками вищої і нижчої напруги, при випадковому 

дотику людини до струмоведучих частин, котрі знаходяться під напругою. В цих 

випадках відбувається зміна електричних параметрів електроустановки та мережі. 
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Зміна цих параметрів до певної межі, при котрій виникає небезпека ураження людини 

електричним струмом, може стати сигналом, котрий викликає спрацювання пристроя 

захисного вимкнення (ПЗВ), тобто автоматичне вимкнення пошкодженої установки. 

Основними частинами ПЗВ є прилад захисного вимкнення та автоматичний вимикач 

(рис. 3.1.6.5). 

 

Рис. 3.5 Принципова схема пристрою захисного вимкнення, котрий реагує на 

напругу корпуса відносно землі: 

1— корпус; 2 — автоматичний вимикач; КВ — котушка вимикаюча; Н — реле 

напруги максимальне; Кз — опір захисного заземлення; Ид— опір допоміжного 

заземлення 

Прилад захисного вимкнення — сукупність окремих елементів, котрі реагують 

на зміну будь-якого параметра електричної мережі і дають сигнал на вимкнення 

автоматичного вимикача. До цих елементів відноситься давач. Це пристрій, котрий 

сприймає зміни електричних параметрів і перетворює їх у відповідний сигнал. В якості 

давача використовують реле відповідного типу. 

Автоматичний вимикач використовується для ввімкнення та вимкнення ланок під 

навантаженням та при короткому замиканні. Він вимикає захищувану 

електроустановку при надходженні сигналу від прилада захисного вимкнення. В 

мережах напругою до 1 кВ в якості таких вимикачів в пристроях захисного вимкнення 

застосовуються контактори, обладнані електромагнітним керуванням у вигляді 

утримуючої котушки, магнітні пускачі — трифазові контактори змінного струму, 

обладнані тепловим реле для автоматичного вимкнення при перевантаженні 

споживачів. Тип захисно-вимикального пристрою залежить від параметра електричної 

мережі, на котрий він реагує: напруга корпуса відносно землі, струм замикання на 

землю, напруга фази відносно землі, напруга нульової послідовності, струм нульової 

послідовності та оперативний струм. До пристроїв захисного вимкнення ставляться 

наступні вимоги: висока чутливість (здатність реагувати на малі зміни вхідної 

величини сигналу, малий час вимкнення (не більше 0,2 с), селективність роботи 
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(здатність вимикати напругу лише від пошкодженого обладнання), самоконтроль 

(здатність вимикати обладнання при несправності пристрою захисного вимкнення), 

надійність. 

Захисне вимкнення рекомендується застосовувати в якості основного або 

допоміжного захисного засобу, якщо безпека не може бути забезпечена шляхом 

влаштування заземлення або з економічних міркувань. 

Захисне вимкнення використовується в електроустановках напругою до 1000 В в 

наступних випадках: 

— в пересувних електроустановках з ізольованою нейтраллю, коли спорудження 

чаземлювального пристроя утруднене; 

— в стаціонарних установках при використанні електрифікованого інструменту; 

— в умовах підвищеної небезпеки ураження електричним струмом та 

іінбухонебезпеки. 

Широко використовуються захисно-вимикальні пристрої в побутових 

електроустановках. 

Система електрозахисних засобів 

Електрозахисні засоби — це переносні засоби, призначені для захисту людей, 

котрі працюють з електроустановками, від ураження електричним струмом, від дії 

електричної дуги та електромагнітного поля. За призначенням електрозахисних засобів 

умовно поділяють на ізолювальні, огороджувальні та допоміжні. 

Ізолювальні електрозахисні засоби призначені для ізоляції людини від частин 

електрообладнання, котрі знаходяться під напругою, а також від землі. До них 

відносяться: Ізолювальні та вимірювальні штанги, штанги для накладання тимчасових 

переносних заземлень; ізолювальні та електровимірювальні кліщі; покажчики напруги; 

ізольовані ручки монтерського Інструменту; діелектричні рукавиці, боти та калоші; 

гумові килимки, доріжки, підставки; ізолювальні ковпаки та накладки; ізолювальні 

драбини. 

Ізолювальні електрозахисні засоби поділяються на основні та допоміжні. 

Основними називають такі ізолювальні електрозахисні засоби, ізоляція котрих надійно 

витримує робочу напругу електроустановки і за допомогою котрих дозволяється 

доторкнутись до струмоведучих частин, котрі знаходяться під напругою. Додатковими 

називають такі ізолювальні електрозахисні засоби, котрі самі не можуть забезпечити 

безпеку персоналу при даній напрузі електроустановки і є додатковим захисним 

заходом до основних ізолювальних електрозахисних засобів. 

Огороджувальні електрозахисні засоби призначені для тимчасового огородження 
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струмоведучих частин обладнання. До них відносяться переносні огородження (ширми, 

бар'єри, щити, клітки), а також тимчасові переносні заземлення. Умовно до них 

відносять і переносні попереджу вальні плакати. 

Допоміжні захисні засоби призначені для захисту персоналу від падіння з висоти 

(запобіжні пояси та страхувальні канати), для безпечного підіймання на висоту 

(драбини, кігті), а також для захисту від світлового, теплового, механічного та 

хімічного впливів (захисні окуляри, протигази, рукавиці, спецодяг). 

Організаційні заходи 

Організація безпечної експлуатації електроустановок 

Робота щодо забезпечення безпечної експлуатації електроустановок здійснюється 

згідно з обов'язковими, для всіх споживачів електроенергії, незалежно від їх відомчої 

приналежності, правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів та 

правилами техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів. 

Обслуговування діючих електроустановок, проведення в них оперативних 

переключень, організація та виконання ремонтних, монтажних, налагоджувальних 

робіт і випробувань здійснюються спеціально підготовленим електротехнічним 

персоналом. 

Роботи в діючих електроустановках з врахуванням заходів безпеки поділяються 

на виконувані: зі зняттям напруги, без зняття напруги на струмоведучих частинах і 

поблизу них, без зняття напруги на віддалі від струмоведучих частин, котрі 

знаходяться під напругою. До робіт, виконуваних зі зняттям напруги, відносяться 

роботи, котрі виконуються в електроустановці, в котрій зі всіх струмоведучих частин 

знята напруга і вхід в приміщення сусідньої електроустановки, котра знаходиться під 

напругою, закритий. До робіт, виконуваних без зняття напруги на струмоведучих 

частинах та поблизу них, відносяться роботи, котрі проводяться безпосередньо на цих 

частинах. 

Роботою без зняття напруги на віддалі від струмоведучих частин, що знаходяться 

під напругою, вважається робота, при котрій виключається випадкове наближення 

працюючих людей та використовуваного ними ремонтного обладнання і інструменту 

до струмоведучих частин на віддаль менше встановленої і не вимагається вжиття 

технічних або організаційних заходів (безперервного нагляду) для запобігання такому 

наближенню. При виконанні робіт зі зняттям напруги та без зняття напруги на 

струмоведучих частинах та поблизу них повинні виконуватись організаційні та технічні 

заходи. 

До організаційних заходів відносяться: 
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— оформлення роботи по наряду-допуску, розпорядженню або за переліком 

робіт, виконуваних в порядку поточної експлуатації; 

— допуск до роботи; 

— нагляд під час роботи; 

— оформлення перерви під час роботи; 

— переводи на інше робоче місце. 

Наряд-допуск — це завдання на безпечне виконання роботи, оформлене на 

спеціальному бланку встановленої форми. Він визначає зміст, місце виконання роботи, 

час її початку та закінчення, умови її безпечного виконання, склад бригади та осіб, 

відповідальних за безпечне виконання роботи. Відповідальними за безпечне виконання 

робіт є: особа, що видала наряд; котра дає розпорядження; особа, що допускає до 

роботи; керівник роботи; виконавець роботи; спостережник; член бригади. 

Всі роботи, котрі виконуються в електроустановках без наряду, виконуються: 

— за розпорядженням осіб, уповноважених на це, з оформленням в оперативному 

журналі; 

— в порядку поточної експлуатації з подальшим записом в оперативному 

журналі. 

Розпорядження — це завдання на виконання роботи, що визначає ЇЇ зміст, місце, 

час, 

заходи безпеки. Воно має разовий характер, видається на один вид роботи і діє 

протягом однієї зміни. 

За розпорядженням можуть виконуватись: 

— позапланові роботи, викликані виробничою необхідністю, тривалістю до 1 

год.; 

— роботи без зняття напруги на віддалі від струмоведучих частин, котрі 

знаходяться під напругою, тривалістю не більше однієї зміни; 

— роботи зі зняттям напруги з електроустановок напругою до 1000 В тривалістю 

не більше однієї зміни. 

Поточна експлуатація — це проведення оперативним персоналом самостійно 

на шкріпленій за ним ділянці протягом однієї зміни робіт за спеціальним переліком. 

До організаційних заходів в цьому випадку відноситься складання, 

відповідальним за електрогосподарство, переліку робіт стосовно конкретних умов. 

До технічних заходів, що забезпечують безпеку робіт, виконуваних зі зняттям 

напруги, підносяться: 

— необхідні вимкнення та вжиття заходів, котрі запобігають подачі напруги до 
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місця роботи внаслідок помилкового або довільного ввімкнення комутаційної 

апаратури; 

— вивішування на приводах ручного та на ключах дистанційного керування 

комунікаційної апаратури (автомати, рубильники, вимикачі) забороняючих плакатів; 

— перевірка відсутності напруги на струмоведучих частинах; 

— накладання заземлення; 

— вивішування попереджувальних та приписувальних плакатів, огородження, 

при необхідності, робочих місць та струмоведучих частин, які залишились під 

напругою. 

Вимоги до обслуговуючого персоналу 

Головною засадою організації безпечної експлуатації електроустановок є 

забезпечення обслуговування їх висококваліфікованим персоналом. Існує п'ять груп з 

електробезпеки персоналу, котрий обслуговує електроустановки. 

Iгрупа.Група присвоюється особам, які не мають спеціальної 

електротехнічної підготовки, але мають елементарну уяву про небезпеку ураження 

електричним струмом і про іаходи електробезпеки при роботі на обслуговуваній 

дільниці, електроустановці. Для І групи стаж роботи в електроустановках не 

нормується. 

IIгрупа. Особи цієї групи повинні мати елементарне технічне знайомство з 

електроустановками, чітко уявляти небезпеку ураження електрострумом, наближення 

до струмоведучих частин, знати основні заходи безпеки при роботі на 

електроустановках, вміти надавати першу допомогу. 

III група. Особи, що належать до цієї групи, повинні: знати будову 

електричних установок та вміти їх обслуговувати; мати уяву про небезпеку під час 

обслуговування електричних установок; знати загальні правила техніки безпеки, 

правила допуску до роботи в електричних установках напругою до 1000 В, спеціальні 

правила техніки безпеки з тих видів робіт, котрі входять в коло обов'язків даної особи; 

вміти здійснювати нагляд за тими, хто працює і електроустановками та надавати 

першу допомогу. 

IVгрупа. Особи цієї групи повинні: мати знання з електротехніки в обсязі 

спеціалізованого профтехучилища; мати повну уяву про небезпеку під час роботи на 

електроустановках; знати повністю ПТЕ та ПТБ; знати установку настільки, щоб 

вільно орієнтуватись в тому, які саме елементи повинні бути вимкненими для 

безпечного виконання робіт; перевіряти виконання необхідних заходів з техніки 

безпеки; вміти організовувати Псшечне виконання робіт та здійснювати нагляд за 
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ними в електричних установках напругою до 1000 В; знати схеми та обладнання своєї 

дільниці; вміти навчати персонал інших груп правилам техніки безпеки; вміти 

надавати першу допомогу потерпілому. 

Vгрупа. Особи цієї групи повинні: знати всі схеми та обладнання своєї 

дільниці; знати ПТЕ та ПТБ в загальній та в спеціальній частинах; знати, чим 

викликана та чи інша вимога правил; вміти організовувати безпечне виконання робіт та 

здійснювати нагляд в електричних установках будь-якої напруги; навчати персонал 

інших груп правилам техніки безпеки; вміти надавати першу допомогу.  
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Лекція 14 Пожежна безпека  

                Зміст  

1. Характеристики процесів горіння .Вибухо -та пожежонебезпечні 

показники речовин та матеріалів . 

2. Класифікація виробничих приміщень щодо вибухо - та 

пожежонебезпечних показників. 

3. Класифікація вибухо – та пожежонебезпечних зон та класів виробничих 

приміщень . 

 

Вибухо-пожежонебезпечні властивості речовин та матеріалів. Класифікація 

виробничих приміщень, зон і класів приміщень по вибухо- пожежонебезпечності. 

Щоб правильно та ефективно організувати необхідні протипожежні заходи і 

вибрати іасоби для ліквідації пожежі, необхідно знати сутність усіх хімічних і фізичних 

процесів, що нідбуваються при горінні речовин. 

Горіння являє собою хімічну реакцію взаємодії пальних речовин з киснем 

повітря, що протікає дуже швидко з виділенням великої кількості тепла. Процес 

горіння супроводжується шичайно переходом твердої або рідкої пальної речовини в 

газоподібну. 

Горіння може протікати з утворенням полум'я чи без нього. Полум'я утворюється 

в тих иипадках, коли в процесі горіння речовини виділяються пальні гази. У цих 

випадках полум'я являє собою газову оболонку, у середині якої відбувається горіння 

газів і парів; так горять дерево, кам'яне вугілля і пальні рідини. Без полум'я горить 

деревне вугілля, кокс. 

Для того щоб пальна речовина запалилася і почала горіти, її потрібно нагріти до 

пизначеної температури, величина якої для різних речовин різна. Температура, при якій 

речовина запалюється і починає горіти, називається температурою запалення; це 

явище відбувається в присутності кисню повітря. 

Температура запалення залежить не тільки від природи речовини, але також і від 

птмосферного тиску, процентного вмісту кисню в повітрі і багатьох інших причин. 

Температура живлення навіть для таких самих речовин може коливатися в досить 

значних межах. Наприклад, температура запалення дерева коливається від 250 до 350°, 

торфу від 225 до 280° і т.д. 

Важливо знати ті причини, що можуть викликати підвищення температури 

речовини і її мшалення. Такими причинами можуть бути: безпосередній вплив 
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відкритого вогню; промениста іеилота; іскра електричного струму; теплота сонячних 

променів; розряд блискавки та ін. Чим нижче температура запалення матеріалу, тим 

більше він вогненебезпечний. 

З хімії відомо, що хімічні реакції, у тому числі процеси горіння, протікають тим 

імнидше, чим вище температура навколишнього середовища. 

При пожежах швидко розвивається висока температура, що сприяє збільшенню 

розмірів пожежі - вогнища пожежі. 

При нестачі повітря горіння буде неповним І може припинитися. 

Є матеріали, що при відомих умовах можуть самозапалюватися і самозайматися. 

Самозапалювання— це процес горіння, викликаний зовнішнім джерелом тепла і 

іші ріванням речовини без зіткнення з відкритим полум'ям. 

Температура самозапалювання непостійна; вона залежить від складу повітря, 

тиску, концентрації пального матеріалу та ін. 

Самозаймання - це процес горіння, викликаний хімічними, фізико-хімічними чи 

ОІологічними явищами, що відбуваються в речовині. Самозаймання виникає без 

зіткнення з відкритим полум'ям і впливу тепла ззовні. 

Процес самозаймання прискорюється, коли накопичування тепла, а отже, і 

наростання юмператури, що відбувається в результаті процесу окислювання, буде 

перевищувати розсіювання тепла в навколишнє середовище. 

Серед матеріалів, використовуваних на будівництві, особливо піддані 

самозайманню волокнисті матеріали: клоччя, ганчірки, обпилювання, просочені 

різними оліями, а також торф, кіім'яне і бурі вугілля, складені в штабелі. 

Крім самозапалювання і самозаймання, будівельникам приходиться зустрічатися 

і з пнищем, що називається спалахом. 

При поступовому нагріванні твердих, газоподібних і рідких речовин відбувається 

випар. Пари цих речовин утворюють суміш з повітрям, яка може бути 

вибухонебезпечною. Вона спалахує при температурі значно нижчою, ніж температура 

запалення самої речовини. Спалах такої суміші відбувається під дією відкритого вогню. 

Найнижча температура, при якій може відбутися спалах суміші, називається 

температурою спалаху. Особливо небезпечні в цьому відношенні суміші парів рідких 

речовин з повітрям. 

Температурою спалаху парів легкозаймистих і пальних рідин називається 

найменша температура при тиску 760 мм ртутного стовпа, при якій з'являється перший 

спалах пару без горіння. 

Температура спалаху різних речовин коливається у великих межах від —50 до 
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+100° і вище. Облік температури спалаху має велике значення при виборі матеріалів і 

призначенні технологічних процесів. Вона є важливим показником пожежної 

небезпеки матеріалів. 

У більшості матеріалів температура запалення вище температури спалаху. Рідини 

мають майже ту саму величину температури спалаху і запалення (різниця 1—2°). 

У процесі спалаху, що протікає дуже швидко, суміш газів і пару або рідини іншої 

речовини з повітрям згоряє, після чого явище горіння припиняється. Швидке 

припинення горіння порозумівається тим, що кількість теплоти, виділеної при спалаху, 

не достатня для продовження горіння, а сама речовина ще недостатньо нагріта для 

запалення. 

Особливо небезпечні вибухи, викликані хімічними реакціями або фізичними 

явищами. Природа вибуху не схожа на явища самозаймання, самозапалювання і 

спалахи. 

Вибухом називається миттєве розкладання або згоряння речовини, при якому 

відбувається виділення великої кількості газів або пару і яке створює величезний тиск 

на навколишнє середовище. 

Вибухи, що відбуваються в результаті хімічних процесів, виникають тому, що 

реакція розкладання відбувається з величезною швидкістю і при цьому виділяється 

тепло і гази. Такі реакції відбуваються при вибухах сумішей газів, пару, пилу, 

вибухових речовин та ін. 

Швидкість реакції розкладання при вибуху виміряється кілометрами в секунду. 

Ступінь вибухонебезпечних сумішей неоднакова: вона залежить від кількості 

(концентрації) суміші в повітрі. 

Важливо знати нижню і верхню межі вибухівності суміші: нижньою межею 

вибухівностіназивається найменша кількість газів, чи парів пилу, виражена у 

відсотках, при якому утвориться вибухонебезпечна суміш з повітрям (киснем), а 

верхньою межею вибухівності - найбільша їх кількість. 

Чим більше різниця між нижньою і верхньою межами, тим речовина більш 

вибухонебезпечна. 

У табл. 4.1 приведені дані про межі вибухівності парів деяких легкозаймистих 

рідин і газів, що зустрічаються в будівництві. 

Таблиця 4.1 

Межі вибухівності парів і пальних газів 

Найменування пальних речовин Межі вибухивності в % 
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Нижній Верхній 

Аміак 15.5 27.0 

Бензин 4 5.4 

Водень 4 80,0 

Метиловий спирт 6.0 35.4 

Окис вуглецю 12.5 80.0 

Ацетилен 1.53 82.0 

Метан 2.5 15.4 

 

 

Вибухи, що мають хімічну основу, можуть відбутися від іскри, вогню, удару, 

поштовху, тертя та інших причин. Фізичні явища також можуть з'явитися причиною 

вибуху. Наприклад, він буває наслідком значного збільшення тиску, який не здатні 

витримати стінки судин (трубопроводів, казанів, балонів та ін.). 

Для попередження виникнення пожеж і вибухів необхідно приймати відповідні 

міри, починаючи з проектування об'єкта. Правила пожежної безпеки необхідно 

дотримуватися в процесі будівництва і далі при експлуатації будинку, спорудження. 

Усі профілактичні протипожежні заходи приведені в Будівельних нормах і 

правилах (БНіП) у главі, присвяченій протипожежним нормам будівельного 

проектування, і в спеціальних Інструктивних матеріалах по протипожежному режимі 

на будівельному майданчику. 

Класифікація виробничих приміщень щодо вибухо - та пожежонебезпечних 

показників. 

Будівельні норми і правила підрозділяють усі види будівельних матеріалів і 

конструкцій по ступенях їхньої займистості на три групи: негорючі, важкогорючі і 

горючі. 

Негорючі матеріали під впливом вогню чи високої температури не 

запалюються, не жевріють і не обвуглюються. 

До негорючих матеріалів відносяться всі природні і штучні неорганічні 

матеріали, а також застосовувані в будівництві метали. З цих матеріалів виготовляють 

негорючі конструкції. 

Важкогорючі матеріали під впливом вогню чи високої температури важко 

«шалюються, жевріють або обвуглюються і продовжують горіти або жевріти тільки 

при іішівності джерела вогню, а після видалення джерела вогню горіння або тління 

припиняється. 

До важкогорючих відносяться матеріали, що складаються з негорючих і горючих 

складових, наприклад: асфальтовий бетон; гіпсові і бетонні деталі з органічними 
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мшовнювачами; глиносолом'яні матеріали при об'ємній вазі не менш-900 кгім
3
; 

цементний фіброліт; деревина, піддана глибокому просоченню антіпиренами; повсть, 

вимочена в глиняному розчині, та ін. 

Конструкції, виготовлені з важкогорючих матеріалів, а також з горючих 

матеріалів, шчишених штукатуркою чи облицюванням з неспалених матеріалів, 

відносяться до шшкогорючих. 

Горючі матеріали під впливом вогню або високої температури запалюються чи 

ікевріють та продовжують горіти чи жевріти після видалення джерела вогню. 

До горючих відносяться всі органічні матеріали, не піддані глибокому 

просоченню іштипиренами. 

Горючі конструкції виготовляють з горючих матеріалів, не захищених від вогню 

чи високих температур. 

При захисті горючих конструкцій плитами з негорючих матеріалів шви між 

плитами потрібно заповнювати будівельним розчином. 

При впливі вогню на будівельні конструкції вони випробують більші чи менші 

деформації. Величина цих деформацій у значній мірі залежить від тривалості впливу 

вогню на нонструкцію і температури. 

Встановлено, що під час пожежі температура наростає так: через 5 хв після 

виникнення пожежі вона піднімається до 500°, через 30 хв вона збільшується до 800° 

через 1 ч — до 900 , через 2 ч — до 1000° і вище. 

У результаті впливу вогню і високих температур будівельна конструкція може 

втратити вогнестійкість. 

Межа вогнестійкості будівельної конструкції визначається періодом часу в 

годинах від початку впливу вогню до виникнення одного з наступних трьох ознак:  

утворення наскрізних тріщин у конструкції; 

підвищення температури на поверхні конструкції, що необігрівається, більш ніж 

на 140° чи у будь-якій крапці цієї поверхні більш ніж на 180° у порівнянні з 

температурою конструкції до виникнення пожежі, чи ж більш 220° незалежно від 

первісної температури конструкції до пожежі; 

втрати конструкцією несучої здатності. 

Таблиця 4.2 

Категорії приміщень за вибухопожежною і пожежною небезпокою 
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Категорія А (вибухонебезпечна) 

Приміщення в яких застосовуються горючі гази, 

легкозаймисті рідини з температурою спалаху не більше 28°С 

в такій кількості, що можуть утворюватися вибухонебезпечні 

парогазоповітряні суміші, при спалахуванні котрих 

розрахунковий надлишко-вий тиск вибуху в приміщенні 

перевищує 5 кПа. Речовини та матеріали, здатні вибухати та 

горіти при взаємодії з водою, киснем повітря або одне з одним 

в такій кількості, що розрахунковий надлишковий тиск вибуху 

в приміщенні перевищує 5кПа. 

Категорія Б 

(вибухопожежонебезпечна) 

Приміщення в яких застосовуються вибухонебезпечний 

пил і волокна, легкозаймисті рідини з температурою спалаху 

більше 28°С та горючі рідини за температурних умов і в такій 

кількості, що можуть утворюватися вибухонебезпечні пило-

повітряні або пароповітряні суміші, при спала-хуванні котрих 

розвивається розрахунковий над-лишковий тиск вибуху в 

приміщенні, що переви-щує 5кПа. 

Категорія В (пожежонебезпечна) 

Приміщення в яких знаходяться горючі рідини, тверді 

горючі та важкогорючі речовини, матеріали здатні при 

взаємодії з водою, киснем повітря або одне з одним горіти 

лише за умов, що приміщення, в яких вони знаходяться або 

використовуються, не відносяться до категорій А та Б. 

Категорія Г 

Приміщення в яких знаходяться негорючі речовини та 

матеріали в гарячому, розжареному або розплав-леному стані, 

процес обробки яких супроводжується виділенням 

променистого тепла, іскор, полум'я; горючі гази, спалимі 

рідини, тверді речовини, які спалюються або утилізуються як 

паливо. 

Категорія Д Приміщення в яких знаходяться негорючі речовини та 

матеріали в холодному стані. 

Таблиця 4.3 

Категорії будівель за вибухопожежною і пожежною небезпекою 

Ііудівля (будинок) належить до 

категорії А 

якщо у ній сумарна площа приміщень категорії А 

перевищує 5% площі усіх приміщень, або 200 м2. 

Допускається не відносити будівлю до категорії А, 

якщо сумарна площа приміщень категорій А в будівлі не 

перевищує 25% сумарної площі усіх розташованих у ній 

2 

приміщень (але не більше 1000 м ) і ці приміщення 

обладнуються установками автоматичного пожежогасіння. 

Будівля належить до категорії Б 

якщо одночасно виконуються дві умови: 

а) будівля не належить до категорії А; 

б) загальна площа приміщень категорії А і Б 

перевищує 5% сумарної площі усіх приміщень, або 200 м2. 

Допускається не відносити будівлі до категорії Б, якщо 

сумарна площа приміщень категорії А і Б не перевищує 

25% сумарної площі усіх розташованих в ній приміщень 

(але не більше 3500 м2) і ці приміщення обладнуються 

установками автоматичного пожежогасіння. 

Будівля належить до категорії В 

якщо одночасно виконуються дві умови: 

а) будівля не належить до категорії А чи Б; 

б) загальна площа приміщень категорії А, Б, В 

перевищує 5% (10%,якщо в будівлі відсутні приміщення 

категорії А і Б) сумарної площі усіх приміщень. 

Допускається не відносити будівлі до категорії В, якщо 

сумарна площа приміщень категорій А, Б, В у будівлі не 

перевищує 25% сумарної площі усіх розташованих в ній 

приміщень (але не більше 3500 м2) і ці приміщення 

обладнуються установками автоматичного пожежогасіння. 
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Будівля належить до категорії Г 

якщо одночасно виконуються дві умови: 

а) будівля не належить до категорії А, Б або В; 

б) загальна площа приміщень категорії А, Б, В і Г 

перевищує 5% сумарної площі усіх приміщень, або 200 м2. 

Допускається не підносити будівлі до категорії Г, якщо 

сумарна площа приміщень категорій А, Б, В і Г не 

перевищує 25% сумарної площі усіх розташованих в ній 

приміщень (але не більше 5000 м2) і приміщення категорій 

А, Б, В обладнуються установками автоматичного 

пожежогасіння. 

Будівля належить до категорії Д 

якщо вона одночасно не належить до категорії А, Б, В 

або Г. 

Визначення категорії будівель в цілому виконується 

після визначення категорій приміщень. Залежно від 

встановленої категорії за вибухопожежною та пожежною 

небезпекою, передбачається відповідний чинним 

нормативам комплекс об'ємно-планувальних рішень та 

профілактичних заходів. 
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Класифікація вибухо - та пожежонебезпечних зон та класів виробничих 

приміщень. 

Ступінь вогнестійкості будинків і споруджень характеризується групою 

займистості і мііжею вогнестійкості окремих частин будинку і спорудження. 

По вогнестійкості будинки і спорудження підрозділяються на п'ять ступенів. 

У табл. 4.2 приведені межі вогнестійкості і групи займистості деяких 

будівельних конструкцій. 

У залежності від класу чи спорудження будинку ступінь вогнестійкості його не 

може бути нижче: 

Для суспільних будинків і споруджень: 

I класу не нижче II ступеня вогнестійкості; 

II класу не нижче III ступеня вогнестійкості; 

III і IV класів ступінь вогнестійкості не нормується. 

Для виробничих будинків: 

I класу не нижче II ступеня вогнестійкості; 

II класу не нижче III ступеня вогнестійкості; 

III і IV класів ступінь вогнестійкості не нормується. 

Для житлових будинків: 

I класу не нижче І ступеня по вогнестійкості; 

II класу не нижче II ступеня по вогнестійкості; класу не нижче III ступеня по 

вогнестійкості; класу ступінь вогнестійкості не нормується. 

Таблиця 4.4 

Класифікація пожежонебезпечних зон 

Пожежонебезпечна зона класу П-І 

простір у приміщенні, у якому знаходиться 

горюча рідина - рідина, що має температуру 

спалаху, більшу за +61°С. 

Пожежонебезпечна зона класу П-ІІ 

простір у приміщенні, у якому можуть 

накопичуватися і виділятися горючий пил або 

волокна з нижньою концентраційною межею 

спалахування, більшою за 65 г/мЗ. 

Пожежонебезпечна зона класу П-ІІа 
простір у приміщенні, у якому знаходяться 

тверді горючі речовини та матеріали. 

Пожежонебезпечна зона класу П-ІІІ 

простір поза приміщенням, у якому 

знаходяться горючі рідини, 

пожежонебезпечний пил та волокна або тверді 

горючі речовини і матеріали. 

Таблиця 4.5 

Класифікація вибухонебезпечних зон 
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зона класу 0 

простір, у якому вибухонебезпечне середовище присутнє постійно, або 

протягом тривалого часу. Вибухонебезпечні зони класу 0 можуть мати місце 

переважно в межах корпусів технологічного обладнання і, у меншій мірі, в 

робочому просторі (вугільна, хімічна, нафтопереробна промисловість). 

зона класу 1 

простір, у якому вибухонебезпечне середовище може утворитися під час 

нормальної роботи (тут і далі нормальна робота - ситуація, коли установка працює 

відповідно до своїх розрахункових параметрів). 

зона класу 2 

простір, у якому вибухонебезпечне середовище за нормальних умов 

експлуатації відсутнє, а якщо воно виникає, то рідко і триває недовго. У цих 

випадках можливі аварії катастрофічних розмірів (розрив трубопроводів високого 

тиску або резервуарів значної місткості), які не повинні розглядатися під час 

проектування електроустановок. Частоту виникнення і тривалість 

вибухонебезпечного газопароповітряного середовища визначають за правилами 

(нормами) відповідних галузей промисловості. 

зона класу 20 

простір, уякомупідчаснормальноїексплуатаціївибухонебезпеч-

нийпилувиглядіхмариприсутнійпостійноабочастоукількості, 

достатнійдляутвореннянебезпечноїконцентраціїсуміші 3 повітрям, іпростір, 

деможутьутворюватисяпиловішаринепередбаченоїабонадмірноїтовщини. 

Звичайно, це має місце всередині обладнання, де пил може формувати 

вибухонебезпечні суміші часто і па тривалий термін. 

зона класу 21 

простір, 

уякомупідчаснормальноїексплуатаціїймовірнапоявапилуувиглядіхмаривкількості, 

достатнійдляутвореннясумішізповітрямвибухонебезпечноїконцентрації. 

Цязонаможевключатипростірпоблизумісцяпорошковогозаповненняабоосіданн

яіпростір, депідчаснормальноїексплуатаціїймовірнапоявапиловихшарів, 

якіможутьутворюватинебезпечнуконцентраціюпилоповітряноїсуміші. 

зона класу 22 

простір, 

уякомувибухонебезпечнийпилузависломустаніможез'являтисянечастоііснуватинед

овго, 

абовякомушаривибухонебезпечногопилуможутьіснуватиіутворювативибухо-

небезпечнісумішівразіаварії. Ця зона може включати простір поблизу обладнання, 

що утримує пил, який може вивільнятися шляхом витоку і формувати пилові 

утворення. 
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Таблиця 4.6. 

Межі вогнестійкості і групи займистості будівельних конструкцій. 

Найменування конструкцій 

Товщина або 

найменший розмір 

перетину 

конструкції в см 

Межа 

вогнеотійкості в 

год 

Група 

займистості 

Стіни і перегородки    

Суцільні сії ни і перегородки зі 

звичайного і дірчастого глиняного 

обпаленого, а також силікатної 

цегли, бетону, бутобетону і 

залізобетону 

6,5 0,75 

Негорючі 
12,5 2,5 

25 5,5 

38 11 

Стіни і перегородки з природного 

каменю, пустотілих 

шлакобетонних блоків, 

полегшених цегельних кладок із 

заповненням легким бетоном, 

теплоізоляційними негорючими чи 

важкогорючими матеріалами 

6.5 0,5 

Негорючі 

12,5 1,6 

25 4 

38 7 

  

Перегородки з пустотілих 

керамічних каменів 

3 0,5 
Негорючі 6 1,5 

Перегородки гіпсові, 

гіпсошлакові і гіпсоволокнисті 

при змісті органічної маси до 8% 

по вазі 

5 1,3 

Негорючі 8 2,2 

10  

Фахверкові стіни з цегли, 

бетонних і природних камешв зі 

сталевим каркасом: 

  

   

Незахищеним — 0,25 Негорючі 

 — 0,75  

облицьованою цеглою при 

товщині облицювання (у см) 6,5 
— 2  

те ж, 12 — 4  

Суцільні дерев'яні стіни і 

перегородки, оштукатурені з двох 

сторін при товщині шаруючи 

штукатурки 2 см 

10 0,6 

Важкогорючі 
15 0,75 

20 1 

25 1,25 

Стійки, колони і стовпи    

Стійки, колони, стовпи цегельні, 

бетонні і залізобетонні перетином 

у см: 

   

   

   

20X20 — 2 

Негорючі 

20X30  2,5 

20X40  2,75 

30X30 та 20X50  3 

30X50  3,5 
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Лекція 15 . Протипожежежний захист об’єктів галузі 

                 Зміст 

1. Система запобігання пожежі 

 

Під пожежною безпекою об’єкта розіміють такий його стан, за якого 

регламентованою імовірністю виключається можливість виникнення і розвитку пожежі 

та впливу на людей небезпечних чинників  пожежі, а також забезпечуються захист 

матеріальних цінностей. 

Забезпечення пожежної безпеки об’єкта складається із двох систем: система 

запобігання пожежі; система протипожежного захисту. 

                                                        Система запобігання пожежі 

Система запобігання пожежі – це комплекс організаційних заходів і технічних засобів, 

спрямованих на унеможливлення умов, необхідних для виникнення пожежі. 

Умови необхідні для виникнення пожежі (горіння). Умовами необхідними для 

виникнення  пожежі є наявність трьох чинників: горючої речовини, окисника та джерела 

запалювання. 

 Система запобігання пожежі об’єкта здійснюється за трьома напрямками: 

1.Запобігання утворення горючого середовища 

2.Запобігання доступу окислювача до горючого середовища. 

3.Запобігання виникнення в горючому середовищі джерела запалювання. 

                                                Система протипожежного захисту 

Система протипожежного захисту – це сукупність організаційних заходів, а також 

технічних засобів, спрямованих на запобігання впливу на людей небезпечних чинників 

пожежі та обмеження матеріальних збитків від неї. 

Протипожежний захист об’єктів здійснюється за трьома напрямками: 

1.Створення умов для успішного гасіння пожежі (встановлення у будівлях та 

приміщеннях установок пожежної автоматики та засобів пожежогасіння) 

2.Обмеження розвику пожежі 

3.Забезпечення безпечної евакуації людей та майна 

Вогнегасильні речовини. 

Вогнегасільні речовини при введенні до зони горіння знижують швидкість 

горіння або і іітністю його припиняють. Вони можуть бути газоподібними 

(вуглекислий газ, водяна пара), рідкими (вода), твердими (сухий пісок, земля). До 

вогнегасильних речовин відносять також її Ростові, повстяні або брезентові 
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простирадла. 

Вогнегасильні речовини за принципом дії поділяють на., охолоджуючі (вода), 

ізолюючі юну горіння від доступу кисню* 

(порошкоподібні речовини, простирадла, піни), ті, що розбавляють горючі рідини 

або іменшують вміст кисню в зоні горіння (пара, вуглекислий газ, вода) та 

уповільнюючі процес горіння (галоїдні вуглеводні). 

Для гасіння пожежі використовують первинні засоби пожежогасіння, які 

спеціально шготовляються на підприємстві: пісок, вода, азбестові простирадла, 

вогнегасники тощо. 

Одним із поширених засобів гасіння є вода. 

Вода як вогнегасильна речовина має такі позитивні якості; 

• доступність і низька вартість; 

• велика теплоємність; 

• висока транспортабельність; 

• хімічна нейтральність. 

Але вода має й негативні властивості. Зокрема у води невисока змочувальна 

здатність, для її підвищення застосовують різноманітні добавки — мило, синтетичні 

розчинники, іімінсульфати тощо. Не можна гасити водою лаки, фарби, розчинники, 

бензин, гас чи дизельне пальне.Електроустановки, що знаходяться під напругою, 

гасити водою не можна оскільки вода — гарний електропровідник. Горючі рідини 

легші за воду, тому вони спливають ііи її поверхню і продовжують горіти, а це 

призводить до ще більших розмірів пожежі. Гасіння особливо цінних матеріалів і 

устаткування водою може призвести до їх псування. 

Гасіння пожежі парою відбувається за рахунок ізоляції поверхні горіння від 

навколишнього середовища. Використовують цей метод гасіння в умовах обмеженого 

мовітреобміну, а також у закритих приміщеннях з найбільш небезпечними 

технологічними процесами. 

Одним із засобів пожежогасіння е піна. Піна використовується для гасіння 

загорань усіх твердих речовин, які можна гасити водою. Вона швидко припиняє доступ 

окислювача (кисню, повітря) до зони горіння і тому ефективніша за воду. Утворюється 

піна за рахунок хімічної реакції при змішуванні кислотної та лужної частин у 

спеціальних машинах та «огнегасниках. 

У піногенераторах хімічну піну одержують змішуванням пінопорошків з водою. 

Струмінь води під тиском захоплює з бункера пінопорошок , змішується з ним і 

одержана міна подається до вогнища пожежі. Хімічною піною не можна гасити 
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електрообладнання, тому що вона електропровідна, а також натрій і калій, які 

вступають у взаємодію з водою, при якій ниділяється вибухонебезпечний водень. 

Хімічну піну використовують для гасіння легкозаймистих та горючих рідин. 

 

При нагріванні вуглекислоти швидко утворюється велика кількість газу 

(збільшення об'єму в 400 - 500 разів), при цьому випаровування сприяє утворенню 

снігу з температурою мінус 70 °С, який інтенсивно відбирає теплоту в зоні горіння. 

Вуглекислоту використовують для гасіння пожеж у приміщеннях до 1000 м.кв. 

Вона діє ефективно під час гасіння невеликих поверхонь горючих рідин, електричних 

двигунів та установок, що знаходяться під напругою. Вуглекислотою не можна гасити 

матеріали, що тліють. 

Гасіння пожежі порошком відбувається внаслідок того, що значна кількість тепла 

йде на нагрів дрібних часток порошку. Крім того порошкова хмара припиняє доступ 

кисню до вогнища пожежі й спричиняє гальмування реакції горіння. Порошки 

використовують для гасіння лужних металів, електроустановок, що знаходяться під 

напругою. Порошкові вогнегасники призначені для гасіння усіх речовин, які не можна 

гасити водою. 

Пісокє ефективним засобом гасіння невеликих кількостей розлитих 

пальнемастильних матеріалів. Гасіння відбувається внаслідок припинення доступу 

кисню до вогнеща пожежі. 

Усі навчальні приміщення мають бути забезпечені Засобами гасіння 

пожеж.Весь пожежний інвентар повинен знаходитись у постійній готовності до 

застосування. Кожен, хто виявить пожежу, зобов'язаний сповістити пожежну охорону, 

вказати при цьому точне місце пожежі і наявність у приміщенні людей. До приїзду 

пожежної допомог! вчителі та адміністрація повинні вжити заходів щодо евакуації 

учнів у безпечне місце. 

Засоби захисту об'єктів 

Пожежні засоби поділяються на: 

• пожежні автомобілі, пожежні машини; 

• первинні засоби пожежогасіння (пожежний немеха-нізований інвентар, 

інструмент, вогнегасники тощо); 

• пожежну сигналізацію; 

• установки автоматичного пожежогасіння. 

Пожежні машинипризначені для виготовлення вогнегасних речовин: газу, 
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повітряномеханічної піни, аерозольних сумішей, порошків, снігоподібної маси. Вони 

можуть бути стаціонарними або пересувними. Пожежні автомобілі використовують для 

ліквідації пожеж на значних відстанях від їх дислокації. Широке розповсюдження 

знайшли автомобілі, оснащені пожежними машинами з використанням води. Ними в 

основному оснащені регіональні пожежні частини та пожежні частини великих 

підприємств. 

Мотопомпа(рис.2)— це пожежна машина, призначена для створення великого 

струменя води під тиском, із забором з водоймища. Мотопомпи бувають стаціонарні 

або пересувні. 

Первинні засоби пожежогасіння: 

• внутрішні крани з пожежними рукавами і стволами; 

• вогнегасники піняві, вуглекислотні, порошкові тощо; 

• ящики з піском, бочки з водою; 

• простирадла азбестові, повстяні, брезентові; 

• ручний пожежний інструмент. 

Вогнегасник— переносний чи пересувний пристрій для гасіння пожеж 

вогнегасною речовиною, яку він випускає після приведення його в дію. Як вогнегасний 

засіб у вогнегасниках використовують хімічну або повітряномеханічну піну, діоксид 

вуглецю (в рідкому стані), аерозольні сполуки й порошкі, що містять бром. 

Вогнегасники бувають: хімічні, піняві, повітряно-піняві, вулекислотні, 

порошкові, хладонові. 

Переносні вогнегасники використовують для ліквідації невеликих пожеж. 

Пересувні вогнегасники змонтовані на візку. 

Рідинний вогнегасник— це вогнегасник, який заряджається чистою водою або 

водою і добавками. 

Хімічний пінявий вогнегасник— це вогнегасник, заряд якого складається з 

двох частин: кислотної та лужної. 

Вогнегасник ВХП-10 має вигляд звареного сталевого корпусу 1, який заповнений 

лужним розчином. У ньому встановлений поліетиленовий стакан 2 з кислотною 

сполукою. При повороті ручки 6 більш ніж на 180 градусів шток 7 піднімається і 

відкриває горловину стакана 2. При перекиданні вогнегасника догори дном сполуки 

перемішуються, одержана піна з діоксидом вуглецю викидається назовні через отвір 

виприскування 10. 

Перед використанням вогнегасника за допомогою голки 15 слід проколоти 

мембрану 11 і прочистити отвір виприскування. Довжина струменя 6 м, термін дії — 60 
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с. Не можна застосовувати при гасінні електроустановок, що знаходяться під напругою. 

1- корпус; 2–кислотний стакан; 3–бокова ручка; 4 - перехідник;5- горловина; 

6 - рукоятка; 7 – шток;8 – кришка;   9 - пружина; 10 – сприск; 11 - 

мембрана; 12 - резиновий клапан;13 – рівень кислотної частини;14 - дно; 

15 – голка 

Повітрянопіновий вогнегасник— це вогнегасник, у якому використовується 5-6 

%- ний водяний розчин піноутворювача. Він застосовується для гасіння твердих 

речовин, крім речовин, що горять без доступу повітря. 

Вуглекислотний вогнегасник— це прилад багаторазової дії з зарядом 

вуглекислоти. Його доцільно застосовувати в бібліотеках, архівах, лабораторіях, 

музеях. Вогнегасник ВВ-2  має вигляд сталевого балона 1, до горловини якого на 

конусній різьбі вкручено вентиль З, із сифонними трубками 4. Запорний вентиль має 

запобіжну мембрану 2. Розструби 5 вогнегасників ВВ-2 та ВВ-5 з'єднані з корпусом 

вентиля шарнірами. Викорис-товують як ручні вогнегасники (ВВ-2, В-5 тощо), так і у 

транспортному виконанні . Балон заповнений зрідженою вуглекислотою під тиском 7 

МПа. При відкриванні вентиля зріджена вуглекислота викидаєть-ся з балона, 

випарюється, сильно охолоджується і виходить назовні у вигляді снігу. Довжина 

струменя 2 - 3 м, термін дії — 30 - 40 с. Застосовується в електроустановках, що 

знаходяться під напругою. З метою запобігання обмороженню не можна дотикатись до 

розтруба оголеними частинами тіла. Перевіряють вуглекислотні вогнегасники 

зважуванням. 

Порошковий вогнегасник— прилад, заряд якого — порошок, який до осередку 

пожежі подають стиснутим повітрям, що знаходиться у балончику під тиском 15 МПа, 

запобіжний клапан спрацьовує при тиску 0,8 МПа, термін гасіння — ЗО с. Такий 

вогнегасник застосовується для гасіння твердих матеріалів, лужних металів, 

електроустановок, у лабораторіях, складах. 

Хладоновий вогнегасник — прилад для гасіння пожежі, який створює 

аерозольний струмінь, що складається з дрібнодисперсних крапель. Заряд — галоїдні 

вуглеводні. Такі вогнегасники застосовують для гасіння пожеж на електроустановках 

під напругою до 380 В, твердих речовин, металів, карбідів, тліючих і здатних горіти без 

доступу повітря речовин. 

Принцип дії і застосування вогнегасників майже однакові, але є відмінності у 

приведенні їх у робочий стан. Тому біля кожного вогнегасника на видному місці 

подають стислу інструкцію щодо його застосовування. 

Ручний пожежний інструмент— це інструмент для розкривання і розбирання 
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конструкцій та проведення аварійно-рятувальних робіт при гасінні пожежі. До нього 

належать: ломи, гаки, сокири, відра, ножиці для різання металу, арматури. Інструмент 

розміщується на видному і доступному місці на стендах та щитах. 

Застосування пожежного інструмента, відповідних вогнегасників вивчають на 

вступному і наступних інструктажах на робочому місці. 

Кожний працюючий у майстерні, лабораторії зобов'язаний знати і виконувати 

правила пожежної безпеки, не допускати дій, що можуть призвести до пожежі. Учні, 

які працюють у майстерні, лабораторії, повинні пройти спеціальний протипожежний 

інструктаж щодо виконання заходів пожежної безпеки. Особи, які не пройшли такого 

інструктажу, не допускаються до роботи. 

Протипожежне водопостачання 

Протипожежне водопостачання — це комплекс пристроїв для подачі води до 

місцяпожежі. 

Протипожежний водопровід розраховують на подачу необхідного для гасіння 

пожежі кількості води (по нормах) під відповідним напором протягом не менш 3 ч. 

На зовнішній водогінній мережі на відстані 5 м від будинків уздовж доріг через 

кожні 100 м установлюють крани-гідранти, до яких при пожежі приєднують гнучкі 

рукави з пожежними стовбурами. 

Внутрішній пожежний водопровід харчується від мережі зовнішнього. Внутрішні 

пожежні крани (ПК) встановлені в чи шафах нішах з остеклованими дверцятами на 

площадках сходових кліток, у коридорах на висоті 1,35 м від підлоги. Число кранів 

визначається з розрахунку взаємного перекриття струменя з рукавів довжиною 10 м. 

Пожежні крани обладнані пожежними рукавами довжиною 16 — 20 м, пожежним 

стовбуром і швидкозамикаючимися пристроями для приєднання рукавів. 

Для автоматичного гасіння пожеж водою використовують спринклерне 

устаткування, що складається, з мережі монтуємих під перекриттям водопровідних 

труб з угвинченими в них спринклерними голівками. 

Спринклерна голівка має замок з латунних пластинок, спаяних легкоплавким 

припоєм, і пружну діафрагму; вихідний отвір голівки щільно закрите скляним 

клапаном. При підвищенні температури навколишнього середовища до тієї, на яку 

розрахований припой замка (72, 93,141 чи 182° С), отвір голівки швидко відкривається. 

При пожежі ця система автоматично розприскує воду. 

Дренчерное устаткування відрізняється від спринклерного тем, що дренчерные 

голівки постійно відкриті (на них немає замків). Воно використовується головним 

чином для створення водяних завіс при пожежі. Воду в дренчерную мережу подають 
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через автоматично відкривається клапан при підвищенні чи температури вручну. 

Виробництва з високою пожежною небезпекою не можуть бути захищені від 

пожеж за допомогою спринклерних і дренчерных установок унаслідок їхній порівняно 

високої инерционности. У таких випадках можуть використовуватися швидкодіючі 

автоматичні установки водяного пожежегасіння з клапанами БК і КБГЭМ. 

Спринклерні установки можуть бути водяні, повітряні і змішані. Це система 

труб, прокладених по стелі . Вода в труби потрапляє із водогінної мережі. Спринклерні 

головки икриті легкоплавкими замками, що розраховані на спрацювання при 

температурі 72, 93, 141 та 182 °С. Площа змочування одним спринклером становить від 

9 до 12 м
2
, а інтенсивність подачі води - 0,1 л/с м

2
. Важлива частина установки - 

контрольно-сигнальний клапан, котрий пропускає воду в спринклерну мережу, при 

цьому одночасно подає звуковий сигнал, контролює тиск води до і після клапана. 

Повітряна система спринклерної установки застосовується в неопалюваних 

приміщеннях. Трубопроводи в таких системах заповнені не водою, а стисненим 

повітрям. Вода в них лише досягає клапана, а у випадку зривання головки спочатку 

виходить повітря, а потім вода. Змішані системи влітку заповнюються водою, а взимку 

- повітрям. 

Дренчерні установки обладнуються розбризкувальними головками, які постійно 

відкриті . Вода подається в дренчерну систему вручну або автоматично при 

спрацюванні пожежних датчиків, котрі відкривають клапан групової дії. 

Таблиця 4.7 

Вогнегасники 

Порошкові 
ВП-1, ВП-2, ВП-5, 

ВП-10, ВП-100 

Універсальні і характеризуються широ-ким діапазоном 

застосування. Ними можна гасити лужні і лужноземельні 

метали та їх карбіди. Порошки роз-плавляючись утворюють 

плівку, яка ізолює матеріал від доступу повітря. 

Не можна використовувати для гасіння 

електрообладнання та електричних мереж з напругою вище 

1000 В. 

Хладонові 

(аерозольні) 

ВАХ, ВХ-3, ВВБ-ЗА, 

ВХ-7 

Призначенні для гасіння електроустановок під напругою 

до 380 В різно-манітних горючих твердих та рідких ре-човин, 

тліючих матеріалів. Як речовину використовують 

галогеновуглеводні. 

Порошкові 
ВП-1, ВП-2, ВП-5, 

ВП-10, ВП-100 

Універсальні і характеризуються широ-ким діапазоном 

застосування. Ними можна гасити лужні і лужноземельні 

метали та їх карбіди. Порошки роз-плавляючись утворюють 

плівку, яка ізолює матеріал від доступу повітря. 

Не можна використовувати для гасіння 

електрообладнання та електричних мереж з напругою вище 

1000 В. 
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Пожежна сигналізація 

Можливість швидкої ліквідації виниклої пожежі багато в чому залежить від 

своєчасного повідомлення про пожежу. Розповсюдженим засобом повідомлення є 

телефонний зв'язок. Найбільш швидким і надійним видом пожежного зв'язку і 

сигналізації є електрична система, що складається з чотирьох основних частин: 

приборів-сновіщателей, що встановлюються на робочих об'єктах і приводяться в дію 

автоматично або вручну ; прийомної станції, що приймає сигнали від сповіщателей і 

передає їх у приміщення пожежних команд; системи проводів, що з’єднують прибори-

сповіщателі з прийомною станцією; акумуляторних батарей для електроживлення 

системи. 

Електрична пожежна сигналізація в залежності від схеми з'єднання з приймальні, 

станцією підрозділяються на променеву і кільцеву. При променевій схемі від 

прийомної станції до кожного сповіщателя робиться окрема проводка, яка називається 

променем. Промінь складається з двох самостійних проводів- прямого і зворотного. 

При кільцевій (шлейфній) всі сповіщувачі встановлюються послідовно на один 

загальний провід, обидва кінці якого введені в прийомний апарат. На великих 

підприємствах у прийомну станцію звичайно включається кілька самостійних шлейфів 

(проводів), а на один шлейф може бути включене до 50 сповіщувачів. 

Сповіщувачі можуть бути ручні й автоматичні. Ручні сповіщувачі виконуються у 

виді кнопок і встановлюються в коридорах І на сходових площадках. 

Автоматичні пожежні сповіщувачі в залежності від імпульсу спрацьовування 

підрозділяють на димові, теплові і світлові. 

Димові сповіщувачі реагують на появу диму, тепловий— на підвищення 

температури повітря в приміщенні і на випромінювання відкритого полум'я. 

Теплові автоматичні сповіщувачі по типу застосованого чуттєвого елемента 

поділяються на біметалічні, термопарні і напівпровідникові. 

Застосовуються комбіновані автоматичні сповіщувачі реагуючі на тепло і дим. 

Знаходять застосування й ультразвукові сповіщувачі, що реагують на зміну 

ультразвукового поля при загоранні. 

Автоматичні пожежні сповіщувачі характеризуються чутливістю, інерційністью, 

зоноюдії. 

Таблиця 4.8 

Пожежні сповіщувачі 
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Тип Марка  

Теплові 

ИТ-Б, ИТ2-Б, 

ИП 105, 

СПТМ-70;     

НL 871-20; 

ИТ1-МДБ, D- 

601 

- максимальні (спрацьовують при досягненні порового значення 

температури повіт-ря в місці їх встановлення); 

- диференційні(реагують на швидкість наростання граді-ента 

температури); 

- максимально диференційні (спрацьовують від тої чи іншої 

переважаючої зміни те-мператури) 

Димові ИПД-1 

Виявляють дим фотоелек-тричним (оптичним) чи радіо-ізотопним 

методом. Принцип дії оптичного сповіщувача базується на реєстрації роз-

сіяного світла. В радіоізотоп-ному сповіщувачі чутливим елементом 

слугує іонізаційна камера з джерелом «-випромінювання. 

Світлові 

(полум’яневі) 

ИП, ИП-П, 

ИП-ПБ 

Дозволяють швидко виявити джерело відкритого полум’я . Чутливий 

фотоелемент спові-щувача реєструє випроміню-вання полум’я в 

ультрафіоле-товій чи інфрачервоній части-нах спектра, 

Комбіновані 
ІПК-1, ІПК-2, 

ІПК-3 

Контролюють відразу два чинника, що супроводжують пожежу : дим та 

температуру. 

 



154 
 

Лекція 16 . Правові та організаційні питання цивільного захисту 

          Зміст  

1. Державна політика 

2. Правові основи цивільного захисту 

3. Єдина державна система цивільного цивільного захисту 

 

1. Державна політика 

 

Конституцією України визнано, що найвищою соціальною цінністю є безпека людини, її 

життя і здоров’я. Кожен громадянин України має конституційне право на безпечне для життя 

і здоров’я довкілля. Ці конституційні права і свободи людини та суспільства загалом є 

об’єктами національної безпеки держави. 

Розвиток людської цивілізації, крім позитивних здобутків, породив численні загрози життєво 

важливим інтересам людини, суспільства і держави. Значне місце серед цих загроз займає 

небезпека техногенно-природної сфери. За такої ситуації роль держави у забезпеченні 

захисту населення і територій від стихійного лиха, аварій, природних, техногенних та 

екологічних катастроф постійно зростає. 

Україна, переживши найстрашнішу техногенну катастрофу – аварію на Чорнобильській 

АЕС, – одна з перших дійшла висновку, що вирішення питань щодо запобігання 

надзвичайним ситуаціям (НС) можливе лише за умови цілеспрямованої державної політики у 

цьому напрямку. Тому вже у 1992 році Верховна Рада України схвалила Концепцію 

цивільної оборони, а в 1993 році прийняла Закон України, де зазначено: ―Кожен має право на 

захист свого життя і здоров'я від наслідків аварій, катастроф, пожеж, стихійного лиха та на 

вимогу гарантій забезпечення реалізації цього права від Кабінету Міністрів України, 

міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних 

адміністрацій, органів місцевого самоврядування, керівництва підприємств, установ і 

організацій незалежно від форм власності і підпорядкування‖. 

У березні 1999 року в Концепції захисту населення і територій у разі загрози та виникнення 

НС (Указ Президента України від 26.03.1999 № 284/99) було зазначено: ―Забезпечення 

безпеки та захисту населення в Україні, об'єктів економіки і національного надбання 

держави від наслідків надзвичайних ситуацій повинно розглядатися як невід'ємна частина 

державної політики національної безпеки і державного будівництва, як одна з 

найважливіших функцій центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної 

Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів рад‖. 

Указом Президента України від 9 лютого 2001 року № 80 ―Про заходи щодо підвищення 

рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру‖ визначено: ―Вважати, що запобігання виникненню надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру та ефективна ліквідація їх наслідків є одним з 
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головних пріоритетів у діяльності Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих 

органів виконавчої влади‖. 

В Україні питання захисту людини у випадку виникнення НС є складовою 

державної політики. Участь держави в забезпеченні безпеки своїх громадян від природних, 

техногенних та інших небезпек і загроз проявляється у такому: 

 в Україні створено систему відповідних організаційних структур, а саме: на всіх 

рівнях утворено органи управління, уповноважені вирішувати завдання у сфері 

захисту населення і території від НС природного та техногенного характеру. Важливу 

роль відіграє держава у створенні спеціальних сил і засобів ліквідації НС, визначено 

перелік цих сил і порядок їх застосування; 

 у межах державної політики створена і постійно удосконалюється законодавча, 

нормативно - правова і методична база, яка регламентує питання захисту від НС, 

реагування на них, функціонування системи відповідних організаційних структур; 

 держава приділяє велику увагу проведенню активної науково-технічної політики. 

Прийняті і виконуються важливі цільові науково-технічні програми; 

 здійснюється матеріальна і фінансова підтримка заходів у сфері захисту населення і 

територій від НС, зокрема і превентивних заходів, що вкрай важливо; 

 активізується роль держави у розширенні міжнародного співробітництва у сфері 

захисту населення і території від НС. Здійснюється інтеграція державної системи до 

Європейської і світової системи попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій. 

Сили цивільного захисту (ЦЗ) України неодноразово брали участь у міжнародних 

рятувальних операціях (Туреччина, Індія, Греція, Польща, Словаччина, Угорщина, 

Пакистан); 

Сьогодні основною метою державної політики у сфері захисту населення і територій від НС 

є забезпечення гарантованого рівня безпеки людини, суспільства і держави в межах науково 

обґрунтованих критеріїв прийнятного ризику. Реалізація цієї політики здійснюється з 

дотриманням таких основних принципів: 

 захисту від НС підлягає все населення України; 

 підготовка і реалізація заходів щодо захисту від НС здійснюються з урахуванням 

розподілу повноважень між центральними і місцевими органами влади; 

 у випадку виникнення НС забезпечується пріоритетність завдань щодо рятування 

життя і збереження здоров’я людей; 

 основні заходи, спрямовані на запобігання НС, на максимально можливе зменшення 

втрат та збитків, здійснюються завчасно; 

 планування і здійснення заходів щодо захисту населення і територій (НіТ) від НС 

здійснюється з урахуванням економічних та природних умов, особливостей територій, 

ступеня реальної небезпеки виникнення НС; 
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 ліквідація НС здійснюється силами і засобами місцевих органів влади. У разі 

необхідності можуть залучатися сили і засоби центрального підпорядкування МНС і 

центральних органів виконавчої влади. 

Державна політика у сфері захисту населення і територій регламентується 

відповідними законами і нормативно-правовими актами шляхом розроблення та реалізації 

державних і регіональних цільових програм, науково-технічних програм, планів розвитку та 

удосконалення Єдиної системи цивільного захисту. Фінансування заходів щодо захисту 

населення і територій здійснюється відповідно до законодавства. 

З метою покращення роботи щодо захисту населення і територій, надання цій роботі 

загальнонаціональної значущості, виведення її на рівень державної політики у 1992 році 

цивільну оборону було передано у підпорядкування Кабінету Міністрів України, а в червні 

1996 року було створено Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту 

населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (МНС). 

МНС є центральним органом виконавчої влади, який здійснює державну політику та 

управління у сфері цивільного захисту, координує діяльність інших органів виконавчої влади 

у зазначеній сфері. Основні напрямки діяльності МНС у сфері цивільного захисту: 

 забезпечує реалізацію державної політики та здійснює державний нагляд за 

дотриманням законів та нормативно-правових актів у сфері цивільного захист; 

забезпечує діяльність єдиної державної системи цивільного захисту; 

 контролює організацію виконання заходів, спрямованих на захист населення і 

територій від надзвичайних ситуацій, органами виконавчої влади, місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами та організаціями; 

 перевірка стану готовності органів управління, сил і засобів цивільного захисту до дій 

у надзвичайних ситуаціях; 

 контроль за накопиченням, збереженням і цільовим використанням матеріальних 

ресурсів, призначених для ліквідації наслідків НС органами виконавчої влади, 

місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями; 

 перевіряє стан планування та готовності до проведення заходів з евакуації населення 

у разі виникнення НС ; 

 забезпечує перевірку наявності та утримання в готовності на потенційно небезпечних 

об'єктах локальних систем виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій і 

локальних систем оповіщення населення та персоналу цих об'єктів; 

 перевіряє наявність і готовність до використання за призначенням засобів 

колективного та індивідуального захисту населення, майна цивільного захисту, їх 

утримання та облік; 

 проводить перевірку підготовки до дій підприємств, установ та організацій в умовах 

надзвичайних ситуацій;  
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 бере участь у перевірках щодо забезпечення умов зберігання небезпечних речовин і 

виробів, що містять такі речовини; 

 здійснює в межах, визначених законодавством, нормативне регулювання у сфері 

цивільного захисту, розробляє і затверджує державні правила і норми цивільного 

захисту, які є обов'язковими до виконання органами виконавчої влади; 

 здійснює інші заходи, передбачені законодавством. 

 

 

2. Правові основи цивільного захисту 

 

Історія України завжди була пов’язана з небезпечними природними явищами, катастрофами, 

небезпекою, яка виникала під час воєнних дій. Здавна люди намагалися об'єднатися, щоб 

протистояти цим лихам. Часто чергова небезпека обумовлювала створення необхідних сил 

для захисту. 

Так, наприкінці XV століття виникла пожежна служба. Розвиток гірничої справи, хімічної 

промисловості, мореплавства обумовив створення підрозділів гірничо- і газорятувальників, 

морських рятувальників. Кожен із цих напрямків рятувальних робіт разом із зростанням 

небезпеки набував свого розвитку і потребував розроблення відповідних нормативно-

правових актів. 

Необхідність створення державної системи захисту населення і території була зумовлена 

насамперед зростанням воєнних загроз, створенням і розвитком засобів ураження. В жовтні 

1932 року вирішення цих питань було покладено на місцеву протиповітряну оборону 

(МППО). 

Створення МППО забезпечило у роки Великої Вітчизняної війни успішний захист населення 

і створення умов для функціонування об'єктів народного господарства. За роки війни МППО 

перетворилася на загальнодержавну систему захисту тилу країни, була важливим елементом 

обороноздатності держави, складовою збройних сил країни. 

Положеннями про МППО 1949 і 1956 років було визначено мету, завдання, організаційну 

структуру МППО, роль і місце військ МППО, формувань, порядок підготовки кадрів і 

населення в системі МППО. 

У положенні 1956 року вперше підкреслювалося, що МППО є системою загальнодержавних 

оборонних заходів, які здійснюються з метою захисту населення від сучасних засобів 

ураження, створення умов, що забезпечують надійність роботи об'єктів народного 

господарства, проведення рятувальних робіт і надання допомоги постраждалим. 

Із появою ядерної зброї, створенням ракетних засобів її доставки захист населення і 

територій набув ще більшої актуальності і важливості. У зв'язку з цим у 1961 році було 

прийнято рішення про перетворення МППО на цивільну оборону. 
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У 60–70-ті роки було багато зроблено для забезпечення готовності цивільної оборони на 

випадок виникнення ядерної війни, у тому числі у нормативно-правовій сфері. 

Слід визнати, що орієнтація цивільної оборони в основному на вирішення завдань воєнного 

часу об'єктивно сприяла однобокому її розвитку. Аварія на Чорнобильській АЕС підтвердила 

те, що цивільна оборона не готова до вирішення завдань щодо захисту населення і територій 

від НС природного і техногенного характеру. 

У 1987 році було задекларовано необхідність розвитку цивільної оборони в плані вирішення 

завдань захисту населення у надзвичайних ситуаціях, викликаних стихійним лихом, аваріями 

і катастрофами. У 1989 році було прийнято рішення про створення в структурі Уряду 

спеціального органу – Державної комісії з надзвичайних ситуацій. 

У 1996 році створюється МНС, яке ініціює розроблення і прийняття цілої низки 

законодавчих актів, указів, розпоряджень Президента України, рішень Кабінету Міністрів 

України. Серед них найбільшого значення набули закони України ―Про захист населення і 

територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру‖, ―Про аварійно-

рятувальні служби‖, ―Про війська цивільної оборони України‖, '' Про зону надзвичайної 

екологічної ситуації‖; Укази Президента України від 26 березня 1999 року №284/99 ―Про 

Концепцію захисту населення і території у разі загрози та виникнення надзвичайних 

ситуацій‖, від 9 лютого 2001 року№80 ―Про заходи щодо підвищення рівня захисту 

населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру‖; 

постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2000 року № 1313 ―Про затвердження 

Програми запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного 

характеру на 2000-2005 роки‖, від 7 лютого 2001 року №122 ―Про комплексні заходи, 

спрямовані на ефективну реалізацію державної політики у сфері захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, запобігання та 

оперативного реагування на них на період до 2005 року‖ та інших. Детальніше розглянемо 

основоположні документи, на яких ґрунтується робота системи цивільного захисту 

населення. Закон України ―Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру‖. Цей Закон було прийнято 8 червня 2000 року. Закон 

визначає організаційні та правові основи захисту громадян України, іноземців та осіб без 

громадянства, які перебувають на території України, захисту об'єктів виробничого і 

соціального призначення, довкілля від НС. Ним також  визначаються: 

 основні принципи, завдання, права громадян у сфері захисту населення і територій від 

НС; 

 права та обов'язки іноземців та осіб без громадянства у разі виникнення НС; 

 види, рівні та критерії класифікації НС; 

 основні заходи у сфері захисту населення і територій від НС, а саме: інформування та 

оповіщення; спостереження, укриття в захисних спорудах; евакуаційні заходи; 

інженерний, біологічний, радіаційний і хімічний захист; державна стандартизація, 

експертиза, нагляд і контроль; декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки; 

 повноваження органів, державна система управління з питань запобігання і 

реагування на НС; 
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 сили і засоби захисту населення і територій від НС; порядок їх залучення та 

діяльність; 

 підготовка до дій у НС та обов'язки громадян у сфері захисту населення і територій 

від НС; 

 фінансове та матеріальне забезпечення заходів у сфері захисту населення і територій 

від НС; 

 міжнародне співробітництво. 

Прийняття Закону надало можливість створити систему організаційних, технічних, медико-

біологічних, фінансово-економічних та інших заходів, спрямованих на захист населення і 

територій, матеріальних і культурних цінностей довкілля від НС. 

Закон України ―Про зону надзвичайної екологічної ситуації‖. Закон було прийнято 13 липня 

2000року, він визначає: 

 основні принципи регулювання правового режиму в зоні НЕС та завдання у цій сфері; 

 підстава та порядок оголошення окремої місцевості зоною НЕС, зміну меж території 

зони; 

 визначення правового режиму зони НЕС; 

 визнання юридичних та фізичних осіб потерпілими від НЕС та відшкодування їм 

збитків; 

 відповідальність за порушення правового режиму в зоні НС. 

Прийняття Закону надало можливість врегулювання правових відносин організаційного, 

фінансового та матеріально-технічного забезпечення під час здійснення надзвичайних 

заходів, спрямованих на захист людей і нормалізацію екологічного стану на території зони 

НЕС. 

Закон України ―Про аварійно-рятувальні служби‖. Закон прийнято 14 грудня 1999 року, він 

визначає: 

 основні принципи, завдання і функції державної політики щодо діяльності аварійно-

рятувальних служб; 

 права аварійно-рятувальних служб; 

 організацію діяльності аварійно-рятувальних служб; 

 координацію та управління діяльністю аварійно-рятувальних служб; 

 діяльність аварійно-рятувальних служб в умовах ліквідації НС; 

 обов'язки, права, гарантії соціального захисту та відповідальність рятувальників; 
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 матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності аварійнорятувальних 

служб; 

 нагляд, контроль та припинення діяльності аварійно-рятувальних служб; 

 міжнародне співробітництво аварійно-рятувальних служб. 

Закон України ―Про правові засади цивільного захисту‖. Політичні зміни, що відбувалися 

останніми роками на міжнародній арені, зумовили переорієнтацію діяльності більшості 

національних та міжнародних організацій, які займалися питаннями цивільної оборони, та 

завдань щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації мирного часу, надання 

гуманітарної допомоги у разі їх виникнення. 

Сукупність завдань, що стоять перед національними службами цивільної оборони більшості 

країн, пов'язані сьогодні з проблемами мирного часу, що дає змогу говорити швидше про 

цивільний захист населення, ніж про цивільну оборону. 

Реалізація державної політики у сфері захисту населення і територій повинна базуватися на 

правових нормах, у тому числі на тих, які прийнято міжнародною спільнотою. 

Цивільна оборона в сучасних умовах набуває соціального значення і цільового спрямування 

на збереження життя і здоров’я громадянина суспільства і середовища його існування. 

Саме з цих причин актуальною стає створення системи цивільного захисту, яка вирішує 

комплекс завдань з протидії надзвичайним ситуаціям мирного і воєнного часу. 

У зв'язку з цим Указом Президента України від 27 січня 2003 року №47/2003 Державний 

департамент пожежної безпеки було переведено з Міністерства внутрішніх справ України до 

складу Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від 

наслідків Чорнобильської катастрофи. 

Перехід Державного департаменту пожежної безпеки до складу МНС призвів до об’єднання 

пожежо-рятувальних та аварійно-рятувальних формувань. Об’єднання таких двох державних 

структур, як цивільна оборона і пожежна безпека, в єдину систему змінило характер і обсяг її 

завдань, розширило сферу її діяльності і максимально наблизило до об’єкта захисту – 

суспільства та людини зокрема. А це поставило на порядок денний необхідність 

законодавчого оформлення цієї системи. 

24 червня 2004 року Верховна Рада України прийняла Закон України ―Про правові засади 

цивільного захисту‖. Закон визначає правові, економічні та організаційні засади реалізації 

державної політики у сфері цивільного захисту. Законом передбачено утворення єдиної 

системи цивільного захисту, яка має на меті захист населення від небезпечних наслідків 

аварій пожеж та інших катастроф техногенного, екологічного, природного характеру.  

Закон має на меті: 

 утворення національної структури цивільного захисту; 

 приведення системи захисту населення і територій від НС у відповідність до норм 

міжнародного права, стандартів ЄС.  
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Ним визначаються: 

 основні принципи, напрями та завдання державної політики у сфері цивільного 

захисту; 

 режими функціонування системи цивільного захисту; 

 регулювання питань взаємодії між державними органами виконавчої влади в 

повсякденній діяльності та під час ліквідації наслідків НС; 

 система управління, структура і повноваження центральних і місцевих органів 

виконавчої влади на всіх рівнях побудови; 

 сутність та організація системи цивільного захисту. 

Закон регулює порядок проходження служби громадянами України в органах управління у 

силах цивільного захисту. Ним регламентується діяльність органів і підрозділів цивільного 

захисту щодо інтеграції до світової системи міжнародного співробітництва у цій сфері, 

порядок надання допомоги іноземним державам з питань ліквідації НС. Дія закону 

поширюється на всю територію України, всі верстви населення, підприємства, організації. 

Закон України ―Про пожежну безпеку‖ . Закон визначає загальні правові, економічні та 

соціальні засади забезпечення пожежної безпеки, регулює відносини державних органів, 

юридичних і фізичних осіб у цій галузі. 

Законом визначаються: 

 засади забезпечення пожежної безпеки, розмежування компетенцій та обов'язків 

державних органів підприємств, установ та організацій, громадян щодо забезпечення 

пожежної безпеки; 

 здійснення державного пожежного нагляду; 

 нормативно-технічна робота з питань дотримання вимог пожежної безпеки; 

 завдання та організація пожежної охорони, засади проходження служби; 

 фінансове та матеріально-технічне забезпечення пожежної охорони; 

 відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки. 

Сьогодні захист населення і територій від надзвичайних ситуацій регулюється 17-ма 

законами України та безліччю підзаконних актів. Можна констатувати, що в Україні 

сьогодні сформувалася загалом основна законодавча і нормативно-правова база у сфері 

захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій. Проте вона розроблялася у різний 

час, тому деякі документи втратили свою актуальність або суперечать реаліям і потребам 

держави не відповідають нормам міжнародного права, яке в останні роки зазнало істотних 

змін. Робота щодо удосконалення нормативно-правової бази постійно продовжується. 

Забезпечення захисту населення і територій у разі загрози та виникнення НС є одним із 

найважливіших завдань держави. Актуальність проблеми забезпечення безпеки населення і 
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території зумовлена тенденціями зростання втрат людей і завдання шкоди територіям, що 

спричиняються небезпечними явищами, аваріями і катастрофами. Ризики НС природного і 

техногенного характеру невпинно зростають. Це пояснюється збільшенням антропогенного 

впливу на навколишнє середовище, прогресуючим зносом основних фондів, зниженням 

загального рівня техніки безпеки і виробничої дисципліни. 

Стратегію безпеки в ХХІ столітті Україна має будувати, ґрунтуючись на аналізі 

швидкозмінної реальності, нових ризиків і динаміки існуючих глобальних проблем. Метою 

державної політики у сфері захисту населення і територій від НС на найближче десятиріччя 

буде забезпечення гарантованого захисту життя, здоров’я людей, територій, об’єктів у 

допустимих межах показників ризику, критерії яких встановлюються з урахуванням 

вітчизняного і світового досвіду в цій галузі. 

 

 

3. Єдина державна система цивільного цивільного захисту 

 

Для реалізації державної політики у сфері запобігання і реагування на НС, цивільного 

захисту населення, була створена Єдина державна система органів виконавчої влади з питань 

запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру. 

Завданнями єдиної системи цивільного захисту є: 

 розроблення нормативно-правових актів, норм, правил та стандартів з питань 

запобігання НС та забезпечення захисту населення і територій від їх наслідків; 

 забезпечення готовності органів виконавчої влади, підпорядкованих їм сил і засобів 

до дій, спрямованих на запобігання і реагування на НС; 

 забезпечення реалізації заходів щодо запобігання виникненню НС; 

 навчання населення поведінці та діям у разі виникнення НС; 

 виконання цільових і науково-технічних програм, спрямованих на запобігання НС, 

забезпечення сталого функціонування підприємств, установ та організацій, 

зменшення можливих матеріальних втрат; 

 збирання та аналітичне опрацювання інформації про НС, видання інформаційних 

матеріалів з питань захисту населення і територій від наслідків НС; 

 прогнозування та оцінювання соціально-економічних наслідків НС, визначення на 

основі прогнозу потреби в силах, засобах, матеріальних та фінансових ресурсах; 

 створення, раціональне збереження і використання резерву матеріальних та 

фінансових ресурсів, необхідних для запобігання і реагування на НС; 

 проведення державної експертизи, забезпечення нагляду за дотриманням вимог щодо 

захисту населення і територій від НС; 
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 оповіщення населення про загрозу та виникнення НС, своєчасне та достовірне його 

інформування про обстановку і вжиті заходи; 

 захист населення у разі виникнення НС;  

 проведення рятувальних та інших невідкладних робіт щодо ліквідації НС, організація 

життєзабезпечення населення; 

 пом'якшення можливих наслідків НС у разі їх виникнення; 

 здійснення заходів щодо соціального захисту населення, проведенн гуманітарних 

акцій;  

 реалізація визначених законодавством прав у сфері захисту населення від наслідків 

НС, зокрема осіб, що брали участь у ліквідації цих ситуацій; 

 участь у міжнародному співробітництві у сфері цивільного захист населення; 

 організація роботи, пов'язаної з постійним спостереженням за потенційно екологічно і 

техногенно-небезпечними об'єктами та їх експлуатацією. 

Структура. Єдина система цивільного захисту складається з постійно діючих 

функціональних і територіальних підсистем і має чотири рівні: державний, регіональний, 

місцевий та об'єктовий. 

Функціональні підсистеми створюються міністерствами та іншими центральними органами 

виконавчої влади для організації роботи, пов'язаної із запобіганням НС та захистом 

населення і територій від їх наслідків. У НС сили і засоби функціональних підсистем 

регіонального, місцевого та об'єктового рівня підпорядковуються органам управління 

відповідних територіальних підсистем єдиної державної системи. 

Організаційна структура та порядок діяльності функціональних підсистем єдиної державної 

системи та підпорядкованих їм сил і засобів визначаються в положеннях про них, які 

затверджуються відповідними міністерствами та іншими центральними органами виконавчої 

влади за погодженням з МНС. 

Територіальні підсистеми єдиної державної системи створюються в Автономній Республіці 

Крим, областях, містах Києві та Севастополі для запобігання і реагування на НС у межах 

відповідних регіонів. 

Структура та порядок діяльності територіальних підсистем визначаються в положеннях про 

них, які затверджуються Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головами 

обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. 

Органи управління. Кожен рівень єдиної системи цивільного захисту має координуючі та 

постійні органи управління, систему повсякденного управління, силі і засоби, резерви 

ресурсів, системи зв'язку та інформаційного забезпечення. 

Координуючими органами єдиної системи цивільного захисту є: 
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 на державному рівні: Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та 

НС. Національна рада з питань безпечної життєдіяльності населення. 

 на регіональному рівні – комісії Ради міністрів Автономної Республіки Крим, 

обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з питань 

техногенно-екологічної безпеки та НС; 

 на місцевому рівні – комісії районних державних адміністрацій і виконавчих органів 

рад з питань техногенно-екологічної безпеки та НС; 

 на об'єктовому рівні – комісії з питань надзвичайних ситуацій. 

Державні, регіональні, місцеві та об'єктові комісії забезпечують безпосереднє керівництво 

реагуванням на надзвичайну ситуацію або на загрозу її виникнення. Положення про 

Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та НС і Національну раду з 

питань безпечної життєдіяльності населення та їх персональний склад затверджуються 

Кабінетом Міністрів України. 

Положення про регіональну, місцеву комісію та її склад затверджуються рішенням 

відповідного органу виконавчої влади. 

Положення про об'єктову комісію та її персональний склад затверджуються рішенням 

керівника відповідного об'єкта. 

Постійними органами управління з питань техногенно-екологічної безпеки, цивільної 

оборони та з надзвичайних ситуацій є: 

 на державному рівні – Кабінет Міністрів України, міністерства та інші центральні 

органи виконавчої влади (прем’єр-міністр є начальником Цивільного захисту 

України); 

 на регіональному рівні – Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, 

Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, уповноважені органи з 

питань НС та цивільного захисту населення Ради міністрів Автономної Республіки 

Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій; 

 на місцевому рівні – районні державні адміністрації і виконавчі органи рад, 

уповноважені органи з питань НС та цивільного захисту населення; 

 на об'єктовому рівні – структурні підрозділи підприємств, установ та організацій або 

спеціально призначені особи з питань НС. 

До системи повсякденного управління єдиною системою цивільного захисту входять: 

 центри управління в НС, оперативно-чергові служби уповноважених органів з питань 

НС та цивільного захисту населення усіх рівнів; 

 диспетчерські служби центральних і місцевих органів виконавчої влади, державних 

підприємств, установ та організацій. 

Начальник Цивільного захисту України: 
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 забезпечує постійну готовність Цивільного захисту України до виконання покладених 

на нього завдань; приводить у готовність органи управління й сили цивільного 

захисту відповідно до законодавства України, забезпечує здійснення контролю за 

виконанням заходів цивільного захисту в центральних органах державної виконавчої 

влади, АРК, областях, містах; 

 здійснює керівництво підготовкою органів управління й сил цивільного захисту 

центрального підпорядкування і проведення навчань з цивільного захисту; 

 визначає основні напрями наукових досліджень з проблем цивільного захисту, 

забезпечує координацію науково-дослідних робіт з цих проблем та здійснення 

контролю за виконанням найважливіших з них; 

 призначає на посаду ректора Інституту державного управління з питань захисту 

населення і територій, подає Президентові України матеріали для присвоєння вищих 

офіцерських звань посадовим особам Міністерства України з питань надзвичайних 

ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. 

Начальники цивільного захисту інших рівнів; 

 визначають основні напрями розвитку й удосконалення цивільного захисту 

відповідної ланки; 

 забезпечують виконання законодавства України з питань цивільного захисту 

посадовими особами, громадянами, підприємствами, установами і організаціями 

незалежно від форм власності; 

 розробляють і забезпечують виконання заходів для запобігання виникненню 

надзвичайних ситуацій техногенного походження, а також вживають заході щодо 

зменшення збитків і втрат у разі їх виникнення; 

 сприяють силам цивільного захисту в підтриманні постійної готовності до дій за 

призначенням; 

 координують діяльність відповідних органів державної виконавчої влади та 

організацій, залучені до виконання завдань із захисту населення від наслідків 

надзвичайних ситуацій; 

 забезпечують раціональне використання коштів на утримання органів управління і 

сил, проведення заходів із цивільного захисту; 

 організовують пропаганду з питань цивільного захисту серед населення. 

Первинною ланкою в системі цивільного захисту є цивільний захист об’єктів 

господарювання. Організаційна структура цивільної оборони на ОГД (рис. 2) містить у 

своєму складі: 

 керівництво (начальник ЦЗ та його заступники); 

 штаб ЦЗ (відділ, сектор, група); 
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 евакуаційну комісію; 

 служби цивільної оборони; 

 невоєнізовані формування загального та спеціального призначення. 

Начальником ЦЗ об'єкта (підприємства, організації, установи) є його керівник. Він несе 

відповідальність за організацію і стан ЦЗ на об'єкті, постійну готовність сил і засобів до 

проведення РНР; своєчасне планування і здійснення заходів з ЦЗ у мирний період та воєнний 

час. 

Штаб ЦЗ ОГД (відділ, сектор, група) є органом управління начальника ЦЗ об'єкта. На штаб 

покладаються такі функції: 

 організація і забезпечення безперервного управління силами і засобами ЦЗ ОГД; 

 забезпечення своєчасного оповіщення служб, формувань, робітників, службовців та 

населення про загрозу НС; 

 розроблення плану ЦЗ ОГД, періодичне коригування і організація його виконання; 

 здійснення заходів з захисту персоналу і населення від впливу негативних наслідків 

НС; 

 організація підготовки особового складу формувань ЦЗ, навчання робітників і 

службовців правилам поведінки в екстремальних умовах; 

 забезпечення постійної готовності сил і засобів цивільної оборони об'єкта. 

Планування роботи системи ЦЗ на ОГД здійснюється на основі відстеження змін 

навколишнього природного, техногенного та екологічного середовища і відповідних 

документів, що регламентують порядок і методику цього планування. 

Масштаби і наслідки можливої надзвичайної ситуації визначаються на основі експертної 

оцінки, прогнозу чи результатів модельних експериментів, проведених кваліфікованими 

експертами. Залежно від отриманих результатів в органах управління галуззю всіх 

адміністративних рівнів, у навчальних закладах, організаціях, установах і підприємствах 

галузі як об’єктах цивільної оборони розробляється ―План дії органів управління, сил і 

структурних підрозділів в режимах повсякденної діяльності, підвищеної готовності, 

надзвичайної ситуації, надзвичайного стану‖ (далі – План дій), який є мотивованим 

рішенням керівника – начальника цивільної оборони щодо організації і ведення цивільної 

оборони об’єкта. 

Довгостроковими документами є: план цивільної оборони, наказ про організації ведення 

цивільної оборони, план розвитку і удосконалення цивільної оборони; план  підготовки та 

підвищення кваліфікації керівного складу цивільної оборони об’єкта, план-графік вивчення 

(комплексної перевірки) стану або вивчення окремих питань цивільної оборони в 

структурних підрозділах об’єкта. Наказом начальника цивільної оборони про організацію і 

ведення цивільної оборони на об’єкті визначаються посадові особи і керівні органи, служби і 

невоєнізовані формування цивільної оборони, їх призначення і функції, кількісний склад і 
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невоєнізовані формування цивільної оборони, їх призначення і функції, кількісний склад і 

матеріально-технічне забезпечення; організація підготовки керівного складу та навчання за 

тематикою цивільної оборони працівників галузі, контроль стану цивільної оборони у 

структурних підрозділах і звітність. 

Щорічно розробляються: 

 наказ про стан цивільної оборони в минулому році та основні завдання на наступній 

рік; 

 план підготовки цивільної оборони об’єкта в наступному році; 

 навчальний план і розклад занять з постійним складом працівників органів управління 

за тематикою цивільної оборони. 

 доповідь про стан і підготовку цивільної оборони об’єкта у минулому році. Сили і 

засоби. До складу сил і засобів єдиної системи цивільного захисту входять відповідні 

сили і засоби функціональних та територіальних підсистем, а також недержавні 

рятувальні формування, які залучаються для виконання відповідних робіт. 

Військові і спеціальні цивільні аварійно-рятувальні формування, з яких складаються 

зазначені сили і засоби, укомплектовуються з урахуванням необхідності проведення роботи в 

автономному режимі протягом не менше трьох діб і перебувають у стані постійної 

готовності ( сили постійної готовності). 

Сили постійної готовності, згідно із законодавством, можуть залучатися для термінового 

реагування у разі виникнення НС. Спеціально підготовлені сили і засоби Міноборони 

залучаються до ліквідації НС у порядку, визначеному Законом України ―Про надзвичайний 

стан‖. 

Сили і засоби МВС України, Адміністрації Держприкордонслужби і СБУ залучаються до 

ліквідації НС та їх наслідків у межах, що не суперечать законодавству. 

За рішеннями Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та 

Севастопольської міських, районних, державних адміністрацій і виконавчих органів рад, за 

наказами керівників державних підприємств утворюються позаштатні спеціалізовані 

формування, призначені для проведення конкретних видів невідкладних робіт у процесі 

реагування на НС. 

Інформаційне забезпечення функціонування єдиної системи цивільного захисту 

здійснюється: 

 центром управління в НС МНС України; 

 силами і засобами Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань НС; 

 інформаційними центрами і центрами управління в НС міністерств та інших 

центральних органів виконавчої влади; 

 центрами управління в НС Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, 

міських державних адміністрацій; 
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 уповноваженими органами з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення; 

 інформаційними службами підприємств, установ, організацій із залученням засобів 

зв'язку і передавання даних. 

 

Рис.2. Організація ЦЗ на ОГ 

Режими функціонування. Залежно від масштабів і особливостей НС, що 

прогнозується або виникла, рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, 

відповідної обласної, міської, районної державної адміністрації, виконавчого органу 

місцевих рад у межах конкретної території може запроваджуватися один із таких режимів 

функціонування єдиної системи цивільного захисту: 

 режим повсякденної діяльності – за нормальної виробничо-промислової, радіаційної, 

хімічної, біологічної, сейсмічної, гідрогеологічної і гідрометеорологічної обстановки; 

 режим підвищеної готовності – за істотного погіршення виробничопромислової, 

радіаційної, хімічної, біологічної, сейсмічної, гідрогеологічної гідрометеорологічної 

обстановки; 

 режим діяльності у надзвичайній ситуації – за реальної загрози виникнення 

надзвичайних ситуацій і реагування на них; 

 режим діяльності у надзвичайному стані – у порядку, визначеному Конституцією 

України та Законом України ―Про надзвичайний стан‖. 
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ЛЕКЦІЯ 17. Надзвичайні ситуації техногенного характеру та їх наслідки 

     Зміст 

1. Наслідки на радіаційно небезпечних об’єктах 

2. Наслідки аварій на хімічно небезпечних об’єктах 

3. Наслідки аварій на вибухо-пожежо-небезпечних об'єктах 

 

1. Наслідки аварій на радіаційно небезпечних об’єктах 

 

Серед можливих джерел радіаційної небезпеки наймасштабнішими є аварії на атомних 

електростанціях (АЕС). Міжнародною організацією з питань атомної 

енергетики (МАГАТЕ) встановлено 8 рівнів небезпеки на АЕС. Наприклад, аварія на ЧАЕС в 

1986 р. З руйнуванням реактора РБМК віднесена до вищого (7) рівня небезпеки. 

При аварії на АЕС з руйнуванням активної зони реактора в навколишнє середовище 

викидається велика кількість радіонуклідів у складі пари, аерозолів, а також дрібних і 

крупніших частинок ядерного палива. Так, при аварії на ЧАЕС у викидах було зафіксовано 

23 основні радіонукліди: йод-131 (період напіврозпаду – 8 діб), цезій-134 (п.н.-2 роки), цезій-

137 (п.н.-30 років), стронцій-90 (п.н. - 28 років), плутоній-237 і ін. з періодом напіврозпаду 2 

000 років і ін. 

 
 

Рис. 3. Зони радіоактивного зараження на сліді радіоактивної хмари 

після аварії на АЕС: 

1 - вісь сліду; L - довжина зони; b - ширина зони зараження. 
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Викинуті радіонукліди, змішуючись з повітрям, утворюють, так звану, радіоактивну хмару, 

яка під впливом вітру може переміщатися на великі відстані від місця аварії (сотні, тисячі 

кілометрів). 

З часом радіонукліди з хмари випадають на місцевість, утворюючи на ній, так званий, 

радіоактивний слід. Він характеризується: формою, розмірами і ступенем радіоактивного 

зараження. 

Як один з можливих варіантів, радіоактивний слід можна представити у вигляді дещо 

спотвореного витягнутого еліпса завдовжки L і шириною b. 

Параметром, що характеризує ступінь γ-радіоактивного зараження на місцевості є рівень 

радіації (потужність дози) Р, Р/г; мР/г; мкР/г. 

Часто користуються також одиницями густини забруднення (питомої активності): Кі/км
2
 ; 

Кі/кг; Кі/л. Системна одиниця вимірювання: Бк/км ;Бк/кг; Бк/л. 

1 Кі = 3,7∙10
10

Бк; 1 Кі/км
2
= 10 мкР/г. 

При рівнях радіації Р = 5мР/г місцевість вважається радіоактивно зараженою і знаходитися 

на ній без засобів захисту не можна. 

Рівень радіації на сліді в часі зменшується у відповідності, так званим, законом спаду рівня 

радіації 

      
   

де P1 - рівень радіації, перерахований на одну годину після початку викиду, Р/г; 

t - поточні час, відлічуваний від початку викиду, 1,ч; 

α- показник, що характеризує тип атомного реактора. Для реактора РБМК = 0,3. Для 

реактора ВВЕР = 0,4. 

 

Рис.4. Рівень радіації на сліді радіоактивної хмари 

Величина дози випромінювання, яку отримують при знаходженні на радіоактивному сліді, 

залежить від величини рівня радіації на місці знаходження Р(Р/г) і часу їх знаходження t, г.  

Д=р∙t,р 

Разом з тим, ступінь ураження людей залежить не тільки від величини одержуваної дози, але 

і часу, впродовж якого вона одержана. Уражаючий ефект при короткочасному 
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опромінюванні буде значно вищим. Дози випромінювання одержувані короткочасно (на 

протязі 4 діб) в 100 рад і більше приводять до різних ступенів променевої хвороби. 

  

Захистом від впливу радіоактивного зараження служать різноманітні споруди, що 

послабляють випромінювання. Захисні властивості споруд характеризуються коефіцієнтом 

послаблення, який можна розрахувати за формулою: 

**-//  

де kp - коефіцієнт, що враховує місце розташування захисної споруди (визначається в 

наведеній нижче таблиці 2) 

П- кількість захисних шарів (матеріалів) в огороджуючих конструкціях; 

hi- товщина і-го захисного шару, см; 

di- товщина шару половинного ослаблення радіації матеріалом і-го захисного шару, см. 

У світі побудовано і діє 458 АЕС (1991 р.). З загального числа аварій з викидом РР (296) 

найбільш великими були: 1961 р. (Айдахо-Фолс,США), 1979 р.(ТримайлАйленд в Гарісберзі, 

США), 1986 (Чорнобильська АЕС, Україна), 2011 (Фокусіма 1,Японія). При аварії на ЧАЕС 

26 квітня 1986р. викид РР відбувся в наслідок теплового вибуху і руйнування реактора 4-го 

енергоблоку. Маса викиду – приблизно 63 кг (3,5% від загальної кількості радіонуклідів в 

реакторі на час аварії), що за небезпекою еквівалентно дії 85-ти ядерних боєприпасів 

потужністю по 20 кт (один такий боєприпас був підірваний над м. Хіросіма в 1945р.). Цього 

достатньо було для забруднення величезних територій (тільки на Україні 2/3 областей). 

Ураження отримали більше 135 тис.людей, зі смертельним наслідком у декілька тисяч 

людей. 

Спочатку найбільш небезпечним радіонуклідом був йод-131 з періодом напіврозпаду 8 діб 

(за цей час розпадається половина маси речовини). В подальшому більшу небезпеку 

становили і становлять довгоживучі нукліди: цезій-134 (2 роки), цезій-137 (30 років), 

стронцій-90 (28 років), плутоній-239 (20000 років). 

Місцевість вважається непридатною для життєдіяльності при рівні радіації 0.15 мР/год(15 

Кі/км
2
) і більше, де поглинута доза за 1 рік перевищує 0,5 бер понад дози від природнього 

фону радіації. 

У відповідності до закону України "Про правовий режим території, яка зазнала забруднення 

внаслідок Чорнобильської катастрофи", введеному в дію 28 лютого 1991 р. визначені чотири 

зони в залежності від ступеню небезпеки для людей: 

І - зона відчуження ( 30-ти кілометрова), де щільність забруднення більше 40 Кі/км
2
 по цезію 

- 137, що складає основну частину випромінення. В цій зоні заборонено проживання людей, 

обмежена господарча діяльність. 
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II- зона обов'язкового відселення людей, де щільність забруднення 15-40 Кі/км. Доза радіації 

за 1 рік перевищує 0,5 бер понад дози від природного фону. 

III - зона гарантованого добровільного відселення. Щільність забруднення 5-15 

Кі/км
2
 . Річна доза Др = 0,1-0,5 бер. 

IV - зона посиленого радіологічного контролю, де щільність забруднення 1-5 Кі/км
2
 . Річна 

доза до 0,1 бер понад дози від природного фону. 

 

2. Наслідки аварій на хімічно небезпечних об’єктах 

 

До хімічно небезпечних об'єктів (ХНО) відносяться об'єкти, що мають СДОР (хлор, аміак, 

фосген, сірководень і ін.). На об'єктах СДОР, як правило, зберігають в рідкому стані в щільно 

закритих ємкостях. Під час роботи об'єкту СДОР можуть знаходиться в технологічному 

устаткуванні. Під час транспортування - в спеціальних металевих цистернах . 

Причини аварій на ХНО можуть бути: 

1. Перевищення нормативних запасів СДОР; 

2. Порушення правил транспортування і зберігання СДОР; 

3. Порушення вимог техніки безпеки під час використовування СДОР у виробництві; 

4. Вихід з ладу окремих агрегатів і трубопроводів; 

5. Можливі терористичні акти. 

Внаслідок аварій, з руйнуванням ємкостей або комунікацій з СДОР, рідина розливається на 

поверхні і випаровується, утворюється хмара зараженого повітря. 

Під впливом приземного вітру заражена хмара переміщається на значні відстані від місця 

аварії, заражаючи місцевість. Таким чином, на місцевості утворюється зона хімічного 

зараження (3X3). 
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Рис. 5. Зона хімічного зараження 

 

3X3 - це територія, що включає місце безпосереднього розливу СДОР і територію, над якою 

розповсюдилася хмара зараженого повітря з вражаючою  концентрацією. 

Часто її прогнозують у вигляді рівнобедреного трикутника. Розміри 3X3 характеризуються її 

глибиною (L), вширшки (Ш), і площею (В). У 3X3 потрапляє не тільки сам ХНО, але і інші 

об'єкти або населені пункти. 

Населений пункт або його частина, а також об'єкти, що потрапили в 3X3, називають 

осередками хімічного ураження (ОХУ). В 3X3 може бути декілька ОХУ. Глибину 3X3 можна 

визначити по формулі 

 

де G - маса СДОР, кг; 

Д – токсодоза, (мг∙мин); 

V - швидкість приземного вітру, м/с; 

Кі - коефіцієнт, що враховує характер місцевості ( Кі = 1 для відкритої місцевості Кі =3,5 для 

закритої); 

К2 - коефіцієнт враховує умови зберігання СДОР ( К2= 1 для не обвалованої і К2=3,5для 

обвалованої ємкості); 

К3 - коефіцієнт враховує ступінь вертикальності стійкості атмосфери (К3 = 1 для інверсії, К3 

= 1,5 для ізотермії, К3= 2 для конвекції). 

З метою спрощення розрахунків, при визначенні глибини 3X3, користуються таблицями. 



174 
 

Ширина 3X3 визначається із співвідношення: 

Ш = 0,03 Г для інверсії; 

III = 0,15 Г для ізотермії; 

Ш = 0,8 Г для конвекції. 

Площа 3X3 визначається як площа рівнобедреного трикутника. 

S = 0,5∙Г∙Ш, км
2 

Захисні дії населення в зоні хімічного зараження починаються з моменту інформації про 

викид в атмосферу СДОР або явної небезпеки хімічного зараження. 

При цьому необхідно: 

 надіти засоби індивідуального захисту (протигаз, плащ, накидку); 

 укритися в найближчому сховищі ЦО або вийти із зони зараження в сторону 

перпендикулярну напрямку вітру, уникаючи проходу через тунелі, яри (в низьких 

місцях вища концентрація СДОР). 

За відсутності засобів захисту: 

 залишитися в приміщенні верхніх поверхів, щільно закрити вікна і двері, димохід, 

вентиляційні люки; 

 провести герметизацію приміщення: заклеїти щілини в вікнах плівкою, 

лейкопластиром або папером;  вхідні двері зашторити, використовуючи ковдри і будь-

які щільні тканини; 

 

 

3. Наслідки аварій на вибухо-пожежо-небезпечних об'єктах 

 

До даної категорії об'єктів відносяться підприємства по виробництву і зберіганню 

боєприпасів, а також об'єкти на яких в процесі виробництва можуть утворюватися 

газоповітряні або пило повітряні суміші, які за певних умов можуть вибухати. Самими 

вибухонебезпечними є суміші повітря з вуглеводневими продуктами ( пропан, метан і ін.). 

Уражаючим чинником вибуху є повітряна ударна хвиля (УХ) - зона сильно стиснутого 

повітря, що розповсюджується у всі сторони від центру вибуху з надзвуковою швидкістю. 

Параметром, що характеризує уражаючу дії УХ є надмірний тиск у фронті УХ. 

∆РФ = Рф - Р0, Па. 

Несистемна одиниця ( кгс/см ). 1 кгс/см = 100 кПа, де Рф - максимальний тиск у фронті УХ; 

Р0 - атмосферний тиск. 
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При вибуху газоповітряної суміші утворюється осередок вибуху, в якому виділяється три 

зони (рис.6) 

 

Рис. 6. Зона І - зона детонаційної хвилі. 

 

 

       √ 
 

 

де Q - маса вуглецевого продукту, т. В межах цієї зони = 1700 кПа. Зона II - зона дії 

продуктів вибуху. 

 

          

Надмірний тиск в будь-якій точці цієї зони можна визначити по формулі: 

 

де R- віддалення даної точки від ЦВ. Зона III - зона дії УХВ. Будь-якій точці цієї зони можна 

визначити по формулі: 

 

Можна також скористатися графіком. 

 

Для інших ВР вводиться коефіцієнт перерахунку маси К: 

Для амоніту К=0,94 

Для пікринової кислоти К=0,94 
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Для тетрилу К=1,08 

Для гексогену К=1,28 

ТЕНА-1,35. 

Тоді маса ВР визначається співвідношенням К*Q. 

Повітряна ударна хвиля уражає людей, руйнує або пошкоджує будинки і споруди, 

обладнання і техніку. У незахищених людей в залежності від величини надмірного тиску 

можливі різного ступеню: легкі – при ΔРф =20-40 кПа, середні – при 40-60 кПа, важкі - 60-

100 кПа, вкрай важкі (смертельні)- більш 100 кПа. Можливе і побічне ураження людей 

уламками зруйнованих будинків, споруд. Характеристика травм наведена в таблиці 3. 

Таблиця 3. Характеристика травм незахищених людей в залежності від надмірного тиску УХ 

 

Будинки, споруди, обладнання внаслідок дії УХ можуть бути пошкоджені або зруйновані. В 

залежності від надмірного тиску ДРФ, типу, розмірів та інших чинників можуть отримати 

слабке, середнє, сильне або повне руйнування. 

Слабкими називають такі руйнування, коли в будинках і спорудах зруйновано частину 

внутрішніх не несучих перегородок, заповнення дверних та віконних прорізів; обладнання 

має незначні деформації. Для відновлення потрібен поточний ремонт. 

Середніми є такі руйнування, коли в будинках і спорудах зруйновані другорядні (не несучі) 

конструкції, зірвано дах, у капітальних стінах утворилися тріщини, вивали в окремих місцях, 

обладнання і механізми отримали значні деформації. Для відновлення споруди та 

обладнання потрібен капітальний ремонт. 

В разі сильних руйнувань мають місце значні деформації несучих конструкцій, зруйнована 

більша частина перекриттів і стін; обладнання і механізми зруйновано, можливе 

використання тільки окремих їх деталей. Відновлення будівель можливе, але економічно 

недоцільне. 

Повне руйнування характеризується тим, що в будинках і спорудах зруйновані усі несучі 

конструкції і перекриття. Обладнання знищено. Відновлення неможливе. 

У наслідок вибуху під впливом уражаючих факторів на місцевості утворюється осередок 

ураження. Межа осередку пролягає через точки на місцевості, де надмірний тиск УХ 

становить 10 кПа. Форма осередку на рівнинній місцевості - коло. 



177 
 

В залежності від ступеня руйнування виробничих будинків і обсягу необхідних рятувальних 

і аварійно-відновлювальних робіт осередок ураження ділиться на 4 зони: повних, сильних, 

середніх та слабких руйнувань. 

Зона повного руйнування характеризується надмірним тиском у фронті УХ 50 кПа і більше. 

Будинки, споруди, обладнання в зоні повністю руйнуються, утворюються суцільні завали. 

Зона сильних руйнувань характеризується сильними руйнуваннями будинків і споруд, 

утворенням місцевих завалів і розповсюджується на територію, де надмірний тиск від 30 до 

50 кПа. 

Зона середніх руйнувань утворюється там, де надмірний тиск від 20 до 30 кПа, будівлі і 

споруди мають середню ступінь руйнувань. 

Зона слабких руйнувань - від 10 до 20 кПа, слабкі руйнування. 

Радіус осередку ураження і кожної із зон руйнування в залежності від потужності вибуху 

(маси продукту вибуху для прогнозування обстановки можна визначити за графіком. (рис. 1) 

В разі аварії на пожежонебезпечних підприємствах, як правило, будуть виникати окремі або 

суцільні пожежі з такими уражаючими факторами як теплове випромінювання і зараження 

атмосфери окисом вуглецю СО (чадним газом). Ймовірність виникнення і розповсюдження 

пожеж на об'єкті залежить від: ступеня вогнестійкості будинків і споруд, категорії пожежної 

небезпеки виробництва, щільності забудови, метеоумов і інших чинників. Вогнестійкість 

будинків і споруд визначається займистістю їхніх елементів і межею вогнестійкості 

основних конструкцій (частин) будинків. Займистість конструкцій визначається будівельним 

матеріалом і характеризується категоріями: негорючі, важкогорючі і горючі. 

 

Мал. 1. Графік для визначення радіусів зон руйнування в залежності від маси вуглеводневого 

продукту Q. 

Межа вогнестійкості конструкції – це час (в годинах) від початку впливу вогню на 

конструкцію до утворення в ній наскрізних тріщин, або обвалення несучої конструкції або 

досягнення температури 200°С на протилежній до впливу вогню поверхні. Розрізняють V 

ступенів вогнестійкості: І, II, III, IV, V. Найбільш вогнестійкими є будинки І і II ступеню 
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вогнестійкості, у яких всі конструкції виконані з негорючих матеріалів і мають велику межу 

вогнестійкості. 

Категорія пожежної небезпеки виробництва визначається технологічним процесом, 

матеріалами, які використовуються в виробництві, і видом готової продукції. За пожежною 

небезпекою виробництва поділяються на 5 категорій: А, Б, В, Г і Д. Найбільш 

пожежонебезпечними є виробництво категорій А і Б. Це виробництва, де використовуються 

рідини з температурою спалаху пару від 28 до 120°С і нижче; горючих газів, що мають межу 

вибуховості 10% і менше об'єму повітря. 

Щільність забудови в значній мірі впливає на розповсюдження пожежі і характеризує 

відстань між будинками, а відповідно можливість переносу вогню з одного будинку на 

інший. Щільність забудови П визначається відношенням сумарної площі, яку займають всі 

будинки , до площі забудованої території. 

  
  
  
      

Ймовірність розповсюдження пожежі в залежності від щільності забудови можна визначити 

за графіком (Рис. 2). 

Ураження людей, які у момент вибуху знаходяться в будинках, залежить від ступеня їх 

руйнування. Так, наприклад, при повних руйнуваннях будинків люди загинуть. При сильних 

і середніх руйнуваннях може вижити приблизно половина людей, з яких значна частина 

може виявитися під уламками конструкцій. Кількість уражених значно зростає при 

виникненні пожеж і зараженні атмосфери чадним газом і іншими отруйними речовинами. 

 

Рис.2. Графік залежності імовірності розповсюдження пожеж В від щільності забудівлі П. 

На протязі року у світі реєструється біля 5 млн. пожеж, при цьому гине до 60 тис. людей. До 

90 % пожеж виникає через провину людей: порушення правил експлуатації опалювальних 

систем, недбале відношення до вогню і нагрівальних приладів, несправності 

електрообладнання та інше. 

При пожежі потрібно остерігатися: високої температури, задимленості і загазованості, 

обвалення конструкцій будинків, вибухів технологічного обладнання і приладів. Небезпечно 

входити в зону задимлення, якщо видимість менше 10 метрів. Отруєння чадним газом 

призводить до втрати людиною свідомості, в наслідок чого вона не може вийти з 

приміщення. Статистика свідчить, що до 80 % людей під час пожеж гинуть саме з цієї 

причини. Під час пожежі якнайшвидше потрібно залишити будівлю. Для захисту від чадного 

газу - дихати через зволожену тканину, пересуватись нагнувись або повзти. Найбільш 

надійний захист досягається укриттям в захисних спорудах і використанням спеціальних 

засобів індивідуального захисту. 

 

 

 



179 
 

 

 

ЛЕКЦІЯ 18. Попередження та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій 

Зміст  

1. Організація цивільного захисту на об’єктах господарювання 

2. План дій 

Первинною ланкою в системі цивільного захисту є цивільний захист об’єктів 

господарювання. Організаційна структура цивільної оборони на ОГД (рис. 2) містить у 

своєму складі: 

 керівництво (начальник ЦЗ та його заступники); 

 штаб ЦЗ (відділ, сектор, група); 

 евакуаційну комісію; 

 служби цивільної оборони; 

 невоєнізовані формування загального та спеціального призначення. 

Начальником ЦЗ об'єкта (підприємства, організації, установи) є його керівник. Він несе 

відповідальність за організацію і стан ЦЗ на об'єкті, постійну готовність сил і засобів до 

проведення РНР; своєчасне планування і здійснення заходів з ЦЗ у мирний період та воєнний 

час. 

Штаб ЦЗ ОГД (відділ, сектор, група) є органом управління начальника ЦЗ об'єкта. На штаб 

покладаються такі функції: 

 організація і забезпечення безперервного управління силами і засобами ЦЗ ОГД; 

 забезпечення своєчасного оповіщення служб, формувань, робітників, службовців та 

населення про загрозу НС; 

 розроблення плану ЦЗ ОГД, періодичне коригування і організація його виконання; 

 здійснення заходів з захисту персоналу і населення від впливу негативних наслідків 

НС; 

 організація підготовки особового складу формувань ЦЗ, навчання робітників і 

службовців правилам поведінки в екстремальних умовах; 

 забезпечення постійної готовності сил і засобів цивільної оборони об'єкта. 

Планування роботи системи ЦЗ на ОГД здійснюється на основі відстеження змін 

навколишнього природного, техногенного та екологічного середовища і відповідних 

документів, що регламентують порядок і методику цього планування. 
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Масштаби і наслідки можливої надзвичайної ситуації визначаються на основі експертної 

оцінки, прогнозу чи результатів модельних експериментів, проведених кваліфікованими 

експертами. Залежно від отриманих результатів в органах управління галуззю всіх 

адміністративних рівнів, у навчальних закладах, організаціях, установах і підприємствах 

галузі як об’єктах цивільної оборони розробляється ―План дії органів управління, сил і 

структурних підрозділів в режимах повсякденної діяльності, підвищеної готовності, 

надзвичайної ситуації, надзвичайного стану‖ (далі – План дій), який є мотивованим 

рішенням керівника – начальника цивільної оборони щодо організації і ведення цивільної 

оборони об’єкта. 

 

 

 

Рис.2. Організація ЦЗ на ОГ 

 

 

 

2 План дій 

Крім того, на об’єктах, які знаходяться в зоні впливу потенційно небезпечних об’єктів, 

розробляється план (окремий розділ Плану дій) реагування на вірогідну для даної зони 

надзвичайну ситуацію. 
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Плани узгоджуються з місцевими органами з питань надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту населення і затверджуються керівником об’єкта цивільної оборони галузі. 

Основним завданням Плану дій щодо запобігання і реагування на надзвичайну ситуацію, на 

реальну її загрозу і виникнення є збереження життя і здоров’я людей, мінімізація 

матеріальних втрат. З цією метою, наприклад, вживаються дійові заходи для захисту 

підприємств та закладів, місць постійного перебування людей, вирішення питань 

розосередження або термінової евакуації працівників галузі з території, на яку можуть бути 

поширені небезпечні фактори ураження прогнозованої надзвичайної ситуації. 

Змістом Плану дії мають бути : 

 Перший розділ. Оцінювання (аналіз) природного (топографічного), техногенного та 

екологічного стану місцевості (території) розташування об’єкта, наявності потенційно 

небезпечних об’єктів і можливого характеру пов’язаних з ними надзвичайних 

ситуацій. 

 Другий розділ. Оцінювання кількісного і якісного складу з урахуванням розташування 

його складових на місцевості (території), оцінювання факторів, що будуть 

полегшувати або ускладнювати організацію цивільної оборони об’єкта та перелік 

заходів для усунення або зменшення впливу негативних факторів. 

 Третій розділ. Рішення керівника щодо організації і ведення цивільної оборони 

об’єкта за режимами дій в періоди запобігання і реагування на можливі надзвичайні 

ситуації; окремим розділом – реагування на можливі надзвичайні ситуації, пов’язані з 

потенційно небезпечними об’єктами. Організація спостереження, радіаційного, 

хімічного, медичного захисту та евакуації (розосередження). 

 Четвертий розділ. Матеріально-технічне забезпечення цивільної оборони 

(протирадіаційне, протихімічне, медичне, протипожежне, транспортне, матеріальне 

тощо). 

 П’ятий розділ. Організація управління, зв’язку, оповіщення та взаємодії. План дій з 

планом реагування (якщо він розробляється окремо) та додатками, що забезпечують 

організоване і чітке виконання заходів цивільної оборони щодо запобігання ситуації 

та реагування на неї є планом цивільної оборони об’єкта.  

До плану дій (реагування) додаються: 

 схема управління, зв’язку, оповіщення і взаємодії; 

 план-календар дій об’єкта в режимах повсякденної діяльності, підвищеної готовності і 

надзвичайної ситуації (надзвичайного стану); 

 карта (схема) регіону з позначеними на ній (нанесеними) місцями розташування 

об’єкта цивільної оборони, виділеними ділянками (місцями) можливої техногенної, 

природної, екологічної небезпеки, графічними елементами плану евакуації 

(розосередження) та необхідними розрахунками; 



182 
 

 план евакуації об’єкта в заміську зону (план розосередження, де евакуаційні заходи не 

плануються); 

 особисті плани дій ( папки з робочими документами у першому примірнику) 

керівного складу об’єкта та командирів (начальників) невоєнізованих цивільної 

оборони. Другий примірник особистого плану (робочих документів) дій знаходяться 

на робочому місці посадової особи; 

 необхідні довідникові документи для управління та взаємодії. План дій, план 

реагування (якщо він розробляється окремо) і план евакуації об’єкта у заміську зону 

щорічно за станом на 1 жовтня корегуються з обов’язковим уточненням порядку 

взаємодії з потенційно небезпечними об’єктами і узгодженнями з органами місцевої 

державної адміністрації документів, що регламентують порядок розселення 

евакуйованих. 

10. Рекомендована література 
10.1. Основні законодавчі та нормативно-правові акти 

 1.1. Конституція України. Основний закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР  

         (поточна редакція – 30.09.2016) – zakon4.rada.gov.ua. 

 1.2. Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI (поточна редакція –

05.10.2016) – zakon2.rada.gov.ua. 

1.3. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII (поточна редакція – 

05.10.2016) – zakon5.rada.gov.ua. 

1.4. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X  

        (поточна редакція – 27.07.2016) – zakon3.rada.gov.ua. 

1.5. Доктрина інформаційної безпеки України: від 29.12.2016. Про основи національної 

безпеки України: Закон України від 19.06.2003 № 964-IV (поточна редакція – 

07.08.2015) – zakon5.rada.gov.ua 

1.6. Основи законодавства України про охорону здоров'я: Закон України від 19.11.1992 р. 

№ 2801-XII (поточна редакція – 01.01.2016) – zakon5.rada.gov.ua. 

1.7. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон  

         України від 24.02.1994 № 4004-XII (поточна редакція – 28.12.2015) – 

zakon5.rada.gov.ua. 

1.8. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25.06.1991 

№ 1264-XII (поточна редакція – 01.01.2016) – zakon2.rada.gov.ua. 

1.9. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). – Київ: Відділ поліграфії  

       Українського центру Держсанепідемнагляду МОЗ України, 1998. – 125 с. 

1.10. Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку: Закон України від  

        08.02.1995 № 39/95-ВР (поточна редакція – 26.10.2014) – zakon3.rada.gov.ua. 

1.11. Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань: Закон України від 14 

січня 1998 р. № 15/98-ВР (поточна редакція – 29.09.2013) – К., 1998. 

1.12. Конвенція про основи, що сприяють безпеці й гігієні праці № 187: Міжнародний 

документ від 15.06.2006 № 187 – zakon5.rada.gov.ua. 

1.13. Про охорону праці: Закон України від 14.10.1992 № 2694-XII (поточна редакція –  

05.04.2015) – zakon5.rada.gov.ua. 

1.14. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської  

       діяльності: Закон України від 05.04.2007 № 877-V (поточна редакція – 01.01.2017) –  

zakon0.rada.gov.ua. 

1.15. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Закон України від  

        23.09.1999 № 1105-XIV (поточна редакція – 01.01.2017) – zakon0.rada.gov.ua. 

1.16. ДСТУ 2272-2006. Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять. 

1.17. ДБН В.2.5-28-2006. Природне і штучне освітлення 



183 
 

1.18. ДСТУ OHSAS 18001:2010. Системи управління гігієною та безпекою праці. Вимоги. 

1.19. НПАОП 1.24-10 Правила безпеки під час розробки родовищ корисних копалин 

відкритим способом. – К.: Основа, 2010. – 93с. 

1.20. . Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних 

ситуаціях: Постанова Кабінету міністрів України від 26.06.2013 № 444 – 

zakon3.rada.gov.ua. 

1.21. ДСанПіН 3.3-2  007-98 Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними 

дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин- Київ 1999.-18с 

 

1.22. ДНАОП 0.00-1  31-99 Правила охорони праціпід часексплутації електронно-

обчислювальних машин – Київ , 1999- ЗО с . 

 

10.2. Основна література 

2.1. Безпека життєдіяльності. Навч. посіб./за ред. Г.П. Демиденко. – К.: НТУУ «КПІ», 2008. 

– 300 с. 

2.2.  Зацарний В.В., Праховнік Н.А., Землянська О.В., Зацарна О.В. Безпека 

життєдіяльності: Навчальний посібник – К.: НТУУ «КПІ» ІЕЕ, 2016. – електронне 

видання. /http: //ela.kpi.ua/kandle/123456789/18263/ 

2.3. Желібо Є. П., Заверуха Н. М., Зацарний В. В. Безпека життєдіяльності. Навч. посіб. / 

за ред. Є. П. Желібо. 6-е вид. –К.: "Каравела", 2009. – 344 с. 

2.4. Основи охорони праці: підручник. [Ткачук К.Н., Халімовський М.О., Зацарний В.В., 

Зеркалов Д.В. та ін]. – К.: Основа, 2011. – 474 с. 

2.5. Ткачук К. Н., Зацарний В. В., Каштанов С.Ф. та ін. Охорона праці та промислова    

безпека: навч. посіб. – К.: Лібра, 2010. – 559 с. 

2.6. Гавриш С.А. Охорона праці в галузі телекомунікацій: підручник. / С.А. Гавриш, 

АС.Гавриш. – К.: НТУУ «КПІ»б 2011 – 440с. 

      2.7 Батлук В.А. Охорона праці в галузі телекомунікацій: навч. Посіб. / В.А. Батлук, Г.Г. 

Голіташвілі,  Р.В. Уваров – Л.: Афіша, 2003. – 320 с. 

2.8. Охорона праці в галузі. Конспект лекцій. Козлов С.С. – К.: НТУУ «КПІ» ІЕЕ, 2014.- 

60с.- електронне видання  /http://www.opcb.kpi.ua 

2.9. «Охорона праці: підручник вищаих навчальних закладів / О-92 К.Н. Ткачук, 

К.К.Ткачук, Ю.А. Гурін, В.А.Коновалюк, І.Б. Ошмянський; [за ред. К.Н. Ткачука]. – 

Видання 2-ге, доповнене і перероблене. – Кривий Ріг: Видавничий Центр КТУ, 2011. - 

325 с. ISBN 978-966-7830-49-6.   

2.10.  Охорона праці та цивільний захист. . Конспект лекцій. Козлов С.С. – К.: НТУУ 

«КПІ» ІЕЕ, 2014.- 174с.- електронне видання  /http://www.opcb.kpi.ua 

      2.11.Ткачук К.Н., Калда Г.С., Каштанов С.Ф.,  Полукаров О.І. та ін. Психологія праці         

та її безпеки: Навчальний посібник. – Хмельницький: 2011. – 135 с. 

2.12. Ткачук К.Н., Филипчук В.Л.., Каштанов С.Ф., Зацарний В.В., Полукаров О.І. та  

        ін. Виробнича санітарія: Навчальний посібник. – Рівне: 2012. – 443 с. 

2.13. Міхеєв Ю.В., Праховнік Н.А., Землянська О.В., Цивільний захист: Навчальний 

посібник – К.: Основа, 2014. – електронне видання. 

2.14. Васійчук В.О., Гончарук В.Є., Качан С.І., Мохняк С.М. Основи цивільного захисту: 

Навч. посібник / Львів, 2010.- 384 с. 

2.15. Михайлюк В.О., Халмурадов Б.Д. Цивільна безпека: Навч. посібник.– К: Центр 

учбової літератури, 2008.– 158 с. 

2.16. Русаловський А.В., Вендичанський В.Н. Цивільний захист: Навч. Посібн./За наук. 

ред. Запорожця О.І., -К.: АМУ, 2008, -250с. 

2.17. Цивільний захист. Методичні вказівки до виконання практичних робіт: Міхеєв Ю.В., 

Землянська О.В. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – електронне видання. /http: 

//ela.kpi.ua/kandle/123456789/3568/. 

2.19. Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці. 

Навчальний посібник. – Вид. 4-те, доповнене. – Львів: Афіша 2000. 
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10.3. Додаткова література 

3.1. ДСТУ 2293-99. Охорона праці. Терміни та визначення основних понять. 

3.2. Рекомендації щодо організації роботи кабінету промислової безпеки та охорони 

праці. Затверджені Головою Держгірпромнагляду 16.01.2008 р. 

3.3. Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення системи управління 

охороною праці, затверджені Головою Держгірпромнагляду 7.02.2008р. 

3.4. Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають 

обов’язковим профілактичним медичним оглядам. Постанова Кабінету Міністрів 

України від 23 травня 2001 р. № 559. 

3.5. Конвенція МОП 187 «Про основи, що сприяють безпеці й гігієні праці». 

3.6. Директива Ради Європейських Співтовариств 89/391/ЕЕС «Про впровадження 

заходів, що сприяють поліпшенню безпеки й гігієни праці працівників». 

3.7.  Директива 2001/95/ЕС «Загальної безпеки продукції» / Directive  2001/95/EС «On 

General Product Safety – (GPSD)». 

3.8. Технічний Регламент обладнання та захисних систем, призначених для 

застосування в потенційно вибухонебезпечному середовищі: Постанова Кабінету 

Міністрів України від 8 жовтня 2008 р. N 898.  

3.9. Технічний регламент засобів індивідуального захисту: Постанова Кабінету 

Міністрів України від 27 серпня 2008 р. N 761. 

3.10. Технічний регламент безпеки машин: Постанова Кабінету Міністрів України від 

30 січня 2013 р. № 62. 

3.11. IEC62061 «Безпека обладнання. Функціональна безпека систем управління 

електричних, електронних та програмованих електронних, що пов’язані з 

безпекою». 

3.12. ДСанПін 3.3.6.096-2002. «Державні санітарні норми і правила при роботі з 

джерелами електромагнітних полів». 

3.13. ДСНіП № 239-96. «Державні санітарні норми і правила захисту населення від 

впливу електромагнітних випромінювань».  

3.14. ГОСТ 12.1.045-84. ССБТ. «Электростатические поля. Допустимые уровни на 

рабочих местах и требования к проведению контроля». 

3.15. ГОСТ 12.3.002-75. ССБТ. «Процессы производственные. Общие требования 

безопасности». 

3.16. ГОСТ. 12.2.064-81. ССБТ. «Органы управления производственным оборудованием. 

Общие эргономические требования». 

3.17. ПУЕ-2006 «Правила улаштування електроустановок». 

3.18. ГОСТ 12.1.030-81. ССБТ. «Защитное заземление, зануление». 

3.19. ДНАОП.0.00-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 

споживачів». 

3.20. ДНАОП 0.00-1.32-01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання 

спеціальних установок». 

3.21. НПАОП 0.00-8.24-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою». Наказ 

Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. № 15. 

3.22. НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці». Наказ 

Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 р. № 9. 

3.23. НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження власником 

нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві». Наказ 

Держнаглядохоронпраці від 21.12.1993 р. № 132. 

3.24. НАОП 1.4.32-2.05-84 (ОСТ 11 12.0002-84) «Положення про застосування нарядів-

допусків при виконанні робіт в умовах підвищеної небезпеки». 

3.25. ДСТУ-П OHSAS 18001 «Системи управління безпекою та гігієною 

праці». 
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3.26. ДБН В.2.5-76:2014 «Автоматизовані системи раннього виявлення загрози 

виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення». 

3.27. НАПБ А.01.001-2004. «Правила пожежної безпеки в Україні». 

 

10.4. Інформаційні інтернет-ресурси 

4.1.http://www.dnop.kiev.ua -  Офіційний сайт Державного комітету України з 

промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляду). 

4.2.   http://www.mon.gov.ua  - Офіційний сайт Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України. 

4.3.   http://www.mns.gov.ua  - Офіційний сайт Міністерства надзвичайних ситуацій 

України.  

4.4.   http://www.social.org.ua - Офіційний сайт Фонду соціального страхування від 

нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. 

4.5.   http://base.safework.ru/iloenc - Энциклопедия по охране и безопасности труда МОТ. 

4.6.   http://base.safework.ru/safework - Библиотека безопасного труда МОТ.  

4.7.   http://www.nau.ua - Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти 

України (НАУ)». 

4.8.   http://www. opcb.kpi.ua – інформаційні ресурси кафедри ОПЦБ ІЕЕ НТУУ «КПІ» ім. 

Ігоря Сікорського. 
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