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Розділ 1. Безпека життєдіяльності, як базова концепція сталого 

розвитку 

Лекція № 1. Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності, 

таксономія небезпек. 
 

Низка катастроф техногенного та природного походження, зростання числа соціальних 

небезпек, пов'язаних з економічними і політичними суперечностями і негараздами характерні для 

останніх років XX і початку XXI століття. 

Статистика свідчить про те, що рівень смертності, травматизму, аварій і катастроф в Україні 

набагато перевищує аналогічні показники розвинутих країн. За темпами вимирання людей Укра-

їна входить в першу десятку країн світу, а дитяча смертність в ній найвища в Європі. За 

результатами Всеукраїнського перепису населення, що відбувся у грудні 2001 р.,чисельність 

співвітчизників скоротилася майже на 4 млн., а зараз це скорочення становить більше ніж 6 млн. 

У такій ситуації зрозумілим є те, що кожна людина і, безперечно, людина з вищою освітою 

повинна усвідомлювати важливість питань безпеки життєдіяльності. Зважаючи на це, «Безпека 

життєдіяльності» відноситься до рекомендованих навчальних дисциплін, які вивчаються в усіх 

вищих навчальних закладах країни в циклі професійної та практичної підготовки фахівців 

освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста та бакалавра. «Безпека життєдіяльності» 

узагальнює дані відповідної науково-практичної діяльності, формує поняттєво-категорійний, 

теоретичний і методологічний апарат, необхідний для вивчення у подальшому охорони праці, 

захисту навколишнього середовища, цивільного захисту та інших дисциплін, які вивчають 

конкретні небезпеки і способи захисту від них. 

Виходячи з сучасних уявлень, безпека життєдіяльності є багатогранним об‘єктом розуміння і 

сприйняття дійсності, який потребує інтеграції різних стратегій, сфер, аспектів, форм і рівнів 

пізнання. Складовими цієї галузі є різноманітні науки про безпеку. 

У всьому світі велика увага приділяється вивченню дисциплін, пов‘язаних з питаннями 

безпеки. До них належать: 

- гуманітарні (філософія, культурологія, лінгвістика); 

- природничі (математика, фізика, хімія, біологія); 

- інженерні науки (опір матеріалів, інженерна справа, електроніка); 

- науки про людину (медицина, психологія, ергономіка, педагогіка); 

- науки про суспільство (соціологія, економіка, право). 

Науки про безпеку мають спільну та окремі частини (рис. 1.). 

Гуманітарні, природничі, інженерні науки, науки про людину та про суспільство є 

складовими галузі знань, яка зветься безпекою життєдіяльності, свого роду корінням 

генеалогічного дерева знань у сфері безпеки життєдіяльності. З цього коріння «проросли» також 

інші науки сучасного буття такі як екологічна культура, соціальна екологія тощо. 

Кроною цього дерева є охорона праці, гігієна праці, пожежна безпека, інженерна психологія, 

цивільний захист (цивільна оборона), основи медичних знань, охорона навколишнього 

природного середовища, промислова екологія, соціальна та комунальна гігієна і багато інших 

дисциплін. 
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Мета дисципліни «Безпека життєдіяльності» полягає в тому, щоб сформувати у людини 

свідоме й відповідальне ставлення як до питань особистої безпеки так і безпеки тих, хто її оточує, 

навчити людину розпізнавати й оцінювати потенційні небезпеки,визначати шлях надійного 

захисту від них, уміти в разі потреби надати допомогу собі та іншим, а також оперативно 

ліквідовувати наслідки прояву небезпек у різноманітних сферах людської діяльності. 
 

Завдання дисципліни «Безпека життєдіяльності» у вищій школі полягає в тому, щоб 

навчити студентів: 

- ідентифікувати потенційні небезпеки, тобто розпізнавати їх вид, визначати величину і 

ймовірність їхнього прояву; 

- визначати небезпечні, шкідливі і вражаючі чинники, що породжуються джерелами цих 

небезпек; 

- розуміти причини й механізм дії небезпечних чинників на людину; 

- прогнозувати можливість і наслідки впливу небезпечних та шкідливих чинників на 

організм людини; 

- використовувати нормативно-правову базу захисту людини й навколишнього середовища; 

- розробляти заходи і застосовувати засоби захисту від дії небезпечних, шкідливих та 

вражаючих чинників; 

- запобігати виникненню надзвичайних ситуацій, а в разі їх виникнення вживати адекватних 

заходів і виконувати дії, спрямовані на їх ліквідацію; 

- використовувати у своїй практичній діяльності правові, громадсько-політичні, соціально-

економічні, технічні, природоохоронні, медико-профілактичні й освітньовиховні заходи, 

спрямовані на забезпечення здорових і безпечних умов існування людини. 
 

Спеціаліст, що вивчив цей курс здатний діяти в умовах небезпеки та захистити життя своє та 

оточуючих. 

Передусім зупинимося на основних термінах та положеннях, на яких базується «Безпека 

життєдіяльності». 
 

Терміни та визначення 
 

Життя є вищою формою існування матерії порівняно з іншими формами такими як фізична, 

хімічна, енергетична, хвильова тощо. 
 

Життя – це одна із форм існування матерії, яку відрізняє від інших здатність до 

розвитку, розмноження, росту, розвитку, активної регуляції свого складу та функцій, різних 

форм руху, можливість пристосування до середовища та наявність обміну речовин і реакції 

на подразнення. 

Існує багато різноманітних визначень цього терміну. Ми зупинимось на наведеному вище, 

зазначивши також, що як відмічав Н. Ф. Реймерс життя — це особлива форма руху матерії зі 

специфічним обміном речовин, самовідновленням, системним управлінням, саморозвитком, 

фізичною і функціональною дискретністю живих істот і їх суспільних конгломератів. 

(Конгломерат – об’єднання однакових за формою чи структурою об’єктів.) 
 

Зі сказаного виведемо головне: життя можна розглядати як послідовний, упорядкований 

обмін речовин і енергії. Невід'ємною властивістю усього живого є активність. «Усі живі істоти 

повинні діяти або ж загинути. Миша повинна перебувати у стані руху, птах літати, риба плавати і 

навіть рослина повинна рости» (Селье Г. От мечты к открытию. — М., 1987. — С. 32). Отже, 

активність є властивістю усього живого, тобто термін «життя» вже деякою мірою передбачає 

активну діяльність. 

Людська активність має особливість, яка відрізняє її від активності решти живих організмів 

та істот. Ця особливість полягає в тому, що людина не лише пристосовується до навколишнього 

середовища, а й трансформує його для задоволення власних потреб, активно взаємодіє з ним, 
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завдяки чому і досягає свідомо поставленої мети, що виникла внаслідок прояву у неї певної 

потреби. 
 

Як елемент природи і ланка в глобальній екологічній системі людина відчуває на собі вплив 

законів природного світу. Водночас завдяки своїй активності, яка поєднує її біологічну, соціальну 

та духовно-культурну сутності, людина сама впливає на природу, змінюючи та пристосовуючи її 

відповідно до законів суспільного розвитку для задоволення своїх матеріальних і духовних 

потреб. В цьому полягає відмінність активності людини від активності решти живих істот 

планети. Ця активність зветься діяльністю. 

Діяльність є специфічно людською формою активності, необхідною умовою існування 

людського суспільства, зміст якої полягає у доцільній зміні та перетворенні в інтересах 

людини навколишнього середовища. 
 

Життєдіяльність - властивість людини не просто діяти в життєвому середовищі, яке 

її оточує, а процес збалансованого існування та самореалізації індивіда, групи людей, 

суспільства і людства загалом в єдності їхніх життєвих потреб і можливостей. 
 

Діяльність як правило відбувається в умовах наявності певних джерел, що можуть завдати 

шкоду людині, системам, що забезпечують життя людини, продуктам її діяльності тощо. 
 

Потенційне джерело шкоди – явища, процеси, об’єкти,властивості, здатні за певних 

умов завдавати шкоди життю людини, системам що забезпечують її життя, продуктам її 

діяльності тощо. 

Стан середовища за умови відсутності потенційних джерел шкоди можна вважати 

безпечним. Але таким стан навколишнього середовища можна уявити лише теоретично. Реально 

діяльність людини відбувається в умовах наявності джерел, що можуть завдати шкоду. Тому під 

безпекою розуміється збалансований (за експертною оцінкою) стан людини, соціуму, 

держави, природних, антропогенних систем тощо. 

Це одне з багатьох існуючих наразі визначень поняття безпека. Дуже часто його (безпеку) 

формулюють як відсутність небезпеки. Хоча таке формулювання не зовсім коректне, вище було 

сказано, що реально діяльність людини відбувається в умовах наявності джерел, що можуть 

завдати шкоду, тобто наявності небезпеки, таке формулювання є досить красномовним. Тому 

дамо визначення поняттю небезпека. 

Небезпека — негативна властивість живої та неживої матерії, що здатна спричиняти 

шкоду самій матерії: людям, природному середовищу, матеріальним цінностям. 
 

Небезпека існує у просторі, реалізується у вигляді потоків енергії. Їй підлягає все живе і 

неживе. Лише різні об‘єкти на одну і ту ж небезпеку реагують по різному. 

Джерелами (носіями) небезпек є: 

- природні процеси та явища; 

- елементи техногенного середовища; 

- людські дії, що приховують у собі загрозу небезпеки; 

- соціально – політичні дії, процеси, явища; 

- комбіновані дії, процеси та явища. 
 

Безпека життєдіяльності (БЖД) — це галузь знання та науково - практична 

діяльність, спрямована на формування безпеки і попередження небезпеки шляхом вивчення 

загальних закономірностей виникнення небезпек, їхніх властивостей, наслідків їхнього впливу 

на організм людини, основ захисту здоров’я та життя людини і середовища її проживання 

від небезпек. 

Безпека життєдіяльності — невід'ємна складова характеристика стратегічного напряму 

людства, що визначений ООН як «сталий людський розвиток» (Sustainable Human Development). 
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— такий розвиток, який веде не тільки до економічного, а й до соціального, культурного, 

духовного зростання, сприяє гуманізації менталітету громадян і збагаченню позитивного 

загальнолюдського досвіду. 

— загальна концепція стосовно необхідності встановлення балансу між задоволенням 

сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в 

безпечному і здоровому довкіллі. Ряд теоретиків і прихильників сталого розвитку вважають його 

найбільш перспективною ідеологією 21 століття і навіть усього третього тисячоліття, яка, з 

поглибленням наукової обґрунтованості, витіснить усі існуючі світоглядні ідеології, як такі, що є 

фрагментарними, неспроможними забезпечити збалансований розвиток цивілізації. 

Сталий розвиток — це керований розвиток. Основою його керованості є системний підхід 

та сучасні інформаційні технології, які дозволяють дуже швидко моделювати різні варіанти 

напрямків розвитку, з високою точністю прогнозувати їхні результати та вибрати найбільш 

оптимальний. 

 

Джерела небезпеки, небезпечні та шкідливі фактори 

 

Для того щоб проявилась шкода джерела потенційної небезпеки, потрібен конкретний 

вражаючий фактор, який власне і призводить до збитків. 

Під вражаючими факторами розуміють такі чинники життєвого середовища, які за певних 

умов завдають шкоди як людям, так і системам життєзабезпечення людей, призводять до 

матеріальних збитків. 

 

Класифікація вражаючих факторів 

За своїм походженням вражаючі фактори можуть бути: 

- фізичні (в тому числі енергетичні); 

- хімічні; 

- біологічні; 

- психофізіологічні; 

- соціальні. 
 

Залежно від наслідків впливу конкретних вражаючих факторів на організм людини вони в 

деяких випадках (наприклад, в охороні праці) поділяються на шкідливі та небезпечні. 

Шкідливими факторами прийнято називати такі чинники життєвого середовища, які 

призводять до погіршення самопочуття, зниження працездатності, захворювання і навіть до смерті 

як наслідку захворювання. 

Небезпечними факторами називають такі чинники життєвого середовища, які призводять до 

травм, опіків, обморожень, інших пошкоджень організму або окремих його органів і навіть до 

раптової смерті. 

Хоча поділ вражаючих факторів на небезпечні та шкідливі досить умовний, бо інколи 

неможливо віднести який-небудь фактор до тієї чи іншої групи, він ефективно використовується в 

охороні праці для організації розслідування та обліку нещасних випадків та професійних 

захворювань, налагодження роботи, спрямованої на розробку заходів і засобів захисту 

працівників, профілактику травматизму та захворюваності на виробництві. 

Необхідно мати на увазі, що поділ на джерело небезпеки, небезпечну ситуацію та 

небезпечний фактор проводиться залежно від завдання, яке ставиться, передусім, від рівня 

системи «людина — життєве середовище», яка розглядається. 

 

 

 
 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%85%D1%96%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Рис. 2. Графічні варіанти взаємного розташування небезпечної зони 1, зони перебування 

людини 2 та засобів захисту 3 
 

Небезпека, як правило, проявляється у визначеній просторовій області, яка отримала назву 

небезпечна зона. На рис. 2 наведено графічні варіанти взаємного розташування зони перебування 

людини та небезпечної зони. 

Варіант І ілюструє найбільш небезпечну ситуацію, коли людина, яка не має засобів захисту 

або не використовує їх, знаходиться у небезпечній зоні. При варіанті II небезпека існує лише у 

місці суміщення зон 1 та 2. Оскільки людина в такому місці знаходиться, як правило, 

короткочасно (спостереження, огляд, невеликий ремонт тощо), то під небезпечним впливом вона 

може опинитись лише в цей період. У варіанті III небезпека виникає тільки у випадку порушення 

засобів захисту 3. Повну безпеку, точніше, прийнятний рівень ймовірності прояву небезпеки, 

гарантує лише варіант IV, наприклад, дистанційне керування технологічним процесом. 
 

 

Системний аналіз 

Комплексний характер БЖД вимагає використання комплексу методів інших наук. 

Головним методологічним принципом БЖД є системно-структурний підхід, а методом, який 

використовується в ній, — системний аналіз. 

Системний аналіз – це сукупність методологічних засобів, які використовуються для 

підготовки та обґрунтування рішень стосовно складних питань, що існують або виникають в 

системах. 

Система – сукупність взаємопов‘язаних елементів, які взаємодіють між собою таким чином, 

що досягається певний результат (мета). 

Система, одним з елементів якої є людина, зветься ергатичною. 

Системний аналіз у безпеці життєдіяльності - це методологічні засоби, що 

використовуються для визначення небезпек, які виникають у системі «людина — життєве 

середовище» чи на рівні її компонентних складових, та їх вплив на самопочуття, здоров'я і 

життя людини. 

Система «людина-життєве середовище» 
 

Неможливо вивчати особливості людини, колективу чи суспільства, не враховуючи їх місця 

навколишньому середовищі і стану цього середовища. Тому БЖД вивчає людину і її навколишнє 

середовище саме в системі «людина — життєве середовище», в якій людина є суб‘єктом — носієм 

предметно-практичної діяльності і пізнання, джерелом активності, спрямованої на об‘єкт — 

життєве середовище. Поза межами цієї системи людина є об‘єктом вивчення антропології, 

медицини, психології, соціології та багатьох інших наук. Середовище, яке оточує людину поза 

межами цієї системи, вивчають астрономія, географія, геологія, біологія, екологія тощо. 

Система «людина — життєве середовище» є складною системою в тому розумінні, що до 

неї, як правило, входить велика кількість змінних, між якими існує велика кількість зв‘язків. 

Відомо, що чим більше змінних та зв‘язків між ними має система, тим важче ці зв‘язки піддаються 

математичній обробці і виведенню універсальних законів. Складність вивчення систем «людина 

— життєве середовище» зумовлюється також і тим, що ці системи є багаторівневими, містять у 

собі позитивні, негативні та гомеостатичні зворотні зв‘язки і мають багато емерджентних 

властивостей. 

Людина є одним з елементів — суб’єктом — зазначеної системи, в якій під терміном 

«людина» розуміється не лише одна істота, індивід, а й група людей, колектив, мешканці 

населеного пункту, регіону, країни, суспільство, людство загалом. 
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Хоча основним об‘єктом вивчення безпеки життєдіяльності є зв‘язки у системі «людина — 

життєве середовище», у центрі уваги перебуває людина як самоціль розвитку суспільства. 

Залежно від того, що ми розуміємо під терміном «людина» в системі «людина — життєве 

середовище», визначається рівень цієї системи, що детально буде проаналізовано далі. 

Життєве середовище - другий елемент системи «людина — життєве середовище», її 

об’єкт. Життєве середовище є частиною Всесвіту, де перебуває або може перебувати в даний 

час людина і функціонують системи її життєзабезпечення. 

У цьому розумінні воно не має постійних у часі і просторі кордонів, його межі визначаються 

передусім рівнем системи, тобто тим, що в даному разі розуміється під терміном «людина». 

Життєве середовище людини складається з трьох компонентів: природного, соціального, або 

соціально-політичного, та техногенного середовищ: 
 

 природне середовище (земний ґрунт, повітря, водоймища, рослини, тварини, сонце, місяць, 

планети тощо); 

 соціальне, соціально-політичне середовище (форми спільної діяльності людей, спосіб 

життя, взаємостосунки тощо); 

 техногенне середовище (житло, транспорт, знаряддя праці, промислові та енергетичні 

об‘єкти, зброя, домашні і свійські тварини, сільськогосподарські рослини тощо). 
 

З одного боку людину оточують земний ґрунт, повітря, водоймища, рослини, звірі, птахи, 

риби, мікроорганізми, тобто об‘єкти природного походження і створені ними екологічні системи. 

Природні об‘єкти утворюють поля, ліси, гори, ріки, озера, моря, океани, континенти. Це оточення 

зветься природним середовищем. В ньому переважно діють закони природного розвитку — 

фізичні, хімічні, геологічні, біологічні. В ньому відбуваються дощі, бурі, землетруси, виверження 

вулканів, тектонічні дислокації тощо. Природними об‘єктами також є космічні об‘єкти — сонце, 

місяць, планети, зірки, комети, астероїди. Сонце і місяць викликають припливи і відпливи води, а 

також відповідний рух земної кори. Сонце живить енергією всі біологічні об‘єкти, а також 

спричиняє переміщення повітряних мас, внаслідок чого на Землі змінюється рельєф, відбувається 

кругообіг води і біологічних речовин. Фактично вся енергія, яку використовувала і використовує 

людина, за винятком ядерної, є трансформованою і накопиченою на Землі за мільярди років 

сонячною енергією. Метеорити, що падають на Землю, спричиняють не лише локальні, а й 

глобальні катаклізми. 

З іншого боку людину чи соціальну спільноту, яка розглядається як суб‘єкт системи 

«людина — життєве середовище», оточують інші люди, інші спільноти, що утворюють соціальне, 

або соціально-політичне середовище по відношенню до суб‘єкта системи. Між окремими людьми, 

між людьми і спільнотами, між спільнотами виникають зіткнення інтересів, суперечності, 

непорозуміння та інші конфліктні ситуації. 

Процеси, що відбуваються у суспільстві загалом і в окремих суспільних групах, вивчають 

суспільствознавство та соціологія. Закономірності поведінки та діяльності окремих людей, 

зумовлені належністю їх до певних соціальних груп, та психологічні характеристики цих груп 

досліджує соціальна психологія. Вплив соціальних чинників на стан здоров‘я суспільства вивчає 

соціальна гігієна. 

З точки зору безпеки життєдіяльності в кожному конкретному випадку важливо розуміти, 

яка спільнота є суб‘єктом системи «людина — життєве середовище», а яка чи які є зовнішніми по 

відношенню до неї і складають соціально-політичне середовище — компонент життєвого 

середовища цього суб‘єкта системи. 

Третім компонентом життєвого середовища є техногенне середовище — житло, транспорт, 

знаряддя праці, промислові та енергетичні об‘єкти, зброя, домашні і свійські тварини, 

сільськогосподарські рослини, тобто матеріальна культура, створена людством за час його 

існування. Це оточення формується людиною фактично в односторонньому порядку без участі 

природи, а переважно за її рахунок, і є сукупністю досягнень суспільства в результаті 

матеріального і духовного розвитку. 

Головною причиною створення і розвитку техногенного середовища було і є прагнення 

людей задовольняти свої потреби, які весь час зростають. Однак дуже часто через незнання або 

нехтування законами природи людська діяльність призводить до небажаних, а інколи навіть до 

трагічних наслідків. 
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Наприклад, через людську діяльність відбулося вимирання багатьох видів рослин і тварин, 

забруднення і деградація природних екологічних систем на значних територіях, пошкодження і 

вичерпання природних ресурсів, навіть зменшення в атмосфері озонового шару, який захищає 

біологічні об‘єкти на Землі від руйнівного впливу ультрафіолетового випромінювання. Особливо 

небезпечними перелічені явища стали у другій половині XX ст., після другої світової війни, яка 

стимулювала різкий стрибок у розвитку науки і техніки, започаткувала нову науково-технічну 

революцію, результати якої у багатьох випадках були непередбачуваними і загрожують порушити 

динамічну рівновагу глобальної соціоекосистеми. 

Техногенне середовище склалося в процесі трудової діяльності людини. Воно багатопланове. 

Сутність його знаходиться там, де закінчується природа і починається людина, причому не як 

біологічна істота, а як істота, що мислить, має мораль і естетичне відчуття. До об‘єктів 

матеріальної культури належить будь-яка матеріальна субстанція, яка створена не Богом чи 

природою, а людським генієм, його трудовою діяльністю. Навіть запах парфумів у цьому плані 

принципово відрізняється від запаху квітів, оскільки парфуми створені людиною, а квіти — 

природою. 

Техногенне середовище, як правило, поділяють на побутове та виробниче. 

Побутове середовище - це середовище проживання людини що містить сукупність 

житлових будівель, споруд спортивного і культурного призначення, а також комунально-

побутових організацій і установ. 

Параметрами цього середовища є розмір житлової площі на людину, ступінь електрифікації, 

газифікації житла, наявність централізованого опалення, наявність холодної та гарячої води, 

рівень розвитку громадського транспорту та ін. 

Виробниче середовище — це середовище, в якому людина здійснює свою трудову діяльність. 

Воно містить комплекс підприємств, організацій, установ, засобів транспорту, комунікацій 

тощо. 

Виробниче середовище характеризується передусім параметрами, які специфічні для 

кожного виробництва і визначаються його призначенням. Це вид продукції, яка виробляється на 

ньому, обсяги виробництва, кількість працівників, продуктивність праці, енергомісткість, 

сировинна база, відходи виробництва тощо. Крім цих параметрів є такі, що визначають умови 

праці та її безпеку: загазованість, запиленість, освітленість робочих місць, рівень акустичних 

коливань, вібрації, іонізуючої радіації, електромагнітного випромінювання, пожежо- та 

вибухонебезпечність, наявність небезпечного обладнання, засобів захисту працівників, ступінь 

напруженості праці, психологічний клімат та багато інших. 

З  точки  зору  безпеки  життєдіяльності  як  навчальної  дисципліни  недоцільно  розглядати 

окремо системи «людина — життєве середовище», що містять суто побутове чи суто виробниче 

середовище з кількох причин. 

По-перше, для цього існують спеціальні науки та навчальні дисципліни, такі як комунальна 

гігієна, гігієна праці, охорона праці, інженерна психологія, ергономіка. 

По-друге, вище було зазначено, що в центрі уваги безпеки життєдіяльності є людина, а будь-

яка людина протягом дня, а інколи навіть кількох годин чи хвилин знаходиться в різних елементах 

цього середовища. Так, прокинувшись вранці, людина перебуває в умовах свого помешкання, її 

оточують побутові прилади та системи: газова плита, радіоприймач, електробритва, фен, 

водопровід, каналізація. На вулиці, в транспорті, по дорозі на роботу її оточують вже зовсім інші 

елементи та умови побутового середовища. Переступивши поріг прохідної, вона вже потрапляє в 

умови виробничого середовища. В магазині чи кінотеатрі, на футбольному майданчику чи 

плавальному басейні, навіть у міському парку чи в гостях у друзів нас оточують різні елементи, 

які характеризуються різними параметрами. 

По-третє, дуже часто ми навіть не можемо визначити, до, якої категорії слід віднести те чи 

інше середовище, тому що є дуже багато видів діяльності, коли робота виконується в домашніх 

умовах. І якщо раніше до такої категорії працівників належала порівняно обмежена кількість 

людей, передусім творчих професій або кустарі-надомники, то зараз такий різновид праці значно 

зріс, завдяки можливостям комп‘ютерних інформаційних технологій. 

По-четверте, можна навести безліч прикладів, коли дві людини, перебуваючи поруч, тобто в 

абсолютно однакових умовах середовища, вважаються такими, що належать до різних його видів, 

одна — у побутовому, друга — у виробничому. Наприклад, покупець і продавець магазину, 
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пасажир та кондуктор тролейбуса, працівник, що виконує ремонтні роботи на вулиці, і перехожий, 

що проходив або зупинився поруч. 

У звичайних умовах проживання параметри побутового середовища регламентуються 

відповідними санітарно-гігієнічними нормованими документами, які встановлюються 

державними або місцевими органами влади та охорони здоров‘я. Ці параметри підтримуються 

спеціальними комунальними службами і самими людьми, які проживають у регіоні. Параметри 

виробничого середовища регламентуються державними нормативними актами з охорони праці та 

нормативними актами з охорони праці окремих підприємств, і відповідальність за їхнє 

дотримання покладається на власників підприємств або уповноважених ними осіб. 

Але під впливом тих чи інших факторів, передусім природного чи військового характеру, 

параметри життєвого середовища можуть вийти за межі встановлених норм, і тоді може 

виникнути загроза не тільки здоров‘ю, а й життю людей. 

Як правило, ми не можемо назвати прикладів окремого існування кожного з названих вище 

компонентів життєвого середовища — природного, соціального або ж техногенного. Кожен з 

компонентів життєвого середовища взаємопов‘язаний з іншими, і людина чи соціальна спільнота 

відчуває вже результат їх комплексної дії. 
 

 

Рівні системи «людина - життєве середовище» 

Суб‘єктом системи «людина — життєве середовище» може бути як окрема людина, так і 

будь-яка спільнота, членом якої є ця людина. Соціальні спільноти, в свою чергу, можуть бути 

складовими частинами інших спільнот, ті, в свою чергу, входять до ще більших. Як правило, 

завжди можна говорити про певну ієрархію соціальних спільнот. В одних випадках ця ієрархія 

жорстко визначена і регламентована. В інших випадках вона існує, незважаючи на відсутність 

такої регламентації. 

Розглянемо приклад такої ієрархічної структури людських спільнот, виходячи з принципу 

місця проживання людини. 

Мінімальною спільнотою може розглядатися союз двох людей (дріада). Як правило, це сім‘я. 

Але це також можуть бути двоє студентів, що проживають разом у гуртожитку. Таку спільноту 

назвемо мікроколективом, що належить до більшого колективу-мешканців будинку (гуртожитку). 

Умови проживання в окремих будинках значною мірою визначаються якістю комунального 

обслуговування, яке здійснює житлово-квартирне управління чи інша аналогічна структура того 

мікрорайону, в якому знаходиться будинок. Таким чином, мешканці мікрорайону можуть 

розглядатися як члени одного великого колективу, який ми назвемо мікроколектив. Мікрорайон є 

складовою частиною міста, а, отже, населення міста - це соціальна спільнота вищого ієрархічного 

рівня по відношенню до тих, що розглядалися раніше. Ще вищі ієрархічні спільноти - це 

населення області, країни, континенту і, нарешті, людство. 

Так само ми можемо розглянути приклади інших ієрархічних структур, побудованих за 

іншим принципом - виробничим, навчальним тощо. Наприклад, студентська група, колектив 

факультету, університету, студентство міста, країни. Максимальна кількість членів 

мікроколективу, як правило, 20-30 осіб, але може бути й більшою. 

Оскільки будь-яка соціальна група чи людина, яка в одному разі є суб‘єктом системи, іншим 

разом є лише складовою частиною іншого суб‘єкта іншої системи, а той, у свою чергу, входить до 

суб‘єкта більш високого рівня, то існують системи «людина — життєве середовище» різного 

рівня. Рівні цих систем визначаються рівнем їхніх суб‘єктів. Отже, базуючись на вищенаведеному 

прикладі, ми можемо говорити про рівень системи «людина — життєве середовище» з однієї 

особи, сім‘ї, мешканців житлового будинку, мікрорайону, населеного пункту тощо. 

Для систем різного рівня різними є не лише суб‘єкт, а й об‘єкт — життєве середовище, 

оскільки межі його визначаються тим, де перебувають або можуть перебувати в даний час члени 

соціальної спільноти — суб‘єкта системи. Від рівня системи «людина — життєве середовище» 

залежить також віднесення небезпеки до відповідної категорії — вражаючий фактор, небезпечна 

ситуація чи джерело небезпеки, що було відмічено в 1.1.3. 
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Для окремої людини, тобто коли ми говоримо про систему «людина — життєве середовище» 

однією особою, всі інші люди та будь-які спільноти є елементами життєвого середовища, а саме 

соціального середовища. 

Для глобальної системи «людина — життєве середовище» всі люди є складовими 

загальнолюдської спільноти, а життєве середовище складається з природного — Землі та 

космічного простору, що оточує її, та техногенного середовища, створеного людством за всю 

історію його існування. 

Для систем будь-якого іншого рівня завжди необхідно визначити, які люди і спільноти є 

внутрішніми складовими тієї спільноти, для якої розглядається система «людина — життєве 

середовище», а які є елементами соціального середовища, що оточує цю спільноту. Вище було 

зазначено, що в основі системного аналізу лежить емерджентність, тобто здатність систем мати 

такі властивості, яких не має і навіть не може бути у елементів, що складають її. Емерджентність 

притаманна також і соціальним спільнотам. Соціальна спільнота будь-якого рівня має властивості, 

притаманні лише їй і які присутні або присутні неповною мірою у спільнот іншого рівня. Це 

необхідно чітко усвідомлювати, пам‘ятати і використовувати при вирішенні конкретних завдань 

безпеки життєдіяльності. 

 

 Лекція № 2. Ризик, як кількісна оцінка небезпек 
 

 

На попередній лекції ми розглядали питання виникнення, видів, характеру проявів, дії на 

людей і захисту від надзвичайних ситуацій природного, техногенного та соціально-політичного 

характеру. Зазначалося, що наслідком прояву небезпек стають нещасні випадки, аварії, 

катастрофи, які супроводжуються смертельними випадками, скороченням тривалості життя, 

шкодою здоров'ю, шкодою природному чи техногенному середовищу, дезорганізуючим впливом 

на суспільство або життєдіяльність окремих людей. 

Яким же чином порівняти небезпеки, що мають різне походження, характер, ступінь впливу 

на людей, об‘єкти господарювання, природне середовище тощо? Ще більш складне питання, але й 

більш актуальне — як оцінити можливу шкоду від небезпеки, яка ще не проявилась як 

надзвичайна ситуація, але існує ймовірність того, що вона проявиться таким чином і завдасть 

певної шкоди? І найскладніше питання, які кошти необхідно вкласти для того, щоб уникнути, а 

якщо неможливо уникнути, то захиститись від надзвичайної ситуації? 

Квантифікація небезпеки, тобто кількісна оцінка збитків, заподіяних нею, залежить від 

багатьох чинників — кількості людей, що знаходились у небезпечній зоні, кількості та якості 

матеріальних (в тому числі і природних) цінностей, що перебували там, природних ресурсів, 

перспективності зони тощо. 

З метою уніфікації будь-які наслідки небезпеки визначають як шкоду. Кожен окремий вид 

шкоди має своє кількісне вираження, наприклад, кількість загиблих, поранених чи хворих, площа 

зараженої чи затопленої території, площа лісу, що вигоріла, вартість зруйнованих споруд тощо. 

Отже всі небезпеки різняться за цим показником. Найбільш універсальний кількісний спосіб 

визначення шкоди — це вартісний, тобто визначення шкоди у грошовому еквіваленті (Е). 

Другою, не менш важливою характеристикою небезпеки, є частота, з якою вона може 

проявлятись, або ймовірність (р). 

Імовірність (р ) визначається як відношення кількості подій з певними наслідками (n) до 

максимально можливої їх кількості (N) за конкретний період часу: 
 

р = n/N. 
 

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

виникнення небезпеки на шкоду, що вона завдає. 
 

R = p 
.
 E 

 

Для подій, що вже відбулися визначення ймовірності не становить значних утруднень. Для 

цього треба мати щодо них відповідні статистичні дані. Значно складніше визначити 
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ймовірність подій, що очікуються, але ще не траплялися. Наприклад ймовірність відмови 

складної системи, що вперше проектується, такої як космічний апарат нового типу, адронний 

колайдер, чи технологічний процес, що вперше планується тощо або ж подій, які мають 

ймовірність 10
-5

 – 10
-6

, тобто таких, які можуть відбутися один раз на 100 000 – 1 000 000 

років, а час існування об’єкта, на якому може відбутися ця подія, становить всього лише кілька 

років. 

Вартісний спосіб визначення шкоди також має певні недоліки, особливо, коли питання 

стосується вартості життя. Як порівняти вартість життя немовляти, людини повної творчих сил, 

енергії та пенсіонера? Чи однакова вартість людини, що мешкає в розвиненій країні і має певний 

запас матеріальних благ, і людини з економічно відсталої країни. Прийнявши умовно для 

кількісної оцінки таких небезпек Е = 1, використовують величину, яку називають коефіцієнтом 

індивідуального ризику. Таким чином виходить що, коефіцієнт індивідуального ризику – це 

відношення кількості реалізованих небажаних наслідків для життя однієї людини до всіх 

можливих за певний період часу, або ж – частота реалізації небезпек. 

Наведена формула дозволяє розрахувати розміри загального та групового ризику. При оцінці 

загального ризику величина N визначає максимальну кількість усіх подій, а при оцінці групового 

ризику – максимальну кількість подій у конкретній групі, що вибрана із загальної кількості за 

певною ознакою. Зокрема, в групу можуть входити люди, що належать до однієї професії, віку, 

статі; групу можуть складати також транспортні засоби одного типу; один клас суб'єктів 

господарської діяльності тощо. 

Характерним прикладом визначення загального та групового ризику може служити 

розрахунок числового значення виробничого травматизму – тобто ймовірності ушкодження 

здоров‘я чи смерті працівника під час виконання ним трудових обов‘язків. На відміну від оцінки 

виробничого ризику при оцінці професійного ризику враховується тяжкість наслідків (показник 

стану здоров‘я і втрати працездатності працівників), тобто шкода. 

Національній доповіді «Стан техногенної та природної небезпеки в Україні в 2010 році» 

сказано, що смертність населення країни від зовнішніх причин у побуті склала 42 826 осіб. 

Виходячи з загальної чисельності населення того ж року – 45 778 534 особи, визначаємо що ризик 

смертності у побуті в нашій країні становить 
 

R = 42 826 / 45 778 534 = 9,36 
.
 10

-4
. 

 

Кількість загиблих на виробництві того ж року склала 644 особи. При кількості працюючих 

на виробництві 14 400 000 чоловік ризик смертності на виробництві складає 
 

R = 644 / 14 400 000 = 4,47 
.
 10

-5
, 

 

що в 21 раз менше ніж у побуті. 

 

Оскільки ймовірність – величина безрозмірна, виходить, що одиниця вимірювання ризику і 

потенційної шкоди повинна бути однією і тією ж. Якщо ми говоримо про небезпеку опромінення, 

то ризик визначається у величині поглинутої дози іонізуючого опромінення, якщо про небезпеку 

повені, то – площею залитої водою території, якщо про небезпеку загибелі людей, то одиниця 

вимірювання – кількість смертей. 

Яким повинен чи, вірніше, може бути ризик? Чи можуть цифри, що визначають в тому чи 

іншому випадку допустимий ризик, бути меншими і що для цього необхідно зробити? У світовій 

практиці прийнято користуватися принципом ALARA (As Low As Reasonably Achievable): «Будь-

який ризик повинен бути знижений настільки, наскільки це є практично досяжним або ж до 

рівня, який є настільки низьким, наскільки це розумно досяжне». 
 

Для цілей порівняння ризиків різного походження, для порівняння різних небезпек 

запропонована наступна шкала (табл. 1) 
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Таблиця 1 

Шкала порівняння ризиків смертності 
 

 

Упорядкована шкала ризиків смертності 
 

                    Низький  Середній                               Високий 

   

<1*10
-8 

1*10
-8 

1*10
-7 

1*10
-6 

1*10
-5 

1*10
-4 

1*10
-3 

1*10
-2 

>1*10
-2 

         

Знехту Низький Відносно Середній Відносно Висок Дуже Екстремальний 

-ваний  низький  середній ий високий   

         
 

 

Оцінка ризику небезпеки 
 

Безпека є відносним поняттям. Абсолютної безпеки для всіх обставин та умов не існує. 

Просте запитання: «Яка безпека є достатньою?» не має простої відповіді. Вираз «безпека на 

99,9%» не може вважатися коректним. 

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

класифікацією, яку надає в додатках міждержавний стандарт ГОСТ 27.310-95 дещо адаптувавши її 

для наших цілей. 

Категорії серйозності небезпеки, представлені у табл. 2. встановлюють кількісне значення 

відносної серйозності ймовірних наслідків небезпечних умов в залежності від характеру наслідків 

цієї небезпеки. Використання категорій серйозності небезпеки дуже корисно для визначення 

відносної важливості використання профілактичних заходів для забезпечення безпеки 

життєдіяльності, коли вона застосовується для певних умов чи пошкоджень системи. Добре 

видно, що ситуації, які належать до категорії IV (катастрофічні небезпеки), потребують більшої 

уваги, ніж віднесені до категорій I , ІІ і навіть ІІІ. 

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. Тому, використовуючи водночас методики визначення 

серйозності та ймовірності небезпеки, можна визначити, вивчити небезпеки, віднести їх до 

певного класу і вирішити їх, виходячи з серйозності небезпеки, потенційно ймовірних наслідків та 

ймовірності того, що такі наслідки будуть мати місце. 

 

 

Таблиця 2 

Категорії серйозності небезпеки 

 

 

Вид Категорія Опис нещасного випадку 

1 2 3 

Катастрофічна ІV 

Небезпека, реалізація якої може швидко та з високою ймовірністю 

спричинити значний збиток для підприємства та/або навколишнього 

середовища, а також загибель людей 

   

Критична 

 
III 

Небезпека, реалізація якої може швидко та з високою ймовірністю 

спричинити значний збиток для підприємства та/або навколишнього 

середовища і важкі травми та стійкі захворювання людей 
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1 2 3 

Гранична II 

Небезпека, реалізація якої може спричинити затримку виконання 

завдання підприємством, пошкодження в системі, привести до 

зниження працездатності людей, а при тривалому впливі - до 

захворювань 

Незначна 

I 

Небезпека, при реалізації якої настають менш значні, ніж у категорії 

ІІІ, травми, захворювання, пошкодження в системі  

  
 

Наприклад, якщо зіткнення літаків у повітрі без сумнівів буде класифікуватися, як категорія 

ІV (катастрофічна), то її можливість або ймовірність буде віднесена до рівня D (рідка), виходячи зі 

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

такого роду випадків, увійдуть до здійснення специфічного, але відносно незначного контролю 

для запобігання подібній ситуації. І навпаки, зіткнення двох автомобілів на переповненій 

автостоянці може бути класифіковане як незначна (категорія I) подія з ймовірністю, що належить 

до рівня А (часта) або рівня В (ймовірна). Зусилля у цьому випадку будуть сфокусовані на 

забезпеченні дешевого та ефективного контролю через високу ймовірність цієї події: знаки, які 

вказують, напрямок руху автомобільного транспорту, широкі місця для паркування, обмеження 

швидкості, улаштування нерівностей, що примушують зменшити швидкість, тощо є прикладом 

такого контролю. 

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

(катастрофічна) з рівнем імовірності А (часта), то всі зусилля без сумнівів потрібно спрямовувати 

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

системи чи проекту. 

Легко помітити, що серйозна небезпека може бути припустимою, якщо може бути доведено, 

що її ймовірність надто низька, так само може бути припустимою ймовірна подія, якщо може бути 

доведено, що результат її незначний. Ці міркування дають підстави дня припущення, що 

ймовірність припустимого ризику небезпеки зворотно пропорційна її серйозності. Табл. 2.5 

демонструє приклад матриці ризиків небезпеки, яка включає елементи табл. 2.3 та 2.4 для того, 

щоб забезпечити ефективний інструмент для апроксимації припустимого та неприпустимого 

рівнів або ступенів ризику. Встановивши буквено-цифрову систему оцінки ризику для кожної 

категорії серйозності та кожного рівня ймовірності, можна глибше класифікувати та оцінювати 

ризик за ступенем припустимості. Використання такої матриці полегшує оцінку ризику. 

Знехтуваний ризик має настільки малий рівень, що він перебуває в межах допустимих 

відхилень природного (фонового) рівня. 

Прийнятним вважається такий рівень ризику, який суспільство може прийняти (дозволити), 

враховуючи техніко-економічні та соціальні можливості на даному етапі свого розвитку. 

Гранично допустимий ризик — це максимальний ризик, який не повинен перевищуватись, 

незважаючи на очікуваний результат. 

Надмірний ризик характеризується виключно високим рівнем, який у переважній більшості 

випадків призводить до негативних наслідків. 

Нa практиці досягти нульового рівня ризику, тобто абсолютної небезпеки неможливо. Через 

це вимога абсолютної безпеки, що приваблює своєю гуманністю, може обернутися на трагедію 

для людей. Знехтуваний ризик у теперішній час також неможливо забезпечити з огляду на 

відсутність технічних та економічних передумов для цього. Тому сучасна концепція безпеки 

життєдіяльності базується на досягненні прийнятного (допустимого) ризику. 

Сутність концепції прийнятного (допустимого) ризику полягає у прагненні досягнути такої 

малої безпеки, яку сприймає суспільство у даний час, виходячи з рівня життя, соціально-

політичного та економічного становища, розвитку науки та техніки. 

Прийнятний ризик поєднує технічні, економічні, соціальні та політичні аспекти проблеми і є 

певним компромісом між рівнем безпеки й можливостями її досягнення. Розмір прийнятного 
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ризику можна визначити, використовуючи витратний механізм, який дозволяє розподілити 

витрати суспільства на досягнення заданого рівня безпеки між природною, техногенною та 

соціальною сферами. Необхідно підтримувати відповідне співвідношення витрат у зазначених 

сферах, оскільки порушення балансу на користь однієї з них може спричинити різке збільшення 

ризику і його рівень вийде за межі прийнятних значень. 

Сумарний ризик має мінімум при певному співвідношенні інвестицій у технічну та 

соціальну сфери. Цю обставину потрібно враховувати при виборі ризику, з яким суспільство поки 

що змушене миритися. 

Максимально прийнятним рівнем індивідуального ризику загибелі людини звичайно 

вважається ризик, який дорівнює 10-6 на рік. Малим вважається індивідуальний ризик загибелі 

людини, що дорівнює 10-8 на рік (див. табл. 2.1) 

Концепція прийнятного ризику може бути ефективно застосована для будь-якої сфери 

діяльності, галузі виробництва, підприємств, організацій, установ. 

Справді, коли працюють, навіть дотримуючись усіх встановлених відповідними правилами 

охорони праці стандартних значень, все ще існує деякий рівень залишкового ризику, який 

неминуче повинен бути присутнім. Наскільки ризик є прийнятним чи неприйнятним — вирішує 

відповідне керівництво. Результат цього рішення буде впливати на багато вхідних даних та 

міркувань, серед яких не останнє місце посідає вартість ризику, оскільки головним завданням 

управління є і завжди буде визначення вартості ризику. 

Наразі в нашій країні функціонує Постанова КМУ від 29 лютого 2012 р. № 306, якою 

затверджені критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської 

діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду 

(контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки. 

 

Ризик орієнтований підхід у забезпеченні безпеки 

 

Процес формування сучасного фахівця практично будь-якої галузі вимагає глибоких знань 

методології аналізу ризику складної системи «людина – життєве середовище», як сучасного 

інструментарію управління безпекою. І якщо підготовка фахівців певних галузей, таких як 

енергетика, в тому числі ядерна, авіаційна та ракетно-космічна техніка тощо передбачає вивчення 

спеціальних дисциплін, пов‘язаних з цією тематикою, то для решти науковий кругозір формується 

саме при вивченні дисципліни «Безпека життєдіяльності», а також у різному рівні при вивченні 

деяких фахових дисциплін. Хоча саме фахова освіта буде необхідною умовою профілактики, 

запобігання, попередження надзвичайних ситуацій вважаємо за необхідне приділити увагу даному 

питанню в цій дисципліні. 

Передові суспільства наполегливо ведуть пошуки найкращих методів аналізу і управління 

ризиком соціально-екологічних систем. Необхідність застосування ризик орієнтованого підходу 

(РОП) в питаннях безпеки розуміють вчені, інженери, фахівці різних галузей знань, виробництва, 

сфер діяльності. 

Концепцією ризик орієнтованого підходу в питаннях управління безпекою є порівняння 

поточного ризику з припустимим (прийнятним), зроблені на підставі цього відповідні висновки та 

прийняті до виконання рішення, а методологією РОП служить інформаційний аналіз безпеки. 

Існує два шляхи встановлення гранично прийнятного ризику – декларативний та 

обґрунтований. Декларативний встановлюється нормативно-правовими актами – законами, 

стандартами, правилами, нормами, якими визначені гранично допустимі (максимальні чи 

мінімальні) параметри певних чинників. Обґрунтований визначається шляхом співставлення 

окремих видів ризику з рівнями природного ризику. Кінцеве значення оптимального гранично 

прийнятного ризику встановлюється балансовими розрахунками між витратами, які необхідно 

нести на підтримання зазначеного рівня безпеки і величинами відвернутих збитків. 
 

Розглянемо цікавий наступний повчальний приклад. 

Усі знають, (чи відчувають) що «імовірність» – це «щось», що може бути, а може й не бути. 

Імовірнісні закони стають строгими при тенденції числа дослідів (іспитів) до нескінченості. 

Іншими словами, при порівняно невеликому терміні устаткування Т = 25 – 30 років імовірності  

Р1=10-6 1/рік та Р2 = 10-8 1/рік здаються такими, що мають несуттєву (незрозумілу) різницю, 
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адже ні та ні інша подія не повинна реалізуватися за час Т = 25 років. Та чи є сенс в цих цифрах? 

Чи варто витрачати зусилля для їхнього одержання? Адже може вийти, що подія менш ймовірна 

реалізується, а більш ймовірна не відбудеться за цей час. Щоб відповісти на це питання проведемо 

невелике психологічне дослідження. 

Уявімо, що Вам необхідно стрибати з літака на парашуті, який Ви можете вибрати з двох 

шухляд. У першій знаходяться ті, що не розкриваються з імовірністю Р3 = 0,01 (один зі ста), а в 

другій знаходяться ті, що не розкриваються з імовірністю Р4 = 0,0001 (один з 10 тисяч). Та хоча 

Ви розумієте, що це всього лише імовірності, та що напевно, в обох випадках парашут спрацює, 

Ви візьмете парашут із другої шухляди. І навпаки, якщо Вам запропонують вибір парашутів не 

уточнивши їхню надійність, Ви першим же питанням уточните не колір їхніх куполів, а показники 

надійності спрацьовування. Тобто показник надійності має вирішальне значення для Вашого 

свідомого вибору в даному випадку. 

Детально і ґрунтовно проблеми ризику і людського чинника розробляються в галузях з 

високою ціною помилки в разі надзвичайної ситуації, що характерно для космонавтики, авіації, 

ядерної енергетики тощо. Ключовим моментом впровадження РОП в Україні стало прийняття в 

листопаді 2001 р. рішення колегії Держкоматомрегулювання України про планомірне 

впровадження РОП в практику експлуатації АЕС і регулюючу діяльність. На підставі цього 

рішення в 2002 р. була розроблена Програма впровадження ризик орієнтованих підходів, а у 2005 

р. Державний комітет ядерного регулювання України підтвердив прихильність принципам РОП і 

визначив пріоритетним напрямом своєї діяльності виконання Програми РОП. 

Хоча в широку практику принципи РОП ще не ввійшли, вони одержали визнання в 

розвинених країнах при вирішенні проблем безпеки в суспільстві. Надалі можливе широке 

впровадження цієї теорії у різні сфери громадського життя – для оцінки шкоди від засух, повеней, 

ураганів, підтоплень, епідемій, інших лих, де воно матиме значний економічний ефект. 
 

Застосування нових небезпечних технологій вимагає нових методів управління, адекватних 

цим технологіям. Забезпечення безпеки шляхом використання ризик орієнтованого підходу 

передбачає превентивне втручання з врахуванням рівня розвитку науки і технологій. Такий підхід 

може дати десятикратну економію коштів на збереження безпеки та ліквідацію негативних 

наслідків надзвичайних ситуацій. 

В наш час існують як математичні методи, так і методи обчислень для створення 

імовірнісних схем моделювання. Необхідне тільки наукове обґрунтування їхнього вибору і надійні 

експериментальні дані для того, щоб уводити відповідні параметри в ці моделі. Ризик 

орієнтований підхід в наш час – основа організації безпеки складних технічних систем, контролю 

за їх діяльністю та запобігання виникнення техногенних надзвичайних ситуацій. 
 

Управління ризиком 

 

Основним питанням теорії і практики безпеки життєдіяльності є питання підвищення рівня 

безпеки. Порядок пріоритетів при розробці будь-якого проекту вимагає, щоб вже на перших 

стадіях розробки продукту або системи у відповідний проект, наскільки це можливо, були 

включені елементи, що виключають небезпеку. На жаль, це не завжди можливо. Якщо виявлену 

небезпеку неможливо виключити повністю, необхідно знизити 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, є: 

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

небезпеки; 

- заміна небезпечних операцій іншими – менш небезпечними; 

- удосконалення технічних систем та об'єктів; 

- розробка та використання спеціальних засобів захисту; 

- заходи організаційно-управлінського характеру, в тому числі контроль за рівнем безпеки, 

навчання людей з питань безпеки, стимулювання безпечної роботи та поведінки. 

Кожен із зазначених напрямів має свої переваги і недоліки, і тому часто заздалегідь важко 

сказати, який з них кращий. Як правило, для підвищення рівня безпеки завжди використовується 

комплекс цих заходів та засобів. 
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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 їх запровадження. 

Такий підхід до зменшення ризику небезпеки зветься «управління ризиком». 
 

Рис. 3. графічно ілюструє модель індексу витрат, що очікуються, яка базується на вартості 

витрат у системі порівняно з вірогідністю цих втрат. Прийнятна вартість небезпечної ситуації 

визначена індексом п'ять (насправді можна використовувати будь-який індекс, це призведе лише 

до зміни нахилу лінії). Приклад на цьому малюнку має відношення тільки до матеріальних втрат. 

Можлива шкода персоналу (смерть, травми, захворювання) в даному прикладі не розглядається. В 

разі шкоди персоналу значення втрат у системі та пов'язані з цим витрати повинні бути 

переглянуті через важливість збереження людського життя. 

На цій гіпотетичній ілюстрації показана система, в якій допускається прийнятною 

ймовірність небезпечної ситуації 1 з 1000 (ризик 10-3), якщо витрати менші або дорівнюють 5000 

доларів. Так само була запроектована втрата 5 млн. доларів, якщо можливість такої ситуації – 1 з 1 

млн. (ризик 10-6) була б прийнятним ризиком. Використовуючи цю концепцію як базову лінію, 

можна визначити якісні та кількісні межі для будь-яких інших ситуацій. Проте, оскільки 

залежність вартості витрат від ризику встановлюється на фазі розробки проекту, в процесі його 

реалізації іноді стає очевидним, що деякі обставини змушують збільшити ризик порівняно з 

програмованим. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Індекс втрат, що очікуються 
 

 

Іншим аспектом того, як встановлюється співвідношення витрат з розміром прийнятного 

ризику, є можливість контролювання чи ліквідації ризику. 

Деякі небезпеки, що мають відносно низький рівень ризику, вважаються неприпустимими, 

тому що їх досить легко контролювати та ліквідувати. 

Наприклад, хоча ризик удару блискавкою, ймовірність якого становить 1 на 14 млн., може 

вважатися відносно низьким, люди рідко знаходяться на вулиці під час грози. В даному разі, 

незважаючи на те, що ризик невеликий, необхідність ліквідації його базується на тому, що ціна 

повного нехтування такою небезпекою дуже висока (смерть або серйозні фізичні пошкодження), а 

ціна контролю чи ліквідації цього ризику, навпаки, незначна (наприклад, треба просто залишитись 

приміщенні). Проте, якщо головні будівельні операції повинні здійснюватися за щільним 

графіком, вартість зменшення можливості враження людини блискавкою розглядається з точки 

зору різних перспектив. 

Навпаки, існують інші небезпеки, які вважаються допустимими, хоча мають великий 

потенціал ризику, через те що їх важко або практично неможливо усунути. 
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Як приклад, можна навести дії із запуску космічного літального апарату. З точки зору 

експлуатації цілої системи рівень ризику, пов'язаний із запуском і посадкою космічного човника, 

на декілька порядків перевищує ризик польоту на авіалінії, а ризики, які містить у собі політ на 

авіалінії, ризик пілотування легкого одномоторного літака. Але в даному разі такий ризик 

приймається тому, що, по-перше, його практично неможливо усунути на даному рівні розвитку 

космонавтики, і по-друге, кожен політ космічного човника відкриває нові перспективи для 

розвитку багатьох галузей науки, техніки, оборони, народного господарства. 

Отже, вартість не є єдиним та головним критерієм встановлення прийнятного ризику. 

Важливу роль, як показано вище, відіграє оцінка процесу, пов'язана з визначенням та контролем 

ризику. 

Для-того щоб чіткіше уявити собі, як на практиці використовується методика управління 

ризиком, розглянемо приклад, пов'язаний з ризиком небезпеки лише однієї технологічної операції 

– операції покриття меблів кількома шарами лаку в процесі їх виготовлення. Цей приклад покаже 

не лише, як потрібно використовувати методику управління ризиком, а й те, коли і як 

використовуються засади окремих напрямів безпеки життєдіяльності, а саме: охорони праці, 

захисту навколишнього середовища та цивільного захисту. 

Уявімо, що підприємець бажає побудувати невелику фабрику з виробництва меблів. 

Кінцевий процес виготовлення меблів передбачає стадію покриття їх кількома шарами лаку. 

Основні небезпеки сучасних лакувальних матеріалів – токсичність, горючість, здатність до 

вибуху. Вже на стадії проектування виробництва, а саме при виборі конкретного виду та марки 

лаку, ці небезпечні властивості матеріалу слід враховувати поряд з іншими його характеристика-

ми – вартістю, технологічністю, результуючою якістю товару, що виробляється тощо. 
 

Вибір технології нанесення лаку на меблі також пов'язаний з вибором більш безпечного 

варіанта, а також відповідних засобів індивідуального та колективного захисту працівників. Якщо 

власник підприємства побажає взагалі уникнути небезпеки шкідливого впливу парів лаку на 

працівників у процесі лакування, то він зможе скористатись автоматичною фарбувальною лінією. 

Однак таке обладнання досить дороге, і тому для невеликого підприємства, яке лише починає 

промислову діяльність, установка його практично неможлива, особливо в умовах жорсткої 

конкуренції. Крім того, слід пам'ятати, що використання автоматичної лінії не виключає повністю 

всі небезпеки, а навпаки, може призвести до появи нових небезпек, наприклад, до небезпеки 

враження електричним струмом при наладці та профілактичних роботах на ній. 

Скоріш за все нанесення лаку буде здійснювати оператор за допомогою пульверизатора у 

фарбувальній камері. Для захисту оператора передусім необхідно вибрати відповідний засіб 

захисту органів дихання. Респіратор – найдешевший з можливих засобів – в даному разі не може 

бути запропонований, оскільки він не захищає обличчя та очі. Можливість використання 

фільтруючого протигаза буде визначатись характеристиками парів лаку, але скоріш за все такий 

протигаз у даному випадку буде малоефективним, – потрібен буде ізолюючий протигаз. Ізолюючі 

протигази бувають шлангові, та автономні. Отже, необхідно вирішувати, чи встановлювати 

стаціонарну систему забезпечення оператора повітрям за допомогою шлангового протигаза, чи 

використати автономний дихальний апарат. 

Не слід забувати, що є інші працівники фабрики, які не мають прямого відношення до 

процесу лакування, але змушені працювати у безпосередній близькості до фарбувальної камери. 

Вони також можуть зазнавати впливу токсичних випарувань. Щоб виключити можливість 

негативного впливу парів лаку на інших працівників, фарбувальна камера повинна мати 

ефективну систему вентиляції та відповідне обладнання, яке запобігає проникненню іншого 

виробничого персоналу у небезпечну зону під час проведення лакувальних операцій. Таким 

обладнанням можуть, серед іншого, бути: 1) попереджувальні знаки, розташовані у зоні робіт, які 

нагадують персоналу про небезпеку та/або потребують використання індивідуальних засобів 

захисту; 2) сигнальні або попереджувальні вогні, які будуть вмикатися кожен раз, коли відбува-

ється лакування, для того щоб перешкодити решті співробітників проникнути у зону робіт; 3) 

оголошення по всій фабриці, яке інформує працівників про початок і кінець небезпечної операції. 

З метою зменшення ризику вибуху та пожежі електричне та вентиляційне обладнання, яке 

знаходиться у фарбувальній камері та поряд з нею, повинно мати відповідне 

вибухопожежозахисне виконання. Слід зазначити, що вартість, наприклад, двох електричних 
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двигунів, що мають однакові технологічні параметри, але один має відкрите виконання, а другий – 

особливе вибухозахисне, може різнитися у кілька десятків разів. 

Запровадження наведених вище технічних заходів забезпечення безпеки працівників не 

виключає необхідності здійснення спеціальних організаційних та санітарно-гігієнічних заходів: а) 

розробки і запровадження технологічних карт та інструкцій з техніки безпеки; б) навчання та 

інструктажу персоналу; в) контролю за дотриманням та виконанням встановлених правил безпеки 

при проведенні робіт; г) забезпечення працівників санітарно-гігієнічним обладнанням та 

відповідними процедурами, а також іншими заходами та засобами, які вимагаються чинними 

нормативними документами з охорони праці. 

Усі наведені вище питання безпеки належать до компетенції охорони праці, але забруднене 

повітря, яке буде вилучатись з фарбувальної камери може становити небезпеку для людей, які 

живуть або з тих чи інших причин знаходяться поблизу цього виробництва. Це вже сфера дії 

іншого законодавства, а саме: Законодавства про захист навколишнього середовища, інших 

нормативних документів та інших органів контролю. 

Для того щоб отримати дозвіл на запровадження нового технологічного процесу, 

підприємцю необхідно узгодити можливість і кількість викидів з органами санітарного нагляду та 

захисту навколишнього середовища. У даному разі мова йде про можливість забруднення повітря, 

і, можливо, цей приклад не зовсім показовий, бо в інших виробництвах можуть 

використовуватися значно агресивніші речовини або в набагато більших кількостях, ніж ті, про 

які йдеться тут, але все ж цей приклад наочно демонструє ризики, з якими пов'язане будь-яке 

виробництво, і необхідність застосування методики управління ними. 

Захист повітряного басейну від забруднень регламентується гранично допустимими 

концентраціями (ГДК) шкідливих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів, гранично 

допустимими викидами (ГДВ) шкідливих речовин та тимчасово узгодженими викидами 

шкідливих речовин від джерел забруднень. Значення ГДК речовин, що забруднюють повітря, 

встановлені відповідними державними та міждержавними стандартами і санітарними нормами. 

Норми ГДВ розробляються для кожного джерела забруднення, виходячи з того, щоб його викиди 

в сумі з викидами всіх інших джерел забруднення, що розташовані в цьому районі, не призвели до 

утворення у приземному шарі повітря населеного пункту перевищення ГДК, а в місцях 

розташування санаторіїв, будинків відпочинку та в зонах відпочинку міст з населенням понад 200 

тис. мешканців ці концентрації не повинні перевищувати 0,8 ГДК. 

Для того щоб виключити або зменшити можливість впливу шкідливих речовин на людей та 

навколишнє середовище в разі аварії, стихійного лиха чи катастрофи, на підприємстві згідно з 

вимогами законодавства і нормативних актів з питань цивільного захисту та охорони праці 

власником мають бути опрацьовані і затверджені план попередження надзвичайних ситуацій і 

план (інструкція) ліквідації аварій (надзвичайних ситуацій). 

У плані попередження надзвичайних ситуацій розглядаються можливі аварії та інші 

надзвичайні ситуації техногенного і природного походження, прогнозуються наслідки, 

визначаються заходи щодо їх попередження, терміни виконання, а також сили і засоби, що 

залучаються до цих заходів. 

У плані (інструкції) ліквідації аварій (надзвичайних ситуацій) мають бути перелічені всі 

можливі аварії та інші надзвичайні ситуації, визначені дії посадових осіб і працівників 

підприємства під час їх виникнення, обов'язки професійних аварійно-рятувальних формувань або 

працівників інших підприємств, установ і організацій, які залучаються до ліквідації надзвичайних 

ситуацій. 

Розробивши всі необхідні організаційні, санітарно-гігієнічні та технічні заходи забезпечення 

безпеки працівників і узгодивши їх з місцевою інспекцією Державного комітету з промислової 

безпеки та гірничого нагляду, виконавши розрахунки ГДВ шкідливих речовин і узгодивши їх з 

відповідними органами охорони здоров'я та захисту навколишнього середовища, розробивши і 

узгодивши з органами цивільного захисту план попередження надзвичайних ситуацій і план 

(інструкцію) ліквідації аварій (надзвичайних ситуацій), підприємець, якщо немає інших перешкод, 

може розпочинати виробництво продукції. 

Але йому не слід забувати також про можливість несанкціонованого доступу до шкідливих 

речовин, у тому числі, з метою крадіжки, В деяких випадках, наприклад, якщо йдеться про 
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радіоактивні речовини, сильнодіючі отруйні речовини, агрохімікати тощо, підприємець несе 

відповідальність за належне їх збереження, транспортування та контроль за ними. 
 

 

Лекція № 3. Природні, техногенні та соціально-політичні небезпеки, їх 

види, особливості та характеристики. 
 

 

Природні загрози та характер їх проявів і дії на людей, тварин, рослин та об‘єкти 

економіки 
 

У наш час людина здатна полетіти на Місяць, ми багато знаємо про інші планети, але сили 

природи нашої власної планети все ще нами не підкорені. В наш цивілізований, технічно 

розвинений час людство залишається залежним від природних явищ, які досить часто мають 

катастрофічний характер. Виверження вулканів, землетруси, посухи, селеві потоки, снігові 

лавини, повені спричиняють загибель багатьох тисяч людей, завдають величезних матеріальних 

збитків. За оцінками експертів, щорічні збитки внаслідок стихійних лих у світі становлять 30 

млрд. доларів. 

Найбільші збитки з усіх стихійних лих спричиняють повені, у тому числі викликані цунамі 

(40%), на другому місці — тропічні циклони (20%), на третьому і четвертому місцях (по 15%) — 

землетруси та посухи. Найбільше людських смертей спричиняють урагани та землетруси. 

Стихійні лиха — це природні явища, які мають надзвичайний характер та призводять 

до порушення нормальної діяльності населення, загибелі людей, руйнування і нищення 

матеріальних цінностей. 

За місцем локалізації стихійні лиха поділяють на: Геологічні процеси та явища, 

Метеорологічні, Гідрологічні, Біологічні, Пожежі. 
 

Геологічні процеси та явища 
 

Вулкани 

За руйнівною дією та кількістю енергії, яка виділяється при виверженні вулкана, саме це 

стихійне лихо належить до найнебезпечніших для життєдіяльності людства. Під попелом та лавою 

гинули цілі міста. 

На земній кулі налічується приблизно 600 активних вулканів, тобто таких вулканів, які після 

більш-менш тривалої перерви можуть знову ожити. Більшість з них розташована на стиках тих 

ділянок земної кори, які називаються тектонічними плитами. За теорією А. Вегенера, земна кора 

складається приблизно з 20 малих та великих пластів, які називаються плитами, або 

платформами, вони постійно змінюють своє місце розташування. Ці рухливі тектонічні плити 

земної кори мають товщину від 60 до 100 км й плавають на поверхні в'язкої магми. 

Шляхом спостережень вдалося з'ясувати розміри зон небезпечного впливу вулканів. Лавовий 

потік при великих виверженнях розповсюджується до 30 км, деколи досягає 100 км. Розпечені 

гази становлять небезпеку в радіусі декількох кілометрів. До 400—500 км розповсюджується зона 

випадіння кислотних дощів, які викликають опіки у людей, отруєння рослинності, ґрунту. Селеві 

потоки, які виникають на вершинах вулканів під час раптового танення снігу та льоду в період 

виверження, мають довжину від декількох десятків кілометрів до 100—300 км. 

Наразі застосовуються заходи захисту та зменшення негативного впливу вулканічної 

діяльності. Наприклад, для запобігання негативному впливу потоку лави використовується метод 

відведення його вбік від населених пунктів шляхом створення штучного русла (відведення 

лавового потоку з гори Мауна-Лоа 1942 р., який загрожував місту Хило, за допомогою вибухівки, 

котру кидали з літака); можливе будівництво дамб, охолодження лавових потоків водою. В 

Ісландії 1973 р. застосовувалось охолодження лави при виверженні вулкана на острові Хеймей 

морською водою до температури нижче 100 °С. 
 

Землетруси 

Землетрус — це сильні коливання земної кори, викликані тектонічними причинами, які 

призводять до руйнування споруд, пожеж та людських жертв. 
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Гіпоцентр, або осередок землетрусу, — місце, де зсуваються гірські породи. 

Епіцентр —точка на поверхні землі, що знаходиться прямо над гіпоцентром. 
 

Щорічно вчені фіксують близько 1 млн. сейсмічних і мікросейсмічних коливань, 100 тис. з 

яких відчуваються людьми та 1000 завдають значних збитків. 

Ті місця, в яких стикаються між собою тектонічні плити (з них складається земна кора), є 

сейсмічно небезпечними зонами,тобто рух плит уздовж їхніх границь супроводжується 

землетрусами. Землетруси з особливо важкими наслідками відбуваються там, де дві тектонічні 

плити не просто труться одна об одну, а зіштовхуються. Це причина найбільш руйнівних 

землетрусів. Вчені-геофізики виділили два головних сейсмопояси: Середземноморський, що охоп-

лює південь Євразії від Португалії до Малайського архіпелагу, та Тихоокеанський, що оперезає 

береги Тихого океану.  

Коливання земної кори передається сейсмічними хвилями. Найсильніші вони в гіпоцентрі. З 

віддаленням від нього хвилі слабшають. 

Зараз для визначення сили землетрусу користуються засобом, ідею якого подав 1935 р. 

американський сейсмолог Ч. Ріхтер. Він запропонував визначати силу землетрусу за 12-бальною 

шкалою. Нульова позначка на сейсмографі означає абсолютний спокій ґрунту, один бал вказує на 

слабкий підземний поштовх, кожний наступний бал позначає поштовх в 10 разів сильніший за 

попередній. Так, 9-бальний землетрус в 10 разів сильніший за 8-бальний, в 100 разів перевищує 7-

бальний і, нарешті, в 100 мільйонів разів сильніший за коливання земної кори силою в один бал 

(табл. 4). 

  Таблиця 4 

 

Схематизована сейсмічна шкала 

 

Бали Загальна Зовнішні ефекти  

 характеристика   
    

1 2 3  

1 Непомітний 

Коливання ґрунту реєструються тільки приладами, людьми не  

відчуваються  
  

2 Дуже слабкий 

Слабкі поштовхи, ледь відчуваються людьми на верхніх  

поверхах будівлі  
  

3 Слабкий 
Коливання відзначаються багатьма людьми, висячі предмети 

злегка розгойдуються 

 

 
 

4 Помірний 
Поштовхи відчуваються людьми, розгойдуються підвішені 

предмети, дзеленчать шибки 

 

 
 

 

 

 

6 
Сильний Легкі пошкодження будинків, утворюються тріщини у 

штукатурці, зсуваються з місця легкі меблі, падає посуд 

 

 

 
  

7 Дуже сильний 

У будинках з'являються пошкодження, тріщини у стінах, 

окремі будівлі руйнуються. Зсуви на берегах річок. Невеликі 

гірські обвали 
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1 2 3  

8 Руйнівний 

Руйнація і пошкодження будівель, людям важко встояти на 

ногах. Тріщини в ґрунті. Гірські обвали 

 

 

 

 
    

9 

Спустошувальний 

Руйнування будівель. Викривлення залізничних колій.  

 Тріщини в ґрунтах завширшки 10 см. Зсуви, гірські обвали  
   

10 

Нищівний 
Руйнування будівель та пам'ятників. Тріщини у ґрунті до 1 м 

шириною, великі зсуви та обвали 

 

  
  

11 

Катастрофа 

Повсюдне руйнування будівель, насипів, доріг, гребель.  

 Вертикальне переміщення шарів. Великі обвали, змінюється  

 рівень ґрунтових вод  
   

12 Велика Повсюдне руйнування будівель і споруд. Масова загибель  

 катастрофа людей і тварин. Значні зміни рельєфу місцевості  
    

 

Основними характеристиками землетрусів є: глибина осередку, магнітуда та інтенсивність 

енергії на поверхні землі. Глибина осередку землетрусу зазвичай перебуває в межах від 10 до ЗО 

км, в деяких випадках вона може бути значно більша. Магнітуда характеризує загальну енергію 

землетрусу і є логарифмом максимальної амплітуди зміщення ґрунту в мікронах, яка вимірюється 

за сейсмограмою на відстані 100 км від епіцентру. Магнітуда за Ріхтером вимірюється від 0 до 9 

(найсильніший землетрус). Інтенсивність — це показник наслідків землетрусів, який характеризує 

розмір збитків, кількість жертв та характер сприйняття людьми психогенного впливу. 

Землетруси переважно бувають у вигляді серії поштовхів, головний з яких має найбільшу 

магнітуду. Сила, число та тривалість поштовхів суто індивідуальні для кожного землетрусу. 

Тривалість поштовхів переважно досягає декількох секунд. 

Помітний струс поверхні землі від головного поштовху триває від 30 до 60 с, або навіть до 

3—4 хв. Більш слабкі поштовхи можуть тривати з інтервалами в декілька діб, тижнів, місяців та 

навіть років. 

На сьогодні відсутні надійні методи прогнозування землетрусів та їх наслідків. Однак за 

зміною характерних властивостей ґрунту, незвичайною поведінкою живих організмів перед 

землетрусом ученим досить часто вдається складати прогнози. Провісниками землетрусів є: 

швидке зростання частоти слабких поштовхів (форшоків); деформація земної кори, яка 

визначається спостереженнями із супутників або зйомкою на поверхні землі за допомогою 

лазерних джерел світла; зміна відношення швидкостей розповсюдження поздовжніх і поперечних 

хвиль напередодні землетрусу; зміна рівня ґрунтових вод у свердловинах; вміст ріадону у воді 

тощо. 

Ознаки близького землетрусу 

> запас газу, де раніше цього не відзначалось 

> тривога птахів та домашніх тварин 

>    блакитне освітлення внутрішньої поверхні будинків 
 

Які найсильніші землетруси описані в історії за останні 100 років? 

Каліфорнія, США, 18 квітня 1906 року. Епіцентр — біля Сан-Франциско, інтенсивність — 10 

балів. Основні збитки міста — через пожежу, яку не вдавалося загасити три дні. Загинуло 700 

осіб. Японія, 1 вересня 1923 року. Опівдні землетрусом зруйновані Токіо і Йокогама. Знищені 

сотні тисяч будинків, зруйновані мости й тунелі, страшні пожежі. Загинуло близько 150 тис. осіб. 

СРСР, Ашгабат, 6 жовтня 1948 року. О 1 год. 12 хв. без попередніх поштовхів зруйновано 

більшість будівель у місті. Ушкоджена залізниця. Сила поштовху в епіцентрі — 9—10 балів. 

Загинуло 110 тис. осіб. СРСР, Спітак, Ленінакан, 7 грудня 1988 року. Сила землетрусу — 8 балів. 
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Ушкоджені дороги, залізниця. Спітак зруйнований вщент, Ленінакан — на 80%. Загинуло понад 

25 тис. осіб. Гілян, північ Ірану, 21 червня 1990 року. Сила землетрусу — 8 балів. Загинуло понад 

50 тис. осіб. Туреччина, вересень 1999 року. Сила землетрусу — 7,4 бала. Загинуло 17 тисяч осіб. 

В Україні сейсмічно небезпечними районами є Карпати та гірський Крим. У минулому тут 

відбувалися руйнівні землетруси силою 6—8 балів (наприклад, Ялтинський землетрус 1927 p.). 

Центральні райони України належать до сейсмічно спокійних, хоча й тут інколи 

реєструються підземні поштовхи, що докочуються з районів Карпат і гір Вранча (Румунія). Так, 

1977 р. під час землетрусу у східній частині Карпат (епіцентр знаходився в Румунії) сейсмічні 

хвилі доспіли Львова, Рівного, Києва і навіть Москви. 

Першість за кількістю землетрусів утримують Японія та Чилі: понад 1000 в рік, або 3 на 

день. 

Деякі рекомендації щодо правил поведінки в умовах небезпеки землетрусу 
 

При землетрусі ґрунт відчутно коливається відносно недовгий час — тільки декілька секунд, 

найдовше — хвилину при дуже сильному землетрусі. Ці коливання неприємні, можуть викликати 

переляк. Тому дуже важливо зберігати спокій. Якщо відчувається здригання ґрунту чи будинку, 

слід реагувати негайно, пам'ятаючи, що найбільш небезпечними є предмети, які падають. 

Перебуваючи у приміщенні, слід негайно зайняти безпечне місце. Це отвори капітальних 

внутрішніх стін (наприклад, відчинити двері з квартири), кути, утворені ними. Можна заховатись 

під балками каркасу, під несучими колонами, біля внутрішньої капітальної стіни, під ліжком чи 

столом. Слід пам'ятати, що найчастіше завалюються зовнішні стіни будинків. Необхідно 

триматися подалі від вікон та важких предметів, які можуть перекинутися чи зрушити з місця. 

Не слід вибігати з будинку, оскільки уламки, які падають вздовж стін, є серйозною 

небезпекою. Безпечніше перечекати поштовх там, де він вас застав, і, лише дочекавшись його 

закінчення, перейти у безпечне місце. 

Перебуваючи всередині багатоповерхового будинку, не поспішайте до ліфтів чи сходів. 

Сходові прольоти та ліфти часто обвалюються під час землетрусу. Після припинення 

поштовхів потрібно терміново вийти на вулицю, відійти від будівель на відкрите місце, щоб 

уникнути ударів уламків, які падають. 

Перебуваючи в автомобілі, що рухається, слід повільно загальмувати подалі від високих 

будинків, мостів чи естакад. Необхідно залишатись в машині до припинення поштовхів. 

Опинившись у завалі, слід спокійно оцінити становище, надати собі першу допомогу, якщо 

вона потрібна. Необхідно надати допомогу тим, хто її потребує. Важливо подбати про 

встановлення зв'язку з тими, хто перебуває зовні завалу (голосом, стуком). Людина може 

зберігати життєздатність (без води і їжі) понад два тижні. 
 

Зсуви 

Зсуви можуть виникнути на всіх схилах з нахилом в 20° і більше в будь-яку пору року. За 

швидкістю зміщення порід зсуви поділяють на: 

- повільні (швидкість становить декілька десятків сантиметрів на рік); 

- середні (швидкість становить декілька метрів за годину або добу); 

- швидкі (швидкість становить десятки кілометрів за годину). 

Зсуви — це ковзкі зміщення мас гірських порід вниз по схилу, які виникають через 

порушення рівноваги. 

Зсуви виникають через ослаблення міцності гірських порід внаслідок вивітрювання, 

вимивання опадами та підземними водами, систематичних поштовхів, нерозважливої 

господарської діяльності людини тощо. 

Тільки швидкі зсуви можуть спричиняти катастрофи з людськими жертвами. Об'єм порід, які 

зміщуються при зсувах, перебуває в межах від декількох сот до багатьох мільйонів кубічних 

метрів. Найзначніші осередки зсувів на території України зафіксовані на правобережжі Дніпра, на 

Чорноморському узбережжі, в Закарпатті та Чернівецькій області. 

Зсуви руйнують будівлі, знищують сільськогосподарські угіддя, створюють небезпеку при 

добуванні корисних копалин, викликають ушкодження комунікацій, водогосподарських споруд, 

головним чином гребель. 
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Найбільш дійовими заходами для запобігання зсувів є відведення поверхневих вод, штучне 

перетворення рельєфу (зменшення навантаження на схили), фіксація схилу за допомогою 

підпорів. 
 

Селі 
 

Виникають селі в басейнах невеликих гірських річок внаслідок злив, інтенсивного танення 

снігів, проривів завальних озер, обвалів, зсувів, землетрусів. 

Селі — це паводки з великою концентрацією ґрунту, мінеральних часток, каміння, уламків 

порід (від 10—15 до 75% об'єму потоку), що раптово виникають в руслах гірських річок. 

«Сель» (сайль) — слово арабське і в перекладі означає бурхливий потік, тобто за зовнішнім 

виглядом селевий потік — це шалено вируюча хвиля висотою з п'ятиповерховий будинок, яка 

мчить ущелиною з великою швидкістю. 

За складом твердого матеріалу, який переносить селевий потік, їх можна поділити на: 

- грязьові (суміш води з ґрунтом при незначній концентрації каміння, об'ємна вага складає 

1,5-2 т/куб.м); 

- грязекам'яні (суміш води, гравію, невеликого каміння, об'ємна вага — 2,1—2,5 т/куб.м); 

- водокам‘яні  (суміш  води  з  переважно  великим  камінням,  об'ємна  вага  —  1,1  —  1,5 

т/куб.м). 

У Карпатах найчастіше трапляються водокам'яні селеві потоки невеликої потужності. 

Швидкість селевого потоку звичайно становить 2,5—4,5 м/с, але під час прориву заторів 

вона може досягати 8—10 м/с і більше. 

Небезпека селів не тільки в їх руйнівній силі, а й у раптовості їх появи. Засобів 

прогнозування селів на сьогодні не існує, оскільки наука точно не знає, що саме провокує початок 

сходження потоку. Однак відомо, що необхідні дві основні передумови — достатня кількість 

уламків гірських порід і вода. Разом з тим для деяких селевих районів встановлені певні критерії, 

які дозволяють оцінити вірогідність виникнення селів. 

Засоби боротьби з селевими потоками досить різноманітні: будівництво гребель, каскаду 

запруд для руйнації селевого потоку, стінок для закріплення відкосів тощо. 

Деякі рекомендації щодо правил поведінки при зсувах та селях. 

- у випадку попередження про селевий потік або зсув слід якомога швидше залишити 

приміщення і вийти в безпечне місце; 

- надавати допомогу людям, які потрапили в селевий потік, використовуючи дошки, палки, 

мотузки та інші засоби; виводити людей з потоку в напрямку його руху, поступово наближаючись 

до краю; 

- почувши шум потоку, що наближається, негайно підніміться з дна лощини вгору по стоку 

не менше, ніж на 50—100 м. Тим, кого застав селевий потік, врятуватися, як правило, не вдається; 

- пам'ятайте, що під час руху селевого потоку каміння великої маси розкочується на значні 

відстані. 
 

Метеорологічні явища. 
 

Урагани 
 

Ми живемо на дні великого повітряного океану, який розташований навколо земної кулі. 

Глибина цього океану 1000 км, називається він атмосферою. 

Вітри — це так звані «прилади-змішувачі», вони забезпечують обмін між забрудненим 

повітрям міст та чистим, насиченим киснем полів і лісів, теплим екваторіальним та холодним 

повітрям полярних областей, розганяють хмари і приносять дощові хмари на поля, на яких без них 

нічого б не росло. Таким чином, вітер — це один з найважливіших компонентів життя. Але він 

може бути і руйнівним, набагато небезпечнішим від багатьох стихій. 

Англійський адмірал Ф. Бофорт ще 1806 р. запропонував 12-бальну шкалу для вимірювання 

вітрів (табл. 5). Він розподілив вітри залежно від швидкості переміщення повітряних мас. Вітер 

силою в 9 балів, коли швидкість становить від 20 до 24 м/с, руйнує старі будівлі, зриває дахи з 

будівель. Цей вітер називається шторм. 
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Таблиця 5 

 Шкала вітрів (за Бофортом) 

Бали Вітер Швидкість Ознаки дії вітру 

  вітру, м/с  

    

0 Штиль 0-0,5 Листя на деревах  не ворухнеться, дим із 

   димарів підіймається вертикально 
    

1 Тихий 0,5-1,7 Листя на  деревах  не ворухнеться, дим із 

   димарів підіймається вертикально 
    

2 Легкий 1,7-3,3 Дим  трохи  відхиляється,  вітер  майже  не 

   відчувається обличчям 
    

3 Слабкий 3,3-5,2 Вітер гойдає тонкі гілля дерев 
    

4 Помірний 5.2-7,4 Вітер  здіймає  куряву,  гойдаються  гілля 

   середньої товщини 
    

5 Чималий 7,5-9,8 Хитаються тонкі стовбури  дерев, на воді 

   з'являються хвилі з гребенями 
    

6 Сильний 9,8-12,4 Хитаються  товсті  стовбури  дерев,  гудять 

   телеграфні дроти 
    

7 Дуже сильний 12,4-15,2 Хитаються великі дерева, важко йти проти 

   вітру 
    

8 Надзвичайно 15,2-18,2 Вітер ламає товсті стовбури 

 сильний   
    

9 Сильний 18,2-21,5 Вітер зносить легкі будівлі, валить паркани 

 шквал (шторм)   
    

10 Буря 21,5-25,1 Вітер валить і вириває з корінням дерева, 

   руйнує міцні будівлі 
    

11 Сильна буря 25,1-29,0 Вітер  чинить  великі  руйнування,  валить 

   телеграфні стовпи, перекидає вагони 
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Шторми найнебезпечніші на морських узбережжях та в гирлах великих річок, шторм жене 

величезні хвилі висотою понад 10 м. Ці хвилі заливають узбережжя і руйнують все, що не 

зруйнував вітер. 

Якщо швидкість вітру досягає 32 м/с, то це ураган. Ураганами називають також тропічні 

циклони, які виникають в Тихому океані поблизу узбережжя Центральної Америки. На Далекому 

Сході і в районах Індійського океану урагани (циклони) мають назву тайфунів. Суть усіх явищ 

одна. Ураган, тайфун, тропічний циклон — це велетенські віхоли нашої планети. Американські 

вчені підрахували, що енергії урагану вистачило б, щоб на цілих п'ять місяців забезпечити всю 

Західну Європу електроенергією. Щорічно на земній кулі виникає та повністю розвивається не 

менше 70 тропічних циклонів зі штормовими та ураганними вітрами. 

Тропічні урагани найчастіше виникають влітку над Атлантикою або Тихим океаном, коли 

нагріта сонцем вода віддає своє тепло повітрю. Діаметр такого урагану може досягати 900 км, а 

швидкість обертання повітряних мас доходить до 500 км/год., в цьому і полягає його руйнівна 

сила. У центрі кожного тропічного циклону утворюється область дуже низького піску з високою 

температурою. Це і є «око тайфуну». Його діаметр - 10-30 км. Швидкість вітру в тропічному 

циклоні – до км/год. 

Коли ураган наближається до узбережжя, він жене поперед себе величезні маси води. 

Штормовий вал, який супроводжується зазвичай зливами і смерчами, шалено налітає на 

узбережжя і нищить усе живе. 

Одне з найстрашніших стихійних лих, яке трапилось на нашій планеті, приніс тропічний 

ураган, який розігрався у листопаді 1970 р. в Бенгальській затоці. Тайфун, який там виник, рушив 

на північ, в гирло Гангу. Води «великої священної» ріки Індії затопили 800000 кв. км узбережжя. 

Ураган мав швидкість вітру 200 — 250 м/с, морські хвилі досягали висоти 10 м. В цій катастрофі 

загинуло близько 400 тис. осіб. 

На сьогодні існують сучасні методи прогнозування ураганів. Кожне підозріле скупчення 

хмар, де б воно не виникало, фотографується метеорологічними супутниками з космосу, літаки 

метеослужби летять до «ока тайфуну», щоб отримати точні дані. Ця інформація закладається в 

комп'ютери, щоб розрахувати шлях і тривалість урагану та заздалегідь сповістити населення про 

небезпеку. 

Досить небезпечне явище — смерчі, вони трапляються частіше, ніж урагани й тайфуни. 

Щорічно в Америці спостерігається близько 900 смерчів, які там називають торнадо. Найчастіше 

це стихійне лихо трапляється на території татів Техас і Огайо, де від нього гине в середньому         

114 осіб на рік. Та в останньому 2012 р. потужний смерч спостерігався на півночі Італії, чого в цих 

краях майже ніколи не було. Смерчі утворюються тоді, коли стикаються дві великі повітряні маси 

різної температури і вологості, до того ж в нижніх шарах повітря тепле, а в верхніх — холодне. 

Тепле повітря, звичайно, піднімається вгору й охолоджується, а водяна пара, яка міститься в 

ньому, випадає дощем. Але коли збоку починає дути вітер, котрий відхиляє вбік потік теплого 

повітря, який піднімається вгору, то виникає вихор, швидкість якого досягає 450 км/год. (рис. 3.1). 

Смерч спричиняє нищення будівель, пожежі, руйнування різноманітної техніки, вихрові 

рухи повітряних потоків смерчу здатні піднімати машини, потяги, мости тощо. І водночас смерчі 

здатні на дивні речі. В одному місці вихор підняв у повітря будинок з трьома його мешканцями, 

повернув його на 360° і опустив на землю без жодного ушкодження. 

Трапляються смерчі і в Україні: південні смерчі спостерігаються на Чорному та Азовському 

морях. 

Аналогічно ураганам смерчі спочатку розпізнають з космічних метеорологічних супутників 

погоди, а потім за допомогою зйомок простежують їх розвиток та рух. 

Деякі рекомендації щодо правил поведінки при ураганах отримавши повідомлення про 

ураган, необхідно щільно зачинити двері, вікна; 

- з дахів та балконів забрати предмети, які при падінні можуть травмувати людину; 

- в будівлях необхідно триматися подалі від вікон, щоб не отримати травми від осколків 

розбитого скла; 

Найбезпечнішими місцями під час урагану є підвали, сховища, метро та внутрішні 

приміщення перших поверхів цегляних будинків, коли ураган застав людину на відкритій 

місцевості, найкраще знайти укриття в западині (ямі, яру, канаві); 
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Ураган може супроводжуватись грозою, необхідно уникати ситуацій, при яких збільшується 

ймовірність ураження блискавкою: не стояти під окремими деревами, не підходити до ліній 

електропередач тощо. 
 

Гідрологічні стихійні лиха 
 

Повені 
 

За даними ЮНЕСКО, від повеней у XX ст. загинуло 9 млн. осіб. Недарма в народі кажуть, 

що найстрашніші для людини — це вода і 
 

вогонь. Повені завдають і великих матеріальних збитків — в деяких країнах до 50% їх 

національного прибутку. Тільки за рік збитки у всьому світі становлять мільярди доларів. Збитки 

від повеней зростають. Суттєвим фактором, який сприяє зростанню збитків від повеней, є 

техногенний вплив на природне середовище. Йдеться, передусім, про вирубку лісів. Після рубок 

інфільтраційні властивості ґрунту знижуються в 3,5 рази, а інтенсивність його змиву збільшується 

в 15 разів. У тропічних лісах суцільні рубки  призводять  до збільшення стоку в 2—2,5 рази. 

Кількість повеней зростає також зі збільшенням кількості міст. 

Повінь — це значне затоплення місцевості внаслідок підйому рівня води в річці, озері, 

водосховищі, спричинене зливами, весняним таненням снігу, вітровим нагоном води, руйнуванням 

дамб, гребель тощо. 

Повені завдають великої матеріальної шкоди та призводять до людських жертв. 

Значні, до катастрофічних, повені відбуваються на морських узбережжях, в тому числі і в 

помірних широтах. Зазвичай вони пов'язані з циклонами, штормовими вітрами, рідше-з 

вулканічною діяльністю та землетрусами (цунамі). Найчастіше затоплення узбережжя 

спостерігається в країнах північно - західної Європи (Англія, Бельгія, Голландія, Німеччина). 

Руйнування спричинені не тільки морськими хвилями, які сягають 3-4 і більше метрів заввишки, 

але й значними повенями, пов'язаними з виходом рік з берегів. Території затоплення досягають 

декількох десятків кілометрів завширшки й сотень завдовжки. Під час повені 1962 р. на узбережжі 

поблизу міста Гамбург (Німеччина) води проникли до 100 км вглибину країни. При цьому 

загинуло 540 осіб. 

Значного лиха завдають людству цунамі — велетенські хвилі, які викликають підводні 

землетруси. Висота цих хвиль досягає 20 м. Хвилі все знищують на своєму шляху й затоплюють 

великі території. До небезпечних районів, які потерпають від цунамі, належать Японія, Філіппіни, 

острови Індонезії (узбережжя островів Ява, Суматра). Наприклад, цунамі, яке сталося у грудні 

2004 року в Південно - Східній Азії, забрало понад 130 тис. життів та завдало величезних збитків. 

Тією чи іншою мірою повені періодично спостерігаються на більшості великих річок 

України. Серед них Дніпро, Дністер, Прип'ять, Західний Буг, Тиса та інші. Повені бувають також 

на невеликих річках та в районах, де взагалі немає визначених русел. У цих районах повені 

формуються за рахунок зливових опадів. 

Катастрофічний паводок наприкінці 1988 та впродовж 1999 р. в Закарпатті за своїми 

наслідками, жертвами і залученням сил став найбільшою після Чорнобиля надзвичайною 

ситуацією. Буквально за 12 год. у 269 населених пунктах було зруйновано 2695 житлових 

будинків, понад 12 тис. — серйозно пошкоджено. 

10680 осіб опинилися просто неба. Значних руйнувань зазнали водозахисні споруди, 

водопровідне і каналізаційне господарство, мости, автошляхи, енергетичні лінії і зв'язок, від 

чутливих втрат зазнав агропромисловий комплекс. 

Повені, викликані нагоном води, виникають переважно при сильних вітрах на пологих 

ділянках узбережжя Азовського та Чорного морів. Ці повені небезпечні передусім своєю 

раптовістю, інтенсивністю, висотою хвилі та високим підйомом води. Наслідки повеней: 

- затоплення шаром води значної площі землі; 

- ушкодження та руйнування будівель та споруд; 

- ушкодження автомобільних шляхів та залізниць; 

- руйнування обладнання та комунікацій, меліоративних систем; - загибель свійських тварин 

та знищення врожаю сільськогосподарських культур; 
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- вимивання родючого шару ґрунту; 

- псування та нищення сировини, палива, продуктів харчування, добрив тощо; 

- загроза інфекційних захворювань (епідемії); 

- погіршення якості питної води; 

- загибель людей. 
 

Повені відрізняються від інших стихійних лих тим, що деякою мірою прогнозуються. Але 

прогнозувати ймовірність повені набагато легше, ніж передбачити момент її початку. Точність 

прогнозу зростає при отриманні надійної інформації про кількість та інтенсивність опадів, рівні 

води в річці, запаси води в сніговому покрові, зміни температури повітря, довгострокові прогнози 

погоди тощо. 
 

Від надійного та завчасного прогнозування повені залежить ефективність профілактичних 

заходів і зниження збитків. Завчасний прогноз повеней може коливатися від декількох хвилин до 

декількох діб та більше. 

Основний напрям боротьби з повенями полягає в зменшенні максимальних витрат води в 

річці завдяки перерозподілу стоку в часі (насадження лісозахисних смуг, оранка ґрунту поперек 

схилу, збереження узбережних смуг рослинності, терасування схилів тощо). Для середніх та 

великих річок досить дійовим засобом є регулювання паводкового стоку за допомогою 

водосховищ. Окрім того, для захисту від повеней широко застосовується давно відомий спосіб — 

влаштування дамб. Для ліквідації небезпеки утворення заторів проводиться розчищення та 

заглиблення окремих ділянок русла ріки, а також руйнування криги вибухами за 10-15 днів до 

початку льодоходу. 

Ще один досить важливий шлях регулювання стоку й запобігання повеней — ландшафтно-

меліоративні заходи. 

Деякі рекомендації щодо правил поведінки при повені: 

- отримавши попередження про затоплення, необхідно терміново вийти в безпечне місце —

на височину (попередньо відключивши воду, газ, електроприлади); 

- якщо повінь розвивається повільно, необхідно перенести майно в безпечне місце, а самому 

зайняти верхні поверхи (горища), дахи будівель; 

- для того щоб залишити місця затоплення, можна скористатися човнами, катерами та всім 

тим, що здатне утримати людину на воді (колоди, бочки, автомобільні камери тощо); 

- коли людина опинилася у воді, їй необхідно скинути важкий одяг та взуття, скористатись 

плаваючими поблизу засобами й чекати допомоги. 
 

Снігові лавини 
 

Снігові лавини виникають так само, як і інші зсувні зміщення. Сили зчеплення снігу 

переходять певну межу, і гравітація викликає зміщення снігових мас вздовж схилу. 

Лавина — це швидкий раптовий рух снігу та (або) льоду вниз стрімкими схилами гір. 

Великі лавини виникають на схилах 25—60° через перевантаження схилу після значного 

випадіння снігу, частіше під час відлиги, внаслідок формування в нижніх частинах снігової товщі 

горизонту розрихлення 

В історії людства відомо багато лавинних катастроф. В Альпах відома страшна трагедія, яка 

сталася під час першої світової війни. На австро-італійському фронті, який проходив засніженими 

гірськими перевалами, стихія забрала життя близько 10 тис. солдат. Найбільш лавинонебезпечною 

країною вважається Швейцарія, де протягом року сходить приблизно до 10 тис. лавин. На 

території України снігові лавини поширені в гірських районах Карпат та Криму. 

Причини сходження снігових лавин 

- перенапруження снігового покрову 

- різкий порив вітру 

- звукова хвиля 

- різка зміна метеорологічних умов 

Що ж можуть зробити снігові лавини, які несуть з собою десятки і сотні тисяч тонн? 

Рухаючись зі швидкістю майже 200 км/год., лавина спустошує все на своєму шляху. Небезпека 
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руйнівної сили лавини полягає ще в тому, що сніговий вал жене поперед себе повітряну хвилю, а 

повітряний таран більш небезпечний, ніж удар снігової маси — перевертає будинки, ламає дерева, 

контузить і душить людей. Така хвиля повітря мало чим відрізняється від викликаної вибухом 

великої бомби. 

Існує пасивний та активний захист від лавин. При пасивному захисті уникають 

використання лавинонебезпечних схилів або ставить на них загороджувальні щити. При 

активному захисті проводить обстріл лавинонебезпечних схилів, що викликає сходження 

невеликих, безпечних лавин, запобігаючи таким чином накопиченню критичних мас снігу. 

 

Деякі рекомендації щодо правил поведінки при снігових лавинах 
 

- почувши шум снігової лавини, що наближається, негайно заховайтесь за скелю, дерево, 

ляжте на землю, захистіть руками голову, притисніть коліна до живота, орієнтуючи своє тіло за 

рухом лавини, і дихайте через одяг; 

- при захопленні сніговою лавиною необхідно зробити все, щоб опинитись на її поверхні 

(звільнитись від вантажу, намагатись рухатись вверх, рухи як при плаванні); якщо це не вдається, 

то потрібно намагатися закрити обличчя курткою, щоб створити повітряну подушку (сніговий пил 

потрапляє в ніс і рот — людина задихається); 

- вирушаючи в гори, необхідно мати при собі мобільні телефони, а також лавинні мотузки 

яскравого кольору; мотузку намагатися викинути на поверхню, щоб завдяки мотузці людину, яка 

потрапила в снігову лавину, могли знайти. 
 

Біологічні небезпеки 
 

Одним з видів небезпеки є біологічні речовини, до яких відносять макроорганізми (рослини 

та тварини) і патогенні мікроорганізми, збудники інфекційних захворювань (бактерії, віруси, 

грибки, рикетсії, снірохети, найпростіші). 
 

Отруйні рослини 
 

Близько 700 видів рослин можуть викликати важкі чи смертельні отруєння людей. 

Токсичною речовиною отруйних рослин є різні спонуки, які належать переважно до алкалоїдів, 

глюкозидів, кислот, смол, вуглеводнів тощо. За ступенем токсичності рослини поділяють на: 

• отруйні (біла акація, бузина, конвалія, плющ тощо); 

• дуже отруйні (наперстянка, олеандр тощо); 

• смертельно отруйні (білена чорна, беладона, дурман звичайний). Наведемо характеристику 

дії отруйних рослин на організм людини: 
 

Отруйні тварини 
 

Серед тваринних організмів отруйні форми трапляються частіше, ніж в рослинних 

організмах. Отрути, що виробляються тими чи іншими організмами, є хімічними чинниками, які 

беруть участь у міжвидових взаємодіях. Приклади використання хімічних речовин для нападу або 

захисту можна знайти на всіх сходинках еволюційного розвитку. Наведемо приклади деяких 

небезпечних тварин. 
 

Патогенні організми 
 

Особливостями дії мікроорганізмів є: 

- висока ефективність зараження людей; 

- здатність викликати захворювання внаслідок контакту здорової людини із хворою або з 

певними зараженими предметами; 

- наявність певного інкубаційного періоду, тобто з моменту зараження до прояву повного 

захворювання (від декількох годин до десятків днів); 

- певні труднощі з визначенням окремих видів збудників; / здатність проникати в 

негерметизовані приміщення, інженерні споруди і заражати в них людей. 
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В організм людини збудники інфекцій можуть потрапляти:  

- через верхні дихальні шляхи (повітрям); 

- через шлунково-кишковий тракт (повітряно-крапельним); через проникнення у кров 

(переважно кровососними паразитами); 

- через шкіру та слизові оболонки, 

Основними інфекційними захворюваннями в наш час вважають чуму, сибірку, сап, холеру, 

лихоманку, віспу, ботулізм, грип тощо. Проникаючи у внутрішні органи людини, збудники 

інфекційних захворювань можуть викликати різні розлади як клінічного, так і анатомічного 

характеру. Деякі зі збудників захворювань можуть спричиняти інфекційні хвороби через харчі 

(вода, молоко, продукти), вживаючи які, людина хворіє. Поширенню багатьох інфекцій сприяють 

комахи, а також недотримання правил особистої гігієни. 

Дуже велика кількість інфекційних захворювань передається через дихальні шляхи. 

Збудники цих захворювань паразитують на слизових оболонках носа, горла, гортані, тобто на 

слизових так званих верхніх дихальних шляхів. При спілкуванні хворого зі здоровою людиною 

збудник захворювання передається під час розмови — з носа і рота найдрібніші частки слизу 

розбризкуються, і внаслідок цього відбувається ураження здорової людини. 

 Патогенні мікроорганізми легко проникають у верхні дихальні шляхи здорової людини. 

Внаслідок цього відбувається поширення епідемій, особливо в місцях скупчення людей.  

Боротьба з цими захворюваннями ведеться ізоляцією хворих, за допомогою правил особистої 

гігієни та безпеки. 

При зараженні кров'яними інфекціями, що передаються в момент укусу комахами, необхідно 

використовувати такі засоби, як ізоляцію інфікованих людей, їх лікування, захист неінфікованих 

людей від укусів комах, знищення збудників інфекційних захворювань тощо. Хворих, уражених 

інфекцією зовнішніх покривів, необхідно повинно ізолювати, зробити родичам та близьким 

потерпілого відповідні щеплення. 
 

Біологічна зброя 

Цей  дуже небезпечний  вид зброї призначений  для  масового  ураження живих  організмів 

(людей, тварин, рослин), а також для пошкодження військових об'єктів. Основу такого виду зброї 

становить патогенні організми (бактерії, віруси, грибки, рикетсії) та токсини, що виробляють 

бактерії. 

Біологічна (або бактеріологічна) зброя — це спеціальний вид зброї, зарядженої біологічними 

засобами. 

Особливих методів захисту від негативної дії отруйних рослин і і тварин не існує. Лише 

необхідно досконало знати їх, знати симптоми їхньої дії, вміти вирізняти їх серед інших і якомога 

рідше з ними "зустрічатися". 

Одним з найефективніших методів боротьби з інфекційними захворюваннями є їх 

специфічна профілактика. Вона заснована на створюванні штучного імунітету шляхом 

попереджувальних щеплень. У наш час широкого вжитку набули щеплення проти чуми, туляремії, 

бруцельозу, туберкульозу, сибірки, правця, дифтерії, черевного тифу, висипного тифу, 

натуральної віспи, коклюшу тощо. Проти деяких захворювань попереджувальні щеплення 

проводяться за певним розробленим планом (проти віспи, дифтерії, туберкульозу). Проти інших 

інфекцій щеплення проводять лише в тих випадках, коли виникає загроза їх поширення. 

Для успішної боротьби з інфекційними захворюваннями навіть в умовах мирного часу у 

багатьох випадках необхідно здійснювати масові щеплення в дуже короткі терміни. 

У наш час існує велика кількість захворювань, збудники яких можуть бути використані 

ворогом як бактеріальні засоби. Зробити щеплення проти всіх цих захворювань неможливо, тому 

що жодна людина не витримає такої кількості щеплень. У цих випадках, особливо для 

встановлення виду застосованого збудника, вдаються до антибіотиків та інших спеціальних 

препаратів. Вони забезпечують загибель вірусу у незахищеному щепленням організмі, а також 

допомагають організму, якому зроблено щеплення, легше справитись зі збудниками 

захворювання. Також для лікування використовуються бактеріофаги та лікувальні сироватки. 



31 
 

Бактеріофаги викликають в організмі людини розчинення хвороботворних мікробів та 

упереджують розвиток хвороби або забезпечують лікувальний ефект. Сироваткам властиве 

швидке створення в організмі штучного несприйняття того чи іншого інфекційного захворювання. 

Для захисту від проникнення в організм людини інфекції використовують такі ж засоби, як і 

для захисту від радіоактивних та хімічних отруйних речовин. Ці засоби захисту поділяють на: 

індивідуальні (протигази, захисні маски і засоби захисту шкіри); 

колективні (спеціально обладнані інженерні споруди). 

У комплексі заходів, спрямованих на протибіологічний захист, обов'язковими складовими є 

дезінфекція, дезінсекція і дератизація. 

Дезінфекція — це знищення або вилучення хвороботворних мікробів із зовнішнього 

середовища. Поряд з дегазацією та дезактивацією дезінфекція входить у поняття спеціальної 

обробки різних об'єктів з метою ліквідації наслідків застосування бактеріологічної зброї. 

Дезінсекція проводиться для знищення шкідливих для людини комах та кліщів — збудників 

інфекційних захворювань. 

Дератизація проводиться для боротьби з гризунами, що можуть бути джерелом або 

переносниками інфекцій. 
 

Техногенні небезпеки 
 

Справжня техносфера з‘явилась в епоху промислової революції. Виникли процеси, не 

властиві біосфері: отримання металів та інших елементів, виробництво енергії на атомних 

електростанціях, синтез невідомих досі органічних речовин. Потужним електричним процесом є 

спалювання. 

У зв‘язку з використанням все більших енергетичних потужностей люди змушені 

концентрувати енергію на невеликих ділянках, причому найчастіше в межах міст та інших 

населених пунктів. Йде просторова концентрація синтетичних хімічних сполук (їх кількість 

досягла 400 тисяч), більша частина котрих отруйна. Внаслідок цього різко зросло забруднення 

навколишнього середовища, нищення лісів, з пустошення, все більше людей гине внаслідок аварій 

на виробництві і транспорті. 

Аварія — це небезпечна подія техногенного характеру, що створює на об‘єкті, території або 

акваторії загрозу для життя і здоров‗я людей і призводить до руйнування будівель, споруд, 

обладнання і транспортних засобів, порушення виробничого процесу чи завдає шкоди довкіллю. 

Аварії поділяють на дві категорії: 

- до І категорії належать аварії, внаслідок яких: загинуло 5 чи травмовано 10 і більше осіб; 

стався викид отруйних, радіоактивних, небезпечних речовин за санітарно-захисну зону 

підприємства; збільшилась концентрація забруднюючих речовин у навколишньому природному 

середовищі більш як у 10 разів; зруйновано будівлі, споруди чи основні конструкції об'єкта, що 

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

- до II категорії належать аварії, внаслідок яких: загинуло до 5 чи травмовано від 4 до 10 

осіб; зруйновано будівлі, споруди чи основні конструкції об'єкта, що створило загрозу для життя і 

здоров'я працівників цеху, ділянки (враховуються цех, ділянка з чисельністю працівників 100 осіб 

і більше). 

Випадки порушення технологічних процесів, роботи устаткування, тимчасової зупинки 

виробництва в результаті спрацювання автоматичних захисних блокувань та інші локальні 

порушення у роботі цехів, ділянок і окремих об'єктів, падіння опор та обрив дротів ліній 

електропередач не належать до аварій, що мають категорії. 

Надзвичайні ситуації мають різні масштаби за кількістю жертв, кількістю людей, що,стали 

хворими чи каліками, кількістю людей, яким завдано моральної шкоди, за розмірами економічних 

збитків, площею території, на якій вони розвивались, тощо. 

Вагомість надзвичайної ситуації визначається передусім кількістю жертв та ступенем впливу 

на оточуюче життєве середовище, тобто рівнем системи «людина — життєве середовище» (далі 

— «Л — ЖС»), якої вона торкнулася, і розміром шкоди, завданої цій системі. Виходячи з 

ієрархії систем «Л — ЖС», можна говорити про: 

- індивідуальні надзвичайні ситуації, коли виникає загроза для порушення життєдіяльності 

лише однієї особи; 
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- надзвичайні ситуації рівня мікроколективу, тобто коли загроза їх виникнення чи 

розповсюдження наслідків стосується сім'ї, виробничої бригади, пасажирів одного купе тощо; 

- надзвичайні ситуації рівня колективу; 

- надзвичайні ситуації рівня мікроколективу; 

- надзвичайні ситуації для жителів міста, району; 

- надзвичайні ситуації для населення області; 

- надзвичайні ситуації для населення країни; 

- надзвичайні ситуації для жителів континенту; 

- надзвичайні ситуації для всього людства. 
 

Як правило, чим більшу кількість людей обходить надзвичайна ситуація, тим більшу 

територію вона охоплює. І навпаки, при більшій площі поширення катастрофи чи стихійного лиха 

від нього страждає більша кількість людей. Через це в основу існуючих класифікацій 

надзвичайних ситуацій за їх масштабом найчастіше кладуть територіальний принцип, за яким 

надзвичайні ситуації поділяють 

На локальні, об'єктові, місцеві, регіональні, загальнодержавні (національні), 

континентальні та глобальні (загальнопланетарні). 

Локальні надзвичайні ситуації відповідають рівню системи «Л — ЖС» з однією особою та 

мікроколективом; об'єктові — системам з рівнем колектив, мікроколектив; місцеві — системам, 

які входить населення міста або району; регіональні — області; загальнодержавні — населення 

країни і так далі. 

Сьогоднішня ситуація в Україні щодо небезпечних природних явищ, аварій і катастроф 

характеризується як дуже складна. Тенденція зростання кількості надзвичайних ситуацій, 

важкість їх наслідків змушують розглядати їх як серйозну загрозу безпеці окремої людини, 

суспільству та навколишньому середовищу, а також стабільності розвитку економіки країни. До 

роботи в районі надзвичайної ситуації необхідно залучати значну кількість людських, 

матеріальних і технічних ресурсів. Запобігання надзвичайним ситуаціям, ліквідація їх наслідків, 

максимальне зниження масштабів втрат та збитків перетворилося на загальнодержавну проблему і 

є одним з найважливіших завдань органів виконавчої влади і управління всіх рівнів. 

15 липня 1998 р. Постановою Кабінету Міністрів України № 1099 «Про порядок 

класифікації надзвичайних ситуацій» затверджено «Положення про класифікацію 

надзвичайних ситуацій». Згідно з цим Положенням залежно від територіального поширення, 

обсягів заподіяних або очікуваних економічних збитків, кількості людей, які загинули, 

розрізняють чотири рівні надзвичайних ситуацій. 

- Надзвичайна ситуація загальнодержавного рівня — це надзвичайна ситуація, яка 

розвивається на території двох та більше областей (Автономної Республіки Крим, міст Києва та 

Севастополя) або загрожує транскордонним перенесенням, а також у разі, коли для її ліквідації 

необхідні матеріали і технічні ресурси в обсягах, що перевищують власні можливості окремої 

області (Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя), але не менше одного відсотка 

обсягу видатків відповідного бюджету. 

- Надзвичайна ситуація регіонального рівня — це надзвичайна ситуація, яка розвивається 

на території двох або більше адміністративних районів (міст обласного значення) Автономної 

Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя або загрожує перенесенням на територію 

суміжної області України, а також у разі, коли для її ліквідації необхідні матеріальні і технічні 

ресурси в обсягах, що перевищують власні можливості окремого району, але не менше одного 

відсотка обсягу видатків відповідного бюджет. 

- Надзвичайна ситуація місцевого рівня — це надзвичайна ситуація, яка виходить за межі 

потенційно небезпечного об'єкта, загрожує поширенням самої ситуації або її вторинних наслідків 

на довкілля, сусідні населені пункти, інженерні споруди, а також у разі, коли для її ліквідації 

необхідні матеріальні і технічні ресурси в обсягах, що перевищують власні можливості 

потенційно небезпечного об'єкта, але не менше одного відсотка обсягу видатків відповідного 

бюджету. До місцевого рівня також належать всі надзвичайні ситуації, які виникають на об'єктах 

житлово-комунальної сфери та інших, що не входять до затверджених переліків потенційно 

небезпечних об'єктів. 
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- Надзвичайна ситуація об'єктового рівня — це надзвичайна ситуація, яка не підпадає під 

зазначені вище визначення, тобто така, що розгортається на території об'єкта або на самому 

об'єкті і наслідки якої не виходять за межі об'єкта або його санітарно-захисної зони. 

Для організації ефективної роботи із запобігання надзвичайним ситуаціям, ліквідації їхніх 

наслідків, зниження масштабів втрат та збитків дуже важливо знати причини їх виникнення та 

володіти теорією виникнення катастроф. 

Положення про класифікацію надзвичайних ситуацій за характером походження подій, котрі 

зумовлюють виникнення надзвичайних ситуацій на території України, розрізняє чотири класи 

надзвичайних ситуацій — надзвичайні ситуації техногенного, природного, соціально-

політичного, військового характеру. Кожен клас надзвичайних ситуацій поділяється на групи, 

які містять конкретні їх види. 

- Надзвичайні ситуації техногенного характеру — це транспортні аварії (катастрофи), 

пожежі, неспровоковані вибухи чи їх загроза, аварії з викидом (загрозою викиду) небезпечних 

хімічних, радіоактивних, біологічних речовин, раптове руйнування споруд та будівель, аварії на 

інженерних мережах і спорудах життєзабезпечення, гідродинамічні аварії на греблях, дамбах 

тощо. 

- Надзвичайні ситуації природного характеру — це небезпечні геологічні, метеорологічні, 

гідрологічні морські та прісноводні явища, деградація ґрунтів чи надр, природні пожежі, зміна 

стану повітряного басейну, інфекційна захворюваність людей, сільськогосподарських тварин, 

масове ураження сільськогосподарських рослин хворобами чи шкідниками, зміна стану водних 

ресурсів та біосфери тощо. 

- Надзвичайні ситуації соціально-політичного характеру — це ситуації, пов'язані з 

протиправними діями терористичного та антиконституційного спрямування: здійснення або 

реальна загроза терористичного акту (збройний напад, захоплення і затримання важливих об'єктів, 

ядерних установок і матеріалів, систем зв'язку та телекомунікацій, напад чи замах на екіпаж 

повітряного чи морського судна), викрадення (спроба викрадення) чи знищення суден, 

встановлення вибухових пристроїв у громадських місцях, викрадення або захоплення зброї, 

виявлення застарілих боєприпасів тощо. 

- Надзвичайні ситуації воєнного характеру — це ситуації, пов'язані з наслідками 

застосування зброї масового ураження або звичайних засобів ураження, під час яких виникають 

вторинні фактори ураження населення внаслідок зруйнування атомних і гідроелектричних 

станцій, складів і сховищ радіоактивних і токсичних речовин та відходів, нафтопродуктів, 

вибухівки, сильнодіючих отруйних речовин, токсичних відходів, нафтопродуктів, транспортних та 

інженерних комунікацій тощо. 

Різноманітними видами виробництва характеризується хімічна промисловість. Найбільш 

небезпечними є виробництво аміаку, кислот, анілінових фарб, фосфорних добрив, хлору, 

пестицидів, синтетичного каучуку, каустичної соди, ртуті, карбіду кальцію, фтору. 

Значне забруднення дає целюлозно-паперова промисловість, у стічних водах якої 

налічується близько 500 компонентів. 

Сильно забруднюють атмосферу автомобілі. На них припадає 70— 90% забруднень у містах. 

Якщо врахувати, що в містах мешкає більше половини населення Землі, то стане зрозумілим 

вирішальне значення автотранспорту щодо безпосереднього впливу на людей. 

У викидних газах автомобілів переважають оксид карбону, діоксиди нітрогену, свинець, 

токсичні вуглеводні (бензол, толуол, ксилол та ін.). 

Значна кількість забруднюваних речовин потрапляє в природу з сільського господарства.  

Щорічно близько 4 млн. тон пестицидів. Решта впливає на інші організми, розвіюється 

вітром. 
 

Гідродинамічні аварії 
 

Це аварії які виникають в результаті руйнації дамб, гребель та інших споруд, що утримують 

воду. Велика кількість води заливає значні території призводить до загибелі великої кількості 

людей, руйнування систем життєзабезпечення. Причиною таких аварій можуть бути природні 

катаклізми, а також дія людей (тероризм, невірне виконання певних функцій, старіння та 

руйнування цих споруд). 
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Хімічна безпека 
 

Людина протягом життя постійно стикається з великою кількістю шкідливих речовин, які 

можуть викликати різні види захворювань, розлади здоров‘я, а також травми як у момент 

контакту, так і через певний проміжок часу. Особливу небезпеку становлять хімічні речовини, 

які залежно від їх практичного використання можна поділити на: 

1. Промислові отрути (ртуть, свинець). 

2. Отрутохімікати, що використовуються у с/г. 

3. Лікарські препарати. 

4. Речовини побуту. 
 

Всі шкідливі речовини поділяються в залежності від характеру їхньої дії: 
 

1. Подразнюючі. 

2. Мутагенні. 

3. Канцерогенні. 

4. Наркотичні. 

5. Задушливі. 

6. Ті, що впливають на репродуктивну функцію. 

7. Алергени. 
 

Шкідливі речовини потрапляють в організм трьома шляхами: 
 

1. Органи дихання. 

2. Органи травлення (шлунково-кишковий тракт). 

3. Через шкіру (слизові оболонки). 
 

Для послаблення ступеню впливу шкідливих речовин на організм людини розроблені певні 

параметри, що обмежують концентрацію шкідливих речовин. 

ГДК (гранично допустима концентрація) – максимальна концентрація речовини в 

певному середовищі, яка не призводить до пошкодження живих організмів, в разі постійного 

контакту і не викликає небажаних наслідків для нащадків. 
 

В Україні нормуються наступні різновиди ГДК: 
 

ГДК в повітрі населеної зони 

ГДК в повітрі робочої зони. 

ГДК в природних водах, господарського призначення, рибного господарства. 

ГДК в питній воді. 

ГДК в ґрунтах. 
 

Крім ГДК важливими нормативним параметром є Гранично допустимі викиди (ГДВ) та 

орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ). 

Гранично допустимі викиди (ГДВ) – максимальна концентрація речовини, що 

допускається на виході з джерела забруднення (вихлопна труба автомобіля, труби підприємств 

тощо). ГДВ розробляється для кожного окремого об‘єкту, виходячи з фактичної концентрації цієї 

шкідливості в даному регіоні, характеру регіону, напряму вітру, висоти труби, з якої здійснюється 

викид тощо. 

Орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) розробляються для речовин, які щойно 

розроблені, ще впроваджені в широку практику і щодо них не розроблені значення ГДК. 
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Аварії з викидом сильнодіючих отруйних речовин (СДОР) 
 

Сильнодіючими отруйними речовинами (СДОР) називають хімічні сполуки, які в певних 

кількостях, що перевищують ГДК, дуже негативно впливають на людей, сільськогосподарських 

тварин, рослини та викликають у них ураження різного ступеня. 

Вони можуть бути елементами технологічного процесу, а також можуть утворюватись при 

вибухах і пожежах на виробництвах чи транспорті. 

На території України знаходяться 900 хімічно небезпечних об‘єктів, 287 тисяч 

використовують у своєму виробництві сильнодіючі отруйні речовини (аміак, хлор, сірчану 

кислоту та ін.). 

Джерелами хімічних аварій є: 

- викиди та витоки небезпечних хімічних речовин; 

- загоряння різних матеріалів, обладнання; 

- аварії на транспорті та на хімічних підприємствах. 

Головною особливістю хімічних аварій є їхня здатність розповсюджуватись на значні 

території. 

Небезпечні вантажі, що транспортуються повинні маркуватися відповідно до Правил 

дорожнього перевезення небезпечних вантажів, згідно з якими вказується клас вантажу та Номер 

Організації Об'єднаних Націй. 

Небезпечний вантаж - речовини, матеріали, вироби, відходи виробничої та іншої 

діяльності, які внаслідок притаманних їм властивостей за наявності певних факторів можуть під 

час перевезення спричинити вибух, пожежу, пошкодження технічних засобів, пристроїв, споруд та 

інших об'єктів, заподіяти матеріальні збитки та шкоду довкіллю, а також призвести до загибелі, 

травмування, отруєння людей, тварин. 

Знак небезпеки – це ромб відповідного кольору (оранжевого, червоного, зеленого, білого, 

синього, двокольорового або смугастого), на якому знаходиться символ, який означає характер 

небезпеки, а для радіоактивних та інфекційних вантажів відповідний напис. 

Аварії на транспорті 

Необхідність транспорту в наш час не викликає жодного сумніву. Транспортні засоби мають 

великий позитивний вплив на економіку країни, створюють зручність і комфорт для людей. 

Розвиток транспорту, підвищення його ролі у житті людей супроводжується не тільки позитивним 

ефектом, а й негативними наслідками, зокрема, високим рівнем аварійності транспортних засобів 

та дорожньо-транспортних пригод (ДТП), а також тим, що будь-який транспортний засіб це вже є 

забруднення. 
 

Автомобільний транспорт 

У світі щорічно внаслідок ДТП гине 250 тисяч людей і приблизно в 30 разів більша кількість 

отримує травми. 

Закон України «Про дорожній рух» визначає правові та соціальні основи дорожнього руху з 

метою захисту життя та здоров‘я громадян, створення безпечних і комфортних умов для учасників 

руху та охорони навколишнього природного середовища. 

Велике значення при аваріях має психологічний чинник, зокрема емоційний стрес. Для 

пасажирів, зовсім не підготовлених та необізнаних з обставинами можливих аварій, цей чинник 

відіграє негативну роль. Люди, які підготовлені, знають про можливі аварійні ситуації, а також 

про те, що робити при їх виникненні, скоять менше помилок під час дійсної аварійної ситуації, що 

може врятувати їм життя. Зокрема, при поїздці в легковому автомобілі необхідно пристібати 

ремені безпеки, відрегулювавши їх так, щоб пасажир був щільно притиснутий до сидіння. Багаж 

слід розміщати в багажнику. Не допускайте наявності в салоні гострих, колючих та ріжучих 

предметів. 
 

Повітряний транспорт 

З моменту виникнення авіації виникла проблема забезпечення безпеки авіа польотів. На 

відміну від інших видів транспорту, відмови двигунів у польотах практично завжди призводять до 

неминучих катастрофічних наслідків. У середньому щорічно в світі стається близько 60 

авіаційних катастроф, в 35 з яких гинуть усі пасажири та екіпаж. Близько двох тисяч людських 
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життів щорічно забирають авіаційні катастрофи, а на дорогах світу щорічно гине понад 250 тисяч 

чоловік. Отже, ризик потрапити під колеса машин в 10—15 разів вищий від ризику загинути в 

авіакатастрофі. Аналіз авіаційних катастроф у світовому масштабі показує, що загальний шанс на 

спасіння в авіакатастрофах при польотах на великих реактивних авіалайнерах значно 

вищий, порівняно з невеликими літаками. 

Наслідки при авіакатастрофах для пасажирів можуть бути: від слабкого невротичного шоку 

до тяжких чисельних травм. Це можуть бути ушкодження тазових органів, органів черевної 

порожнини, грудної клітки, поранення голови, шиї, опіки, переломи, особливо нижніх кінцівок, 

асфіксія, яка настає внаслідок дихання парами синильної кислоти, що виділяється при горінні 

пластикових матеріалів корпусу літака. При катастрофах деяких травм можна уникнути, якщо 

дотримуватись певних рекомендацій. Ці рекомендації збільшують шанси пасажирів на спасіння в 

будь-якій ситуації. 

Залізничний транспорт 

Пасажири залізничного транспорту також знаходяться в зоні підвищеної небезпеки. Зонами 

підвищеної небезпеки на залізничному транспорті є: залізничні колії, переїзди, посадочні 

платформи та вагони, в яких пасажири здійснюють переїзди. Постійну небезпеку становить 

система електропостачання, можливість аварій, зіткнення, отримання травм під час посадки або 

висадки. Крім цього, залізничними коліями перевозяться небезпечні вантажі: від палива та 

нафтопродуктів до радіоактивних відходів та вибухових речовин. 

Найбільшу небезпеку для пасажирів становлять пожежі у вагонах. Зумовлюється це тим, що 

вагонах (замкненому просторі) завжди перебуває велика кількість людей. Температура в осередку 

пожежі дуже швидко підвищується з утворенням токсичних продуктів горіння. 
 

Морський транспорт 
 

Як і всі інші види транспортних засобів, мореплавство пов‘язане з можливістю аварій, 

катастроф та ризиком для життя людини. 

Можливий ризик для житті людини на морських транспортних засобах значно вищий, ніж на 

авіаційних та залізничних видах, але нижчий, ніж на автомобільних. 

У світовому морському транспорті щорічно зазнають аварій понад 8000 кораблів, з них гине 

понад 200 одиниць. Безпосередньої небезпеки для життя під час аварії зазнають понад 6000 

людей, з яких біля 2000 гине. 

Найтяжча в історії мореплавства катастрофа пасажирського судна «Дона Пас» в районі 

Філіппін забрала 3132 життя. Того ж року в катастрофі англійського пасажирського порома 

«Герольд офф фри ентерпрайз» загинуло 1193 особи. При розслідуванні останньої катастрофи 

виявилось, що безпосередньою причиною стала колективна помилка капітана і команди. 

Ризик для життя пасажирів виникає при спуску на воду рятувальних засобів, а саме: при 

перекиданні шлюпки, сильних ударах об борт корабля і таке інше. Втрата шансів на врятування 

може виникати внаслідок неправильного використання рятувальних жилетів або коли люди 

стрибають з висоти 6—15 м з борту корабля, який тоне. 

Гіпотермія становить головну небезпеку і для тих пасажирів, які рятуються в шлюпках або 

на плотах. 

Щоб уповільнити переохолодження організму і збільшити шанси на виживання при низьких 

температурах води, необхідно голову тримати якомога вище над водою тому, що понад 50% всіх 

тепловитрат організму припадає на голову. Утримувати себе на поверхні води треба так, щоб 

мінімально витрачати фізичні зусилля. 

Перебуваючи на рятувальному плоті, шлюпці чи у воді, людина повинна намагатися 

подолати паніку, розгубленість, вірити в те, що її врятують. Така поведінка в екстремальних 

ситуаціях збільшує шанси людини на виживання. 
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Соціально-політичні небезпеки, їхні види та характеристики. Соціальні та психологічні 

фактори ризику.  
 

Соціально-політичні небезпеки, їхні види та характеристики. Соціально-політичні 

конфлікти. Види тероризму, його уражаючі фактори. Технологічний тероризм. Антитерористичні 

критерії оцінки уразливості та підвищення стійкості роботи об‘єктів підвищеної небезпеки. 

Сучасні інформаційні технології та їх вплив на людину. Гігієнічне нормування впливу 

шкідливих чинників на організм людини. Вплив інформаційного чинника на здоров‘я людини та 

безпеку суспільства. Соціальні фактори, що впливають на життя та здоров‘я людини. Фактори, що 

підвищують індивідуальну імовірність наразитись на небезпеку. 

Психологічна надійність людини та її роль у забезпеченні безпеки. Види поведінки людини 

та її психічна діяльність. Психоемоційні напруження. Види напруження. Психологічні фактори 

ризику. 
 

Соціальні та соціально-політичні небезпеки 
 

Соціально-політичні небезпеки виникають в разі соціально-політичних конфліктів, тобто в 

разі зіткнення двох чи більше політичних сил, з метою реалізації своїх інтересів в умовах дії. 

Конфлікт – зіткнення протилежних інтересів, поглядів, гостра суперечка, боротьба, що 

проявляється в різних видах (терор, насильство, війни). 

Джерела конфлікту: 

Соціальна нерівність; 

Система поділу рівностей (влада, матеріальні блага, соціальний престиж);  

Релігійні переконання. 

 

Конфлікти, що виникають в суспільстві і викликані будь-якими не політичними причинами 

називаються соціальними. Будь-який соціальний конфлікт, набуваючи значних масштабів, 

призводить до залучення політичних інститутів і тоді стає соціально-політичним. 

Існує дві форми перебігу конфлікту: 

Відкрита – відверте протистояння, битва;  

Закрита – коли відвертого протистояння не має, але точиться війна. 

Досить часто після завершення конфлікту виникає ще один етап – постконфліктний 

синдром (напруження у відносинах). 

Різновиди таких конфліктів: 

Війни; 

Тероризм. 

 

Війна – це збройна боротьба між державами, їхніми коаліціями або соціальними, етнічними 

та іншими спільнотами, також під війною розуміється крайня ступінь політичної боротьби, ворожі 

відносини між певними політичними силами. Ведення агресивної війни чи воєнних конфліктів,а 

також у змові, що спрямовано на вчинення таких дій карається позбавленням волі на строк 7-12 

років. 
 

Терор 

Терор став складовою сучасного життя, набув глобального характеру. 

Тероризм – форма політичного екстремізму, застосування чи загроза найжорстокіших 

методів населення, включаючи фізичне знищення людей, залякування. 

Найбільш поширеними терористичними актами є: 

Напади на державні або промислові об‘єкти; 

Захоплення державних установ або посольств; 

Захоплення літаків; 

Розповсюдження інфекційних хвороб. 

 

Терористичні акти, які створили небезпеку для життя людей, або заподіяли майнову шкоду 

чи інші наслідки. Якщо такі дії були вчинені з метою порушення громадської безпеки: 
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залякування, провокації воєнного конфлікту, або з метою впливу на прийняття рішень чи 

вчинення певних дій органами влади, службовими особами, караються позбавленням волі на 5-10 

років. 

Глобальна злочинність – соціальна проблема сучасності. Кожна особа повинна мати певні 

засоби та способи захисту. 

Соціальні небезпеки: алкоголізм, тютюнокуріння, наркоманія 

Алкоголь – висококалорійний продукт. Алкоголь, який всмоктався руйнується, але той, 

який залишився, засвоюється тканинами. Головний орган, який бере участь в знешкодженні 

алкоголю – печінка. Клітини печінки при цьому зневоднюються, зморщуються. Відбувається 

часткова заміна клітин, що загинули, рубцями сполучної тканини. 

Вживання алкоголю призводить до психічних розладів і до певних соціалістичних 

конфліктів. 

Тютюнокуріння – є іншою причиною появи соціального напруження і певного роду 

конфліктів. Тютюн – фактор ризику більш ніж 25 хвороб. Неприпустимо курити вагітним жінкам. 

Нікотин – одна з найсильніших отруйних рослин. 

Наркотики – це речовини, рослинного чи синтетичного походження, які потрапляючи в 

організм змінюють одну чи декілька функцій, а внаслідок багаторазового вживання призводить до 

психічної або фізичної залежності. 

Психологічна залежність – форма взаємовідносин між наркотиком та особистості, і ці 

взаємини залежать як від специфічності, так і від потреб особистості, які цей наркотик 

задовольняє. 

Фізична залежність – стан адаптації, що виражається в явних порушеннях фізіології у 

випадку припинення вживання наркотиків. 

 

Розділ 2. Охорона праці, як запорука збереження здоров’я та 

працездатності 
 

Лекція № 4. Правові та організаційні основи охорони праці. Соціально-

економічні аспекти з охорони праці 
 

Загальні питання охорони праці  

 Однією зі специфічних форм людської діяльності є трудова діяльність, під якою розуміється не 

лише праця в класичному її розумінні, а будь-яка діяльність (наукова, творча, художня, надання 

послуг тощо), якщо вона здійснюється в рамках трудового законодавства. 

Важкість та напруженість праці є одними з головних характеристик трудового процесу. 

Важкість праці – це така характеристика трудового процесу, що відображає переважне 

навантаження на опорно-руховий апарат і функціональні системи організму (серцево-судинну, 

дихальну та ін.), що забезпечують його діяльність. Важкість праці характеризується фізичним 

динамічним навантаженням, масою вантажу, що піднімається і переміщується, загальним числом 

стереотипних робочих рухів, розміром статичного навантаження, робочою позою, ступенем 

нахилу корпусу, переміщенням в просторі. 

Напруженість праці – характеристика трудового процесу, що відображає навантаження 

переважно на центральну нервову систему, органи чуттів, емоційну сферу працівника. До 

факторів, що характеризують напруженість праці, відносяться: інтелектуальні, сенсорні, емоційні 

навантаження, ступінь монотонності навантажень, режим роботи.  

Під час виконання людиною трудових обов‗язків на неї діє сукупність фізичних, хімічних, 

біологічних та соціальних чинників. Ці чинники звуться виробничим середовищем. 

Сукупність чинників трудового процесу і виробничого середовища, які впливають на 

здоров‗я і працездатність людини під час виконування нею трудових обов‗язків складають умови 

праці. 

Під безпекою розуміється стан захищеності особи та суспільства від ризику зазнати шкоди. 

Реальне виробництво супроводжується шкідливими та небезпечними чинниками 

(факторами) і має певний виробничий ризик. Виробничий ризик  – це ймовірність ушкодження 
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здоров‗я працівника під час виконання ним трудових обов‗язків, що зумовлена ступенем 

шкідливості та/або небезпечності умов праці та науково-технічним станом виробництва. 

Шкідливий виробничий фактор – небажане явище, яке супроводжує виробничий процес і 

вплив якого на працюючого може призвести до погіршення самопочуття, зниження 

працездатності,  захворювання, виробничо зумовленого чи професійного, і навіть смерті, як 

результату захворювання. 

Захворювання – це порушення нормальної життєдіяльності організму, зумовлене 

функціональними та/або морфологічними змінами. 

Виробничо зумовлене захворювання – захворювання, перебіг якого ускладнюється 

умовами праці, а частота якого перевищує частоту його у працівників, які не зазнають впливу 

певних професійних шкідливих факторів. 

Професійне захворювання (профзахворювання) – це захворювання, що виникло внаслідок 

професійної діяльності та зумовлюється виключно або переважно впливом шкідливих речовин і 

певних видів робіт та інших факторів, пов'язаних з роботою.  

Небезпечний виробничий фактор – небажане явище, яке супроводжує  виробничий процес і 

дія якого за певних умов може призвести до травми або іншого раптового погіршення здоров‗я 

працівника (гострого отруєння, гострого захворювання) і навіть до раптової смерті. 

Виробнича травма – пошкодження тканин, порушення анатомічної цілісності організму 

людини або його функцій внаслідок впливу виробничих факторів. Як правило, виробнича травма є 

наслідком нещасного випадку на виробництві. 

Нещасний випадок на виробництві – це обмежена в часі подія або раптовий вплив на 

працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання 

ним трудових обов'язків, внаслідок яких заподіяно шкоду здоров'ю або настала смерть.  

Поділення несприятливих чинників виробничого середовища на шкідливі та небезпечні 

зумовлене різним характером їх дії на людський організм, тим, що вони потребують різних 

заходів та засобів для боротьби з ними та профілактики викликаних ними ушкоджень, а також 

рядом причин організаційного характеру. В той же час між шкідливими та небезпечними 

виробничими факторами інколи важко провести чітку межу. Один і той же чинник може 

викликати травму і профзахворювання (наприклад, високий рівень іонізуючого або теплового 

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

порівняно невисокого рівня цих же факторів – до хвороби; пилинка, що потрапила в око, 

спричиняє травму, а пил, що осідає в легенях, – захворювання, що зветься пневмоконіоз). Через це 

всі несприятливі виробничі чинники часто розглядаються як єдине поняття –  небезпечний  та 

шкідливий виробничий фактор (НШВФ). 

За своїм походженням та природою дії НШВФ  можна поділити на 5 груп: фізичні, хімічні, 

біологічні, психофізіологічні та соціальні. 

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

матеріали, заготовки тощо, які рухаються або обертаються;  конструкції, які руйнуються; системи, 

устаткування або елементи обладнання,  які знаходяться під підвищеним тиском; підвищена 

запиленість та загазованість  повітря; підвищена або понижена температура повітря, поверхонь 

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

підвищений або понижений барометричний тиск та його різкі  коливання; підвищена та понижена 

вологість; підвищена швидкість руху та  підвищена іонізація повітря; підвищений рівень 

іонізуючих випромінювань;  підвищене значення напруги в електричній мережі; підвищені рівні 

статичної  електрики, електромагнітних випромінювань; підвищена напруженість  електричного, 

магнітного полів; відсутність або нестача світла; недостатня  освітленість робочої зони; підвищена 

яскравість світла; понижена  контрастність; прямий та віддзеркалений блиск; підвищена пульсація  

світлового потоку; підвищені рівні ультрафіолетової та інфрачервоної радіації;  гострі кромки, 

задирки, шершавість на поверхні заготовок, інструментів та  обладнання; розташування робочого 

місця на значній висоті відносно землі  (підлоги); слизька підлога; невагомість. 

До хімічних НШВФ відносяться хімічні речовини, які по характеру дії  на організм людини 

поділяються на токсичні, задушливі,  наркотичні, подразнюючі, сенсибілізуючі, канцерогенні, 

мутагенні та такі, що  впливають на репродуктивну функцію.  



40 
 

По шляхам проникнення в організм  людини вони поділяються на такі, що потрапляють 

через: 

1) органи дихання; 

2) шлунково-кишковий тракт; 

3) шкіряні покриви та слизисті оболонки.  

До біологічних НШВФ відносяться патогенні мікроорганізми (бактерії,  віруси, рикетсії, 

спірохети, грибки, найпростіші) та продукти їхньої  життєдіяльності, а також макроорганізми 

(тварини та рослини). 

До психофізіологічних НШВФ відносяться фізичні (статичні та  динамічні) 

перевантаження і нервово-психічні перевантаження  (розумове перенапруження, перенапруження 

аналізаторів, монотонність  праці, емоційні перевантаження). 

Соціальні НШВФ – це неякісна організація роботи, понаднормова робота, необхідність 

роботи в колективі з поганими відносинами між його членами, соціальна ізольованість з відривом 

від сім‗ї, зміна біоритмів, незадоволеність роботою, фізична та/або словесна образа та її ризик, 

насильство та його ризик. 

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

Однією з причин появи НШВФ є небезпечні речовини.  

Небезпечна речовина – це хімічна, токсична, вибухова, окислювальна, горюча речовина, 

біологічні агенти та речовини біологічного походження (біохімічні, мікробіологічні, 

біотехнологічні препарати, патогенні для людей і тварин мікроорганізми тощо), які становлять 

небезпеку для життя і здоров'я людей та довкілля, сукупність властивостей речовин і/або 

особливостей їх стану, внаслідок яких за певних обставин може створитися загроза життю і 

здоров'ю людей, довкіллю, матеріальним та культурним цінностям. 

Безпека праці – такий стан умов праці, при яких виключена дія на працюючого 

небезпечних та шкідливих виробничих факторів. 

Виходячи з того, що в житті, а тим більше у виробничому процесі, абсолютної безпеки не  

існує, нерозумно було б вимагати від реального виробництва повного викорінення травматизму, 

виключення можливості будь-якого захворювання. Але реальним і розумним є ставити питання 

про зведення до  мінімуму впливу об'єктивно існуючих виробничих небезпек. Цю задачу вирішує 

охорона праці – система правових, соціально-економічних,  організаційно-технічних, санітарно-

гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, 

здоров'я  і працездатності людини в процесі трудової діяльності. 

Вивчення студентами кола питань, пов‘язаних з охороною праці, що визначені відповідною 

навчальною програмою дисципліни здійснюється у рамках змістовного модулю „Охорона праці‖  

Структурно до модулю „Охорона праці‖ входять наступні складові частини: 

- правові та організаційні основи; 

- фізіологія, гігієна праці та виробнича санітарія; 

- виробнича безпека; 

- пожежна безпека на виробництві. 

Правові та організаційні основи охорони праці являють собою комплекс взаємозв‘язаних 

законів та нормативно-правових актів, соціально-економічних та організаційних заходів, 

спрямованих на правильну і безпечну організацію праці, забезпечення працюючих засобами 

захисту, компенсацію за важку роботу та роботу в шкідливих умовах, навченість працівників 

безпечному веденню робіт, регламентацію відповідальності та відшкодування працюючим шкоди 

в разі ушкодження їх здоров‗я. 

Фізіологія, гігієна праці та виробнича санітарія - комплекс організаційних, гігієнічних і 

санітарно-технічних заходів та засобів,  спрямованих на запобігання або зменшення дії на 

працюючих шкідливих виробничих  факторів. 

Виробнича безпека – безпека від нещасних випадків та аварій на виробничих об‗єктах і від 

їх наслідків. 

Пожежна безпека на виробництві - комплекс заходів та засобів, спрямованих на 

запобігання  запалювань, пожеж та вибухів у виробничому середовищі, а також на зменшення 

негативної дії  небезпечних та шкідливих факторів, які утворюються в разі їх  виникнення. 
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Правові та організаційні основи охорони праці 

 

Законодавство України про охорону праці являє собою систему  взаємозв'язаних 

нормативно-правових актів, що регулюють відносини у галузі реалізації державної політики щодо 

правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-

профілактичних заходів та засобів, спрямованих на  збереження здоров'я і працездатності людини 

в процесі праці. Воно  складається з Закону України «Про охорону праці», Кодексу законів про  

працю України,  Закону України "Про загальнообов'язкове  державне  соціальне страхування від 

нещасного випадку  на  виробництві   та   професійного   захворювання,   які спричинили втрату   

працездатності"   та  прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів. 

Базується законодавство України про охорону праці на конституційному праві всіх 

громадян України на належні, безпечні і здорові умови праці, гарантовані статтею 43 Конституції 

України.  

Інші статті Конституції встановлюють право громадян на соціальний захист, що включає 

право забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності (ст. 46); 

охорону здоров‘я, медичну допомогу та медичне страхування (ст. 49); право знати свої права та 

обов‘язки (ст. 57) та інші загальні права громадян, в тому числі, право на охорону праці. 

Основоположним документом в галузі охорони праці є Закон України «Про охорону 

праці», який визначає основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на 

охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової діяльності,  на належні, безпечні і здорові умови 

праці, регулює за участю відповідних державних органів відносини між роботодавцем і 

працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний 

порядок організації охорони праці в Україні. Інші нормативні акти мають відповідати не тільки 

Конституції та іншим  законам України, але, насамперед, цьому Законові. 

Кодекс законів про працю (КЗпП) України затверджено Законом  Української РСР від 10 

грудня 1971 р. і введено в дію з 1 червня 1972 р. До  нього неодноразово вносилися зміни і 

доповнення. Правове регулювання охорони праці не обмежується главою ХІ «Охорона праці». 

Норми щодо охорони  праці містяться в багатьох статтях інших глав КЗпП України: «Трудовий  

договір», «Робочий час», «Час відпочинку», «Праця жінок», «Праця молоді»,  «Професійні 

спілки», «Нагляд і контроль за додержанням законодавства про  працю». 

Відповідно до Конституції України, Закону України «Про охорону праці» та Основ 

законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у 1999 р. було 

прийнято Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного 

випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності». 

Цей закон визначає правову основу, економічний механізм та організаційну структуру 

загальнообов'язкового державного соціального страхування громадян від нещасного випадку на 

виробництві та професійного захворювання, які призвели до втрати працездатності або загибелі 

застрахованих на виробництві.  

До основних законодавчих актів про охорону праці слід віднести також ―Основи 

законодавства України про охорону здоров‗я‖, що регулюють  суспільні відносини в цій галузі з 

метою забезпечення гармонічного розвитку фізичних і духовних сил, високої працездатності і 

довголітнього активного життя громадян, усунення чинників, які шкідливо впливають на їхнє 

здоров‗я, попередження і зниження захворюваності, інвалідності та смертності, поліпшення 

спадкоємності. ―Основи законодавства України про охорону здоров‗я‖ передбачають 

встановлення єдиних санітарно-гігієнічних вимог до організації виробничих та інших процесів, 

пов‗язаних з діяльністю людей, а також до якості машин, устаткування, будинків та таких 

об‗єктів, що можуть шкідливо впливати на здоров‗я людей (ст. 28); вимагають проведення 

обов‗язкових медичних оглядів осіб певних категорій, в тому числі працівників, зайнятих на 

роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці (ст. 31);  закладають правові основи 

медико-соціальної експертизи втрати працездатності (ст. 69). 

Закон України ―Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення‖ 

встановлює необхідність гігієнічної регламентації небезпечних та шкідливих факторів фізичної, 

хімічної та біологічної природи, присутніх в середовищі життєдіяльності людини, та їхньої 

державної реєстрації (ст. 9), вимоги до проектування, будівництва, розробки, виготовлення і 
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використання нових засобів виробництва та технологій (ст. 15), гігієнічні вимоги до атмосферного 

повітря в населених пунктах, повітря у виробничих та інших приміщеннях (ст. 19), вимоги щодо 

забезпечення радіаційної безпеки (ст. 23) тощо. 

Закон України ―Про пожежну безпеку‖ визначає загальні правові, економічні та соціальні 

основи забезпечення пожежної безпеки на території України, регулює відносини державних 

органів, юридичних і фізичних осіб у цій галузі незалежно від виду їх діяльності та форм 

власності. Забезпечення пожежної безпеки є складовою частиною виробничої та іншої діяльності 

посадових осіб, працівників підприємств, установ, організацій та підприємців, що повинно бути 

відображено у трудових договорах (контрактах) та статутах підприємств, установ та організацій. 

Забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ та організацій покладається на їх керівників 

і уповноважених ними осіб, якщо інше не передбачено відповідним договором (ст. 2). 

 

Основні положення Закону України «Про охорону праці» 

Закон визначає основні засади державної політики в галузі охорони  праці, які базуються на 

принципах: 

- пріоритету життя і здоров'я працівників, повної відповідальності  роботодавця  за 

створення належних,  безпечних і здорових умов праці; 

- підвищення рівня  промислової  безпеки  шляхом   забезпечення суцільного технічного 

контролю за станом виробництв, технологій та продукції, а також сприяння підприємствам у 

створенні безпечних та нешкідливих умов праці;  

- комплексного розв'язання  завдань  охорони  праці  на  основі загальнодержавної, 

галузевих, регіональних програм з цього питання та з урахуванням інших напрямів економічної і 

соціальної політики, досягнень в галузі науки і техніки та охорони довкілля; 

- соціального захисту працівників,  повного відшкодування шкоди особам,  які  потерпіли  

від  нещасних  випадків на виробництві та професійних захворювань; 

- встановлення єдиних  вимог   з   охорони   праці   для   всіх підприємств  та суб'єктів 

підприємницької діяльності незалежно від форм власності та видів діяльності; 

- адаптації трудових  процесів  до  можливостей  працівника   з урахуванням його здоров'я 

та психологічного стану; 

- використання економічних  методів  управління охороною праці, участі  держави  у  

фінансуванні  заходів  щодо   охорони   праці, залучення  добровільних  внесків  та  інших 

надходжень на ці цілі, отримання яких не суперечить законодавству; 

- інформування населення,  проведення   навчання,   професійної підготовки  і підвищення 

кваліфікації працівників з питань охорони праці; 

- забезпечення координації діяльності органів державної  влади, установ,  організацій, 

об'єднань громадян, що розв'язують проблеми охорони   здоров'я,   гігієни   та   безпеки   праці,   а    

також співробітництва  і  проведення  консультацій  між роботодавцями та працівниками (їх 

представниками),  між усіма  соціальними  групами під   час  прийняття  рішень  з  охорони  праці  

на  місцевому  та державному рівнях; 

- використання світового  досвіду   організації   роботи   щодо поліпшення  умов і 

підвищення безпеки праці на основі міжнародного співробітництва. 

З метою реалізації вищенаведених принципів, а також з метою чіткого визначення  правовідносин 

між роботодавцем і працівником щодо питань охорони праці,  які є однією із найважливіших 

суспільних проблем, правове поле Закону України  "Про охорону праці" охоплює основні аспекти 

цих правовідносин, а сам закон містить 44 статті, об‗єднаних у 8 розділів. Перший розділ містить 

загальні положення, які майже повністю було розглянуто вище. Решта розділів – це  

- Гарантії прав на охорону праці (розділ ІІ, ст. ст. 5 – 12); 

- Організація охорони праці (розділ ІІІ, ст. ст. 13 – 24); 

- Стимулювання охорони праці (розділ ІV, ст. ст. 25 – 26); 

- Нормативно-правові акти з охорони праці (розділ V, ст. ст. 27 – 30); 

- Державне управління охороною праці (розділ VІ, ст. ст. 31 – 37); 

- Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці (розділ VІІ, ст. ст. 38 –  42); 

- Відповідальність працівників за порушення законодавства про охорону праці (розділ VІІІ, 

ст. ст. 43 –  44). 
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Нормативно-правова база охорони праці 

Конкретні вимоги охорони праці до виробничого середовища, обладнання, устаткування, 

порядку ведення робіт, засобів захисту працюючих, порядку навчання працюючих тощо 

регламентуються відповідними нормативно-правовими актами, які розробляються у відповідності 

з законодавством про охорону праці і становлять нормативно-технічну базу охорони праці. 

Нормативно-правовий акт – це офіційний документ компетентного органу державної 

влади, яким встановлюються загальнообов‗язкові правила (норми). Законом України ―Про 

охорону праці‖ визначено, що нормативно-правові акти з охорони праці (НПАОП)- це правила,  

норми, регламенти,  положення,  стандарти,  інструкції та інші документи, обов'язкові для 

виконання. 

Стандарти, технічні умови та інші документи на засоби праці і технологічні процеси 

повинні включати вимоги щодо охорони праці  і погоджуватися з органами державного нагляду за 

охороною праці. 

Серед нормативно-правових актів з охорони праці важливе  місце посідають державні 

стандарти України (ДСТУ) та відповідні нормативні акти (правила, норми, інструкції тощо)  у 

тому числі і колишнього Радянського Союзу, які є чинними в Україні на даний час. 

Власники підприємств, установ, організацій або уповноважені ними органи розробляють на 

основі нормативно-правових актів і затверджують власні нормативні акти з охорони праці, що 

діють в межах даного підприємства, установи, організації. Нормативні акти підприємства 

конкретизують вимоги нормативно-правових актів і не можуть містити вимоги з охорони праці 

менші або слабкіші ніж ті, що містяться в державних нормах. 

            До основних нормативних актів підприємства належать: 

- Положення про систему управління охороною праці на підприємстві. 

- Положення про службу охорони праці підприємства. 

- Положення про комісію з питань охорони праці підприємства. 

- Положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони 

праці. 

- Наказ про порядок атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативних актів про 

охорону праці. 

- Інструкції з охорони праці для працюючих за професіями і видами робіт. 

- Інструкції про порядок зварювання і проведення інших вогневих робіт на підприємстві. 

- Загальнооб'єктові та цехові інструкції про заходи пожежної безпеки. 

- Перелік робіт з підвищеною небезпекою. 

- Перелік посадових осіб підприємства, які зобов'язані проходити попередню і періодичну 

перевірку знань з охорони праці. 

- Наказ про порядок забезпечення працівників підприємства спецодягом, спецвзуттям та 

іншими засобами індивідуального захисту. 

 

Державне управління охороною праці. Державний нагляд і громадський контроль за 

охороною праці 

 

З метою забезпечення виконання вимог законів та нормативно-правових актів з охорони 

праці в Україні створена система державного нагляду, відомчого і громадського контролю з цих 

питань. 

Державний нагляд за додержанням законів та інших нормативно-правових актів з охорони 

праці відповідно до Закону «Про охорону праці» здійснюють: 

- спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною 

праці; 

- спеціально уповноважений державний орган з питань радіаційної безпеки; 

- спеціально уповноважений державний орган  з  питань  пожежної безпеки; 

- спеціально уповноважений  державний  орган  з  питань гігієни праці та ін. 

Вищий нагляд за додержанням вимог законів та нормативно-правових актів з охорони 

праці в Україні здійснює Генеральний прокурор України. 
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Органи державного нагляду за охороною праці не  залежать від будь-яких   господарських 

органів, суб'єктів підприємництва, об'єднань громадян,  політичних формувань, місцевих 

державних адміністрацій і органів місцевого самоврядування,  їм не підзвітні і не підконтрольні. 

Діяльність органів державного нагляду за охороною праці регулюється законами  України 

«Про охорону праці», "Про  використання ядерної енергії  і радіаційну безпеку", "Про пожежну 

безпеку", "Про забезпечення санітарного   та епідемічного благополуччя населення", іншими 

нормативно-правовими актами  та  положеннями  про  ці  органи, що затверджуються 

Президентом   України або Кабінетом Міністрів України. 

Відомчий контроль покладається на адміністрацію підприємства та на  господарські 

організації вищого рівня. Цей контроль здійснюється відповідними службами охорони праці, що 

детально розглянуто в підручнику окремо. 

Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці  здійснюють  

професійні спілки,  їх об'єднання в особі своїх виборних органів і представників. 

Професійні спілки здійснюють громадський контроль за додержанням законодавства про 

охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та 

санітарно-побутових умов, забезпеченням  працівників спецодягом, спецвзуттям,  іншими  

засобами  індивідуального  та   колективного захисту. У разі загрози життю або здоров'ю 

працівників професійні спілки мають право вимагати від роботодавця негайного  припинення 

робіт  на робочих місцях,  виробничих дільницях,  у цехах та інших структурних  підрозділах  або  

на  підприємствах  чи  виробництвах в цілому на період, необхідний для усунення загрози життю 

або здоров'ю працівників. 

Професійні спілки також мають право на проведення незалежної експертизи умов праці, а 

також об'єктів виробничого призначення, що проектуються,  будуються чи експлуатуються, на 

відповідність їх нормативно-правовим  актам  про  охорону  праці,  брати  участь  у розслідуванні  

причин  нещасних випадків і професійних захворювань на  виробництві  та  надавати  свої  

висновки  про  них,   вносити роботодавцям,  державним  органам  управління  і нагляду подання з 

питань  охорони  праці  та  одержувати   від   них   аргументовану відповідь. 

Головною метою і завданням представників профспілок є захист прав та законних інтересів 

працівників у сфері охорони праці, надання їм практичної допомоги у вирішенні цих питань. 

Відповідно до Закону України „Про охорону праці" представники профспілок беруть 

участь у вирішенні таких основних питань: 

- в опрацюванні національної, галузевих і регіональних програм покращення стану безпеки, 

гігієни праці та виробничого середовища, а також відповідних угод з питань покращення умов і 

безпеки праці; 

- в опрацюванні державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці; 

- в опрацюванні власником комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів з 

охорони праці; 

- у розслідуванні нещасних випадків і профзахворювань;  

- у підготовці разом з власником подання про визначення і затвердження трудовим 

колективом порядку оплати та розмірів одноразової допомоги працівникам, які потерпіли на 

виробництві; 

- у розробці пропозицій для включення їх в угоду з питань охорони праці колективного 

договору та ін. 

Безпосередніми виконавцями функцій профспілок на підприємствах є профспілковий 

комітет, його комісія з питань охорони праці, цехові комітети, профгрупи і громадські інспектори 

з охорони праці.  

Відповідно до Закону України „Про охорону праці" (ст. 46) громадський контроль за 

додержанням законодавства про охорону праці  трудовими колективами може здійснюватись 

також через обраних ними уповноважених. 

Уповноважені з питань охорони праці обираються на загальних 

зборах колективу. 

Уповноважені здійснюють контроль за:  

- виконанням вимог законодавчих та нормативних актів про охорону праці; 
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- забезпеченням працівників інструкціями, положеннями з охорони праці, які діють в 

межах підприємства, та додержання їх вимог працівниками; 

- своєчасним і правильним розслідуванням; 

- використанням фонду охорони праці підприємства за його призначенням, та інше. 

Уповноважені з охорони праці мають право: 

- перевіряти стан безпеки і гігієни праці; 

- вносити обов'язкові для розгляду власником пропозиції щодо усунення виявлених 

порушень; 

- вимагати від майстра, бригадира чи іншого керівника виробничого підрозділу припинення 

роботи на робочому місці у разі створення загрози життю або здоров'ю працюючих; 

- вносити пропозиції про притягнення до відповідальності працівників, які порушують 

нормативні акти про охорону праці. 

Закон України ―Про охорону праці‖ передбачає, що за порушення законів  та інших 

нормативно-правових актів про охорону праці,  створення перешкод  у  діяльності  посадових  

осіб органів   державного   нагляду   за   охороною   праці,   а  також представників профспілок,  їх 

організацій та об'єднань винні особи притягаються  до дисциплінарної,  адміністративної,  

матеріальної та кримінальної відповідальності. 

Дисциплінарна відповідальність полягає в тому, що на винного працівника  накладається 

дисциплінарне стягнення. Ст. 147 КЗпПУ встановлює два види дисциплінарного стягнення: 

догана та звільнення з роботи. Законами, уставами та положеннями про дисципліну, які діють в 

деяких галузях (транспорт, гірничодобувна промисловість тощо), можуть бути передбачені для 

окремих категорій працівників інші дисциплінарні стягнення. 

Адміністративна відповідальність настає за будь-які посягання на загальні умови пpaцi. 

Відповідно до ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення порушення вимог 

законів та нормативно-правових актів з охорони праці тягне за собою адміністративну 

відповідальність у вигляді накладання штрафу на працівників та, зокрема, посадових ociб 

підприємств, установ, організацій, а також громадян - власників підприємств чи уповноважених 

ними ociб. 

Матеріальна відповідальність робітників i службовців регламентується  КЗпПУ та іншими 

нормативними актами, які торкаються цієї відповідальності у трудових відносинах. 

Загальними підставами накладення матеріальної відповідальності на працівника є 

- наявність прямої дійсної шкоди, 

- провина працівника (у формі наміру чи необережності), 

- пpoтипpaвнi дії (бездіяльність) працівника, 

- наявність причинного зв'язку мiж винуватим та протиправними діями (бездіяльністю) 

працівника та заподіяною шкодою. 

На працівника може бути накладена відповідальність лише при наявності вcix перелічених 

умов; відсутність хоча б однієї з них виключає матеріальну відповідальність працівника. 

Притягнення працівника до кримінальної, адміністративної i дисциплінарної 

відповідальності за дії, якими нанесена шкода, не звільнює його від матеріальної відповідальності. 

При наявності в діях працівника, яким порушені правила охорони пpaцi, ознак 

кримінального злочину, на нього може бути покладена повна матеріальна відповідальність, а при 

відсутності таких ознак на нього покладається відповідальність в межах його середнього 

місячного заробітку. 

Кримінальна відповідальність за порушення правил охорони пpaцi передбачена ст.ст. 271 – 

275  КК України, що об‗єднані в розділ Х ―Злочини проти безпеки виробництва‖. 

Кримінальна відповідальність настає не за будь-яке порушення, а за порушення вимог 

законів та інших нормативно-правових актів про охорону пpaцi, якщо це порушення створило 

загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю 

потерпілого чи спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки. 
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Директиви ЄС і конвенції МОП з охорони праці. Міжнародне співробітництво в галузі 

охорони праці 

Директивами ЄС визначаються лише мінімальні вимоги з охорони праці, що означає для 

країн-учасниць можливість відступити від мінімальних вимог, але тільки убік їхнього 

перевищення (покращання). Розроблено дві групи директив: директиви ЄС щодо захисту 

працівників та директиви ЄС про випуск товарів на ринок. До останніх відносяться обладнання, 

устаткування, машини, засоби колективного та індивідуального захисту працівників на робочих 

місцях. 

Рамкова директива 89/391/ЄС «Про введення заходів, що сприяють поліпшенню безпеки та 

гігієни праці працівників» визначає нововведення та інновації: 

- загальне завдання поліпшення виробничого середовища й відповідні йому обов‘язки, що 

покладаються на держави-члени ЄС та роботодавців; 

- розширене поняття виробничого середовища, в якому поряд із фізичною безпекою 

розглядається й організація роботи та соціальні відносини на робочих місцях; 

- навчання та обов‘язки робітників; 

- необхідність зниження навантаження на працівників і створення морально здорових умов 

праці, а не тільки запобігання фізичної шкоди; 

- докладний перелік засобів, які необхідно використовувати для рішення завдань. 

Тобто директива 89/391/ЄС декларує загальні принципи профілактики та основи охорони 

праці. Сфера дії Директиви - робочі місця, виробниче обладнання, індивідуальні засоби захисту, 

обробка тяжких вантажів, тимчасові або пересувні робочі місця тощо. 

На підставі цієї Директиви було розроблено та прийнято низку окремих директив: 89/654 - 

про мінімум вимог до безпеки та гігієни робочих місць; 89/655 – про мінімальні вимоги по 

забезпеченню безпеки та охорони здоров‘я робітників на робочому місці при використанні 

робочого обладнання; 89/656 – при використанні робітниками персональних захисних засобів на 

робочому місці; 90/269 - про мінімум вимог до безпеки та гігієни праці при ручній обробці 

вантажів при наявності ризику, особливо травми хребта робітників; 90/270- про мінімум вимог до 

безпеки та гігієни праці при роботі з екранними пристроями; 92/57 - про виконання мінімуму 

вимог безпеки та гігієни праці на тимчасових або пересувних будівельних площадках; 92/85 - про 

запровадження заходів, які сприяють покращанню безпеки та гігієни праці вагітних, а також 

працюючих жінок-годувальниць; 2004/37- про захист робітників від ризику, пов‘язаного з дією 

канцерогенів або мутагенів на робочому місці, а також ряд інших. 

 

Соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання 

Соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання - самостійний вид загальнообов'язкового державного соціального страхування, за 

допомогою якого здійснюються соціальний захист, охорона життя та здоров'я громадян у процесі 

їхньої трудової діяльності. 

Згідно із Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності" (1999 р.) (далі - Закон) завдання страхування від нещасного випадку такі: 

проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних 

виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним 

захворюванням та іншим випадкам загрози здоров'ю застрахованих, викликаних умовами праці; 

відновлення здоров'я та працездатності потерпілих на виробництві від нещасних випадків або 

професійних захворювань; відшкодування шкоди, пов'язаної з втратою застрахованими особами 

заробітної плати або відповідної її частини під час виконання трудових обов'язків, надання їм 

соціальних послуг у зв'язку з ушкодженням здоров'я, а також у разі їх смерті, здійснення 

страхових виплат непрацездатним членам їх сімей. 

Держава гарантує усім застрахованим громадянам забезпечення прав у страхуванні від 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання. Законодавство про 

страхування від нещасного випадку складається з Основ законодавства України про 
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загальнообов'язкове державне соціальне страхування, цього Закону, Кодексу законів про працю 

України, Закону України "Про охорону праці" та інших нормативно-правових актів. 

Суб'єктами страхування від нещасного випадку є застраховані громадяни, а в окремих 

випадках - члени їх сімей та інші особи, страхувальники та страховик. Застрахованою є фізична 

особа, на користь якої здійснюється страхування (далі - працівник). Страхувальниками є 

роботодавці, а в окремих випадках - застраховані особи. Страховик - Фонд соціального 

страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі - 

Фонд соціального страхування від нещасних випадків). Об'єктом страхування від нещасного 

випадку є життя застрахованого, його здоров'я та працездатність. 

Обов'язковому страхуванню від нещасного випадку підлягають: 1) особи, які працюють на 

умовах трудового договору (контракту); 2) учні та студенти навчальних закладів, клінічні 

ординатори, аспіранти, докторанти, залучені до будь-яких робіт під час, перед або після занять; 

під час занять, коли вони набувають професійних навичок; у період проходження виробничої 

практики (стажування), виконання робіт на підприємствах; 3) особи, які утримуються у 

виправних, лікувально-трудових, виховно-трудових закладах та залучаються до трудової 

діяльності на виробництві цих установ або на інших підприємствах за спеціальними договорами 

(ст. 8 Закону). 

Закон також передбачає страхування зародка та новонародженого. Заподіяння шкоди 

зародку внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання жінки під час її 

вагітності, у зв'язку з чим дитина народилася інвалідом, прирівнюється до нещасного випадку, 

який трапився із застрахованим. Така дитина відповідно до медичного висновку вважається 

застрахованою та до 16 років або до закінчення навчання, але не більш як до досягнення 23 років 

їй подається допомога Фонду соціального страхування від нещасних випадків. 

Для страхування від нещасного випадку на виробництві не потрібно згоди або заяви 

працівника. Страхування здійснюється в безособовій формі. Всі особи, перелічені у статті 8 

Закону, вважаються застрахованими з моменту набрання чинності цим Законом незалежно від 

фактичного виконання страхувальниками своїх зобов'язань щодо сплати страхових внесків. Усі 

застраховані є членами Фонду соціального страхування від нещасних випадків. Добровільно, за 

письмовою заявою, від нещасного випадку у Фонді соціального страхування від нещасних 

випадків можуть застрахуватися: 1) священнослужителі, церковнослужителі та особи, які 

працюють у релігійних організаціях на виборних посадах; 2) особи, які забезпечують себе 

роботою самостійно, - займаються адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, 

пов'язаною з отриманням доходу безпосередньо від цієї діяльності, члени фермерського 

господарства; 3) громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності. 

Страховий ризик - обставини, внаслідок яких може статися страховий випадок. Страховим 

випадком є нещасний випадок на виробництві або професійне захворювання, що спричинили 

застрахованому професійно зумовлену фізичну чи психічну травму за обставин, зазначених у 

статті 14 Закону, з настанням яких виникає право застрахованої особи на отримання 

матеріального забезпечення та/або соціальних послуг. Професійне захворювання є страховим 

випадком також у разі його встановлення чи виявлення в період, коли потерпілий не перебував у 

трудових відносинах з підприємством, на якому він захворів. 

Нещасний випадок - це обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника 

небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових 

обов'язків, внаслідок яких заподіяно шкоду здоров'ю або настала смерть. Нещасний випадок або 

професійне захворювання, яке сталося внаслідок порушення нормативних актів про охорону праці 

застрахованим, також е страховим випадком і не звільняє страховика від виконання зобов'язань 

перед потерпілим. 

До професійного захворювання належить захворювання, що виникло внаслідок професійної 

діяльності застрахованого та зумовлюється виключно або переважно впливом шкідливих речовин 

і певних видів робіт та інших факторів, пов'язаних з роботою. Перелік професійних захворювань 

затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2000 р. № 1662. 

Страхування від нещасного випадку здійснює Фонд соціального страхування від нещасних 

випадків - некомерційна самоврядна організація, що діє на підставі статуту, який затверджується її 

правлінням. Управління Фондом соціального страхування від нещасних випадків здійснюється на 
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паритетній основі державою, представниками застрахованих осіб і роботодавців. Безпосереднє 

управління Фондом соціального страхування від нещасних випадків здійснюють його правління 

та виконавча дирекція. 

У разі настання страхового випадку Фонд соціального страхування від нещасних випадків 

зобов'язаний у встановленому законодавством порядку: 

- своєчасно та в повному обсязі відшкодовувати шкоду, заподіяну працівникові внаслідок 

ушкодження його здоров'я або в разі його смерті, виплачуючи йому або особам, які перебували на 

його утриманні: допомогу у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення 

працездатності або встановлення інвалідності; одноразову допомогу в разі стійкої втрати 

професійної працездатності або смерті потерпілого; щомісяця грошову суму в разі часткової чи 

повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку 

потерпілого; пенсію по інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві або 

професійного захворювання; пенсію у зв'язку з втратою годувальника, який помер внаслідок 

нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання; 

- організувати поховання померлого, відшкодувати вартість пов'язаних з цим ритуальних 

послуг відповідно до місцевих умов; 

- сприяти створенню умов для своєчасного надання кваліфікованої першої невідкладної 

допомоги потерпілому в разі настання нещасного випадку, швидкої допомоги в разі потреби його 

госпіталізації, ранньої діагностики професійного захворювання; 

- організувати цілеспрямоване та ефективне лікування потерпілого у власних 

спеціалізованих лікувально-профілактичних закладах або на договірній основі в інших 

лікувально-профілактичних закладах з метою якнайшвидшого відновлення здоров'я 

застрахованого; 

- забезпечити потерпілому разом із відповідними службами охорони здоров'я за 

призначенням лікарів повний обсяг постійно доступної, раціонально організованої медичної 

допомоги та інші соціальні послуги. З цією метою Фонд соціального страхування від нещасних 

випадків створює спеціалізовану медичну та патронажну службу соціального страхування. 

Відповідно до висновку лікарсько-консультаційної комісії або медико-соціальної експертної 

комісії Фонд зобов'язаний проводити навчання та перекваліфікацію потерпілого у власних 

навчальних закладах або на договірній основі в інших закладах перенавчання інвалідів, якщо 

внаслідок ушкодження здоров'я або заподіяння моральної шкоди потерпілий не може виконувати 

попередню роботу; 

- працевлаштовувати осіб зі зниженою працездатністю; 

- у разі невідкладної потреби надавати інвалідам разову грошову допомогу, допомагати у 

вирішенні соціально-побутових питань за їх рахунок або за рішенням виконавчої дирекції Фонду 

та її регіональних управлінь - за рахунок Фонду; 

- сплачувати за потерпілого внески на медичне та пенсійне страхування тощо. 

Усі зазначені види соціальних послуг та виплат надаються застрахованому та особам, які 

перебувають на його утриманні, незалежно від того, чи зареєстровано підприємство, на якому 

стався страховий випадок, у Фонді соціального страхування від нещасних випадків. 

Сума щомісячної страхової виплати встановлюється відповідно до ступеня втрати 

професійної працездатності та середньомісячного заробітку, який потерпілий мав до ушкодження 

здоров'я. Сума щомісячної страхової виплати не повинна перевищувати середньомісячного 

заробітку, який потерпілий мав до ушкодження здоров'я. У разі, коли потерпілому одночасно з 

щомісячною страховою виплатою призначено пенсію по інвалідності у зв'язку з одним і тим 

самим нещасним випадком, їх сума не повинна перевищувати середньомісячного заробітку, який 

потерпілий мав до ушкодження здоров'я. Визначені раніше сума щомісячної страхової виплати та 

пенсія по інвалідності зменшенню не підлягають. 

Допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю виплачується в розмірі 100 % середнього 

заробітку (оподатковуваного доходу). При цьому перші п'ять днів тимчасової непрацездатності 

оплачуються власником або уповноваженим ним органом за рахунок коштів підприємства, 

установи, організації. 

У разі смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання 

розмір одноразової допомоги його сім'ї повинен бути не меншим за п'ятирічну заробітну плату 
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потерпілого і, крім того, не меншим за однорічний заробіток потерпілого на кожну особу, яка 

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

десятимісячного строку після смерті потерпілого. 

Фонд соціального страхування від нещасних випадків здійснює профілактичні заходи, 

спрямовані на запобігання нещасним випадкам, на усунення загрози здоров'ю працівників, 

викликаної умовами праці. Виконання статутних функцій та обов'язків Фонду соціального 

страхування від нещасних випадків щодо запобігання нещасним випадкам покладається на 

страхових експертів з охорони праці. 

Фонд соціального страхування від нещасних випадків зобов'язаний: вести реєстр 

страхувальників; письмово повідомляти страхувальнику умовний клас професійного ризику його 

підприємства - групу галузей (підгалузей) економіки або видів діяльності, що мають визначений 

для цієї групи рівень виробничого травматизму та професійної захворюваності; укладати угоди з 

лікувально-профілактичними закладами та окремими лікарями на обслуговування потерпілих на 

виробництві. 

Нагляд за діяльністю Фонду соціального страхування від нещасних випадків здійснює 

наглядова рада, до складу якої входять у рівній кількості представники держави, застрахованих 

осіб і роботодавців, всього 16 осіб. 

Державний нагляд у сфері страхування від нещасного випадку покладається на Міністерство 

праці та соціальної політики, а в частині цільового використання коштів - на органи Міністерства 

фінансів України. 

Фонд соціального страхування від нещасних випадків може відмовити у страхових виплатах 

і наданні соціальних послуг застрахованому, якщо мали місце: навмисні дії потерпілого, 

спрямовані на створення умов для настання страхового випадку; подання роботодавцем або 

потерпілим Фонду соціального страхування від нещасних випадків свідомо неправдивих 

відомостей про страховий випадок; вчинення застрахованим умисного злочину, що призвів до 

настання страхового випадку. Фонд соціального страхування від нещасних випадків може 

відмовити у виплатах і наданні соціальних послуг застрахованому, якщо нещасний випадок згідно 

із законодавством не визнано пов'язаним з виробництвом. 

Фінансування Фонду соціального страхування від нещасних випадків здійснюється 

переважно за рахунок страхових внесків роботодавців. Розмір внесків визначається для кожного 

підприємства окремо з урахуванням класу професійного ризику. Працівники не несуть ніяких 

витрат на страхування від нещасного випадку. Кошти на здійснення страхування від нещасного 

випадку не включаються до складу державного бюджету України, використовуються виключно за 

їх прямим призначенням і зараховуються на єдиний централізований рахунок Фонду. 

Спори щодо суми страхових внесків, а також щодо розміру шкоди та прав на її 

відшкодування, накладення штрафів та з інших питань вирішуються в судовому порядку. За 

бажанням зацікавлена особа може звернутися з питань вирішення спору до спеціальної комісії при 

виконавчій дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків. 

 

Лекція № 5. Виробнича санітарія та гігієна праці. Атестація робочих місць 

за умовами праці. 

 
Поняття та визначення фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії 

Фізіологія праці – це галузь фізіології, що вивчає зміни стану організму людини в процесі 

різних форм трудової діяльності та розробляє найбільш сприятливі режими праці і відпочинку. 

Поняття діяльності нерозривно пов'язано як з ідейними явищами (ціль, план, інтерес і т.д.), так і 

трудовими рухами. В основі  діяльності людини лежать фізіологічні і біохімічні процеси, що 

протікають в організмі, і, насамперед, у корі головного мозку.  Вивчення трудової діяльності 

передбачає визначення фізіологічного змісту праці (фізичне навантаження; нервова й емоційна 

напруженість; ритм, темп і монотонність роботи, обсяги інформації що отримується і 

переробляється). Ці дані дозволяють визначити навантаження на організм під час роботи і 

розробити раціональні режими праці та відпочинку, раціональну організацію робочого місця, 

провести професійний відбір і таким чином забезпечити оптимальну працездатність людини на 

протязі тривалого часу.  
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У будь-якій трудовій діяльності виділяють два компоненти: механічний і психічний.  

Механічний компонент визначається роботою м'язів. Складні трудові процеси складаються 

з простих м'язових рухів, які регулюються нервовою системою. Під час роботи м'язів до них 

посилено надходить кров, що поставляє живильні речовини і кисень  та видаляє продукти розпаду 

цих речовин. Цьому сприяє активна робота серця і легень, для інтенсивної роботи яких теж 

необхідні додаткові витрати енергії.  

Психічний компонент характеризується участю в трудових процесах органів почуттів, 

пам'яті, мислення, емоцій і вольових зусиль. 

Гігієна – це галузь медицини, яка вивчає вплив умов життя на здоров‘я людини і розробляє 

заходи профілактики захворювань, забезпечення оптимальних умов існування, збереження 

здоров‘я та продовження життя.    

Гігієна праці це підгалузь загальної гігієни, яка вивчає вплив виробничого середовища на 

функціонування організму людини і його окремих систем.  Організм людини формувався в умовах 

реального природного середовища. Основними чинниками цього середовища є мікроклімат, склад 

повітря, електромагнітний, радіаційний і акустичний фон, світловий клімат тощо. 

Техногенна діяльність людини, залежно від умов реалізації, особливостей технологічних 

процесів, може супроводжуватись суттєвим відхиленням параметрів виробничого середовища від 

їх природного значення, бажаного для забезпечення нормального функціонування організму 

людини.  

 Результатом відхилення чинників виробничого середовища від природних фізіологічних 

норм для людини, залежно від ступеня цього відхилення, можуть бути різного характеру 

порушення функціонування окремих систем організму, або організму і цілому – часткові або 

повні, тимчасові чи постійні. Механізм впливу окремих чинників виробничого середовища на 

організм людини і можливі наслідки його та заходи і засоби захисту працюючих будуть 

розглянуті в наступних темах цього розділу. 

Уникнути небажаного впливу техногенної діяльності людини на стан виробничого 

середовища і довкілля в цілому практично не реально. Тому метою гігієни праці є  встановлення 

таких граничних відхилень від природних фізіологічних норм для людини, таких допустимих 

навантажень на організм людини за окремими чинниками виробничого середовища, а також 

допустимих навантажень на організм людини при комплексній дії цих чинників, які не будуть 

викликати негативних змін як у функціонуванні організму людини і окремих його систем так і 

генетичних у майбутніх поколінь. 

Санітарія – це сукупність практичних заходів, спрямованих на оздоровлення середовища, 

що оточує людину. 

Виробнича санітарія – це галузь санітарії, спрямована на впровадження комплексу 

санітарно-оздоровчих заходів щодо створення здорових і безпечних умов праці.  Згідно ДСТУ 

2293-99 (п.4.60)виробнича санітарія – це система організаційних, гігієнічних і санітарно-технічних 

заходів та засобів запобігання впливу на працівників шкідливих виробничих факторів. Сфера дії 

виробничої санітарії – запобігання професійної небезпеки (шкідливості) яка може призвести до 

професійних  або  професійно обумовлених захворювань у тому числі і смертельних при дії в 

процесі роботи таких факторів як випромінювання електромагнітних полів, іонізуючого 

випромінювання, шумів, вібрацій, хімічних речовин, зниженої температури  тощо. 

 

Гігієнічна класифікація праці 

Гігієнічна класифікація праці необхідна для оцінки конкретних умов та характеру праці на 

робочих місцях. На основі такої оцінки приймаються рішення, спрямовані на запобігання або 

максимальне обмеження впливу несприятливих виробничих факторів. 

Оцінка умов праці проводиться на підставі ―Гігієнічної класифікації умов праці за 

показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та 

напруженості трудового процесу‖. Виходячи з принципів Гігієнічної класифікації, умови праці 

розподіляються на 4 класи : оптимальні умови праці, допустимі умови праці, шкідливі умови 

праці та   небезпечні. 

Визначення загальної оцінки умов праці базується на диференційованому аналізі 

визначення умов праці для окремих факторів виробничого середовища і трудового процесу. До 
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факторів виробничого середовища належать: показники мікроклімату; вміст шкідливих речовин в 

повітрі робочої зони; випромінювання; рівень шуму, вібрації, інфра- та ультразвуку, освітленості. 

Трудовий процес визначається показниками важкості та напруженості праці. Під терміном 

―важкість праці‖ розуміють ступінь залучення до роботи м`язів та фізіологічні витрати внаслідок 

фізичного навантаження. Напруженість праці відображає навантаження на центральну нервову 

систему і оцінюється за 16 показниками, що характеризують інтелектуальні, сенсорні, емоційні 

навантаження, монотонність та режими праці. 

Адекватна оцінка конкретних умов та характеру праці сприятиме обґрунтованій розробці 

та впровадженню комплексу заходів і технічних засобів з профілактики виробничого травматизму 

та професійних захворювань, зокрема за рахунок покращення параметрів виробничого 

середовища, зменшення важкості та напруженості трудового процесу. 

 

Повітря робочої зони  

Повітряне середовище характеризується мікрокліматом у вузькому значенні 

(метеорологічні умови і склад повітря). Під мікрокліматом виробничих приміщень розуміють 

клімат внутрішнього середовищ виробничого приміщення, який визначається поєднаними діями 

на організм людини, температури, вологості, швидкості руху повітря та теплових випромінювань. 

Отже, основними параметрами мікроклімату є: температура, відносна вологість, швидкість 

переміщення повітря та інтенсивність теплового випромінювання.  

Значне відхилення параметрів мікроклімату від оптимальних або допустимих може 

спричинитися до ряду фізіологічних порушень в організмі людини, до різкого зниження її 

працездатності і навіть до професіональних захворювань. Наприклад, тривалий вплив низьких 

температур може викликати місцеве та загальне охолодження організму і стати причиною таких 

захворювань, як ангіна, катар верхніх дихальних шляхів, неврит, радикуліт та ряд інших 

простудних захворювань і навіть смерті. Під впливом високих температур можливий перегрів 

організму, який характеризується підвищенням температури тіла людини, підвищенням частоти 

пульсу та дихання, слабістю, а в тяжких випадках - появою судорог та теплового удару. Тепловий 

удар та судорожна хвороба (порушення водяного та сольового обміну) можуть закінчитися 

смертю.  

Вологість повітря зумовлюється вмістом у ній водяної пари. Відносна вологість В - це 

відношення абсолютної вологості А до максимальної М: 

100%
A

B
M

   

Абсолютна вологість - це маса водяної пари, яка міститься в даний момент у повітрі. 

Підвищення вологості повітря (понад 75%) у поєднанні з низькими температурами значно 

впливає на охолодження, а в поєднанні а високими температурами сприяє перегріву організму. 

Людина починає відчувати рух повітря за швидкості 0,1 м/с. Незначне переміщення повітря 

за звичайних температур сприяє доброму самопочуттю.  Великі швидкості повітря, 

особливо за низьких температур, збільшують теплові втрати організму та сприяють сильному його 

охолодженню. 

Теплові випромінювання від нагрітих предметів та устаткування значно впливають на 

створення несприятливих мікрокліматичних умов у виробничих приміщеннях. Крім того, теплові 

(інфрачервоні) випромінювання також впливають на організм людини. Ефективність такого 

впливу залежить від густини потоку енергії інфрачервоних випромінювань, довжини хвилі, 

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

Крім цих основних параметрів мікроклімату, слід враховувати атмосферний тиск, який 

впливає на парціальний тиск основних складових повітря (кисню та азоту, наприклад), і впливати 

таким чином на процес дихання людини. Життєдіяльність людини може відбуватися в широкому 

діапазоні змін тиску.  

Санітарно-гігієнічне нормування умов мікроклімату здійснюється за  

ДСН 3.3.6.042-99, які встановлюють оптимальні і допустимі параметри мікроклімату залежно від 

загальних енерговитрат організму при виконанні робіт і періоду року.  

Допустимі мікрокліматичні умови - поєднання параметрів мікроклімату, які при тривалому 

та систематичному впливі на людину можуть викликати зміни теплового стану організму, що 
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швидко минають і нормалізуються та супроводжуються напруженням механізмів терморегуляції в 

межах фізіологічної адаптації. При цьому  не виникає ушкоджень або порушень стану здоров‘я, 

але можуть спостерігатися дискомфортні тепло відчуття, погіршення самопочуття та зниження 

працездатності. 

Допустимі параметри мікрокліматичних умов встановлюються у випадках, коли на 

робочих місцях не можна забезпечити оптимальні величини мікроклімату за технологічними 

вимогами виробництва, технічною недосяжністю та економічно обґрунтованою недоцільністю. 

Величини показників допустимих мікрокліматичних умов встановлюються для постійних і 

непостійних робочих місць. Допустимі величини температури, відносної вологості та швидкості 

руху повітря в робочій зоні виробничих приміщень, відповідно до ДСН 3.3.6.942-99, не повинні 

виходити за межі показників, приведених в табл.  

Гігієнічне нормування шкідливих речовин проводять за гранично допустимими 

концентраціями (ГДК, мг/м³) у відповідності з нормативними документами: для робочих місць  

визначається гранично допустима концентрація в робочій зоні - ГДКрз  (ГОСТ 12.1.005-88, СН 

245-71); в атмосфері повітря населеного пункту - максимально разові ГДКмр (найбільш висока, 

зареєстрована за 30 хв спостереження), середньодобові – ГДКсд (середня за 24 год при 

безупинному вимірі).  

ГДКрз – це концентрація, що при щоденній (крім вихідних днів) роботі упродовж 8 год чи 

при іншій тривалості, але не більш 41 год у тиждень, протягом усього стажу (25 років) не може 

викликати захворювань чи відхилень стану здоров'я, що виявляються сучасними методами 

досліджень у процесі роботи чи у віддалений період життя сучасного і наступних поколінь. 

За ступенем впливу на організм шкідливі речовини підрозділяються на чотири класи 

небезпеки: 

- надзвичайно небезпечні, що мають ГДКрз – менше 0,1 мг/м³ у повітрі (смертельна 

концентрація в  повітрі менш 500мг/м³); 

- високо небезпечні – ГДКрз - 0,11,0 мг/м³ (смертельна концентрація в повітрі 500-5000 

мг/м³); 

- помірковано небезпечні – ГДКрз-0,110,0 мг/м³ (смертельна концентрація в повітрі 

500050000 мг/м³);  

- мало небезпечні – ГДКрз > 10,0 мг/м³ (смертельна концентрація в повітрі  

> 50000 мг/м³).  

У виробничих умовах часто має місце комбінована дія шкідливих речовин. У більшості 

випадків дія шкідливих речовин сумується (адитивна дія). Однак, можливо, коли дія однієї 

речовини підсилюється дією іншої (потенцююча дія), або можливий ефект комбінованої дії менше 

очікуваного (антагоністична дія). 

Якщо в повітрі присутні кілька речовин, що мають ефектом сумації (однонапрямленої дії), то 

якість повітря буде відповідати встановленим нормативам за умови, що: 

 

 
1 1 2 2 3 3/   /  /   n / n 1.С ГДК С ГДК С ГДК С ГДК      

 

Шляхи і методи регулювання якості повітряного середовища 

Заходи та засоби попередження забруднення повітряного середовища на виробництві та 

захисту працюючих включають у себе: 

- вилучення шкідливих речовин у технологічних процесах, заміна шкідливих речовин менш 

шкідливими і т.п.; 

- удосконалення технологічних процесів та устаткування; 

- автоматизація та дистанційне управління технологічними процесами та обладнанням;   

- герметизація виробничого устаткування, робота технологічного устаткування під 

розрідженням, локалізація шкідливих виділень за рахунок місцевої вентиляції, 

аспіраційних укритть; 

- попередні та періодичні медичні огляди робітників, які працюють у шкідливих умовах, 

профілактичне харчування, дотримання правил особистої гігієни; 

- контроль за вмістом шкідливих речовин в повітрі робочої зони; 

- використання засобів індивідуального захисту; 
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- засоби вентиляції. 

Найбільш поширеним і ефективним засобом регулювання якістю повітря робочої зони є 

вентиляція 

 

Вентиляція виробничих приміщень 

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. 

Вентиляція класифікується за такими ознаками: 

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

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

- за місцем дії – загальнообмінна, місцева, комбінована; 

- за часом дії – робоча та аварійна. 

Природна вентиляція - система вентиляції, переміщення повітря при якій здійснюється 

завдяки виникаючій різниці тисків усередині і зовні приміщення. Природна вентиляція 

відбувається в результаті теплового і вітрового напору. Тепловий напір обумовлений різницею 

температур, а значить і густини внутрішнього і зовнішнього повітря. Вітровий напір обумовлений 

тим, що при обдуванні вітром будівлі, з її навітряної сторони утворюється підвищений тиск, а 

підвітряної – розріджений. Природна вентиляція може бути неорганізованою і організованою. При 

неорганізованій вентиляції об`єми повітря, що надходять та вилучаються із приміщення, є не 

регламентованими, а 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, що здійснюється при відкриванні вікон та кватирок. Організована природна 

вентиляція називається аерацією. Для аерації в стіні 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 отворів та 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. 

Неорганізована природна вентиляція – інфільтрація (природне провітрювання) – 

здійснюється зміною повітря в приміщеннях через нещільності в елементах будівельних 

конструкцій завдяки різниці тиску зовні й усередині приміщення. Такий повітрообмін залежить 

від ряду випадкових факторів (сили і напрямку вітру, різниці температур зовнішнього і 

внутрішнього повітря, площі, через яку відбувається інфільтрація). Для житлових будинків 

інфільтрація досягає 0,5- 0,75 , а в промислових будинках 1-1,5 обсягу приміщень у годину.  

Штучна (механічна) вентиляція дає можливість очищувати повітря перед його викидом в 

атмосферу, вловлювати шкідливі речовини безпосередньо біля місць їх утворення, обробляти 

припливне повітря (очищувати, підігрівати, зволожувати), більш цілеспрямовано подавати повітря 

в робочу зону.  

Загальнообмінна вентиляція забезпечує створення необхідного мікроклімату та чистоти 

повітряного середовища у всьому об`ємі робочої зони приміщення. В умовах промислового 

виробництва найбільш розповсюджена припливно-витяжна система вентиляції із загальним 

припливом в робочу зону та місцевою витяжкою шкідливих речовин безпосередньо з місць їх 

утворення. 

Місцева вентиляція може бути припливною і витяжною. Місцева припливна вентиляція, 

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

створення потрібних параметрів повітряного середовища в обмеженому просторі. 

Природна та штучна вентиляції повинні відповідати наступним санітарно-гігієнічним 

вимогам: 

- створювати в робочій зоні приміщень нормовані параметри повітряного середовища; 
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- не вносити в приміщення забруднене повітря ззовні або шляхом засмоктування 

забрудненого повітря з суміжних приміщень; 

- не створювати на робочих місцях протягів чи різкого охолодження; 

- бути доступними для управління та ремонту під час експлуатації; 

- не створювати під час експлуатації додаткових незручностей, бути економічними, 

вибухопожежобезпечними, не заважати використовувати технологічні операції, не 

створювати перешкоди внутрішньоцеховому транспорту, не впливати на якість продукції.   

 

Освітлення виробничих приміщень 

Світло є природною умовою нашого існування. Воно впливає на стан вищих психічних 

функцій і фізіологічні процеси в організмі (обмін речовин, серцево – судинна діяльність та ін.). 

світло не тільки важливий стимулятор зорового аналізатору, але й всього організму в цілому. 

Раціональне освітлення виробничих приміщень справляє позитивний психофізичний вплив 

на працюючих, сприяє підвищенню продуктивності праці, забезпеченню його безпеки, 

збереженню високої працездатності. 

В залежності від спектрального складу світло може справляти збуджуючу дію і 

підсилювати почуття тепла (оранжеве – червоний), або навпаки – заспокійливу дію (жовто – 

зелений) або підсилювати гальмівні процеси (синьо – фіолетовий). 

За даними НДІ Праці збільшення освітленості в складальних цехах з 200 до 800 л і з 250 до 

600 лк призвело до збільшення продуктивності праці на 7,8 і 5,7%. В механічних цехах 

збільшення освітленості з 100 до 200 лк викликало збільшення продуктивності парці на 4,3%, 

знизило брак на 1,2%. Надзвичайно сильно впливає освітленість на продуктивність праці для 

технологічних процесів з великим об‘ємом зорової праці. 

Збільшення освітленості сприяє збільшенню працездатності навіть в тих випадках, коли 

процес праці практично не залежить від зорового сприйняття. 

При поганому освітленні скоріше втомлюється, збільшується небезпека помилкових дій. 

До 5% травм обумовлене недостатнім чи нераціональним освітленням. 

Нарешті, погане освітлення може призвести до професіональних захворювань – 

короткозорість та ін. 

У зв‘язку з цим до освітлення виробничих приміщень ставляться цілком визначені вимоги. 

Гігієнічні вимоги, засновані на психофізичних особливостях сприйняття світла і його впливу на 

організм людини, зводяться до наступного: 

Рівень освітленості повинен відповідати гігієнічним нормам, які враховують умови здорової 

праці. 

Повинна бути забезпечена рівномірність і стійкість рівня освітленості в приміщені, щоб 

уникнути частої переадаптації і стомлення зору. 

Спектральний склад світла штучних джерел повинен наближатися до сонячного. 

Освітленість не повинна створювати блискучості як від самих джерел світла, так і в зоні 

праці. 

Залежно від джерел світла освітлення може бути природним, що створюється прямими 

сонячними променями та розсіяним світлом небосхилу ; штучним що створюється електричними 

джерелами світла та суміщеним, при якому недостатнє за нормами природне освітлення 

доповнюється штучним. 

Природне освітлення поділяється на: бокове (одно або двохстороннє), що здійснюється 

через світлові отвори (вікна) в зовнішніх стінах;  верхнє, здійснюється через отвори (ліхтарі) в 

дахах і перекриттях ; комбіноване – поєднання верхнього та бокового освітлення.  

Штучне освітлення може бути загальнім та комбінованим. Загальне освітлення передбачає 

розміщення світильників у верхній зоні приміщення (не нижче 2,5 м над підлогою) для 

здійснювання загальне рівномірного або загальне локалізованого освітлення (з урахуванням 

розтушування обладнання та робочих міст). Місцеве освітлення створюється світильниками, що 

концентрують світловий потік безпосереднього на робочих місцях.  Комбіноване освітлення 

складається із загального та місцевого. Його доцільно застосувати при роботах високої точності, а 

також, якщо необхідно створити певний або змінний, в процесі роботи, напрямок світла. 
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За функціональним призначенням штучне освітлення поділяється на робоче, чергове, 

аварійне, евакуаційне, охоронне.  

Робоче освітлення створює необхідні умови для нормальної трудової діяльності людини. 

Чергове освітлення – зніжений рівень освітлення, що передбачається у неробочий час, при 

цьому випростовують  частину світильників інших видів освітлення. 

Аварійне освітлення вмикається при вимиканні робочого освітлення. Світильники 

аварійного освітлення живляться від автономного джерела і повинні забезпечувати освітленість не 

менше 5 % величини робочого освітлення, але не менше 2 лк на робочих поверхнях виробничих 

приміщень і не менше 1 лк на території підприємства. 

Евакуаційне освітлення вмикається для евакуації людей з приміщення під час виникнення 

небезпеки. Воно встановлюється у виробничих приміщеннях з кількістю працюючих більше 50, а 

також у приміщеннях громадських та допоміжних будівель промислових підприємств, якщо в них 

одночасно можуть знаходитися більше 100 чоловік. Освітленість у приміщеннях має бути 0,5 лк, 

поза приміщенням – 0,2 лк. 

Охоронне освітлення передбачається вздовж границь територій, що охороняються, і має 

забезпечувати освітленість 0,5 лк. 

Природне освітлення має важливе фізіолого-гігієнічне значення для людини. Воно  має  

психологічну дію створюючи   відчуття безпосереднього зв‘язку з довкіллям, стимулює 

фізіологічні процеси, підвищує обмін речовин, покращує розвиток організму в цілому. Сонячне 

випромінювання зігріває та знезаражує повітря, очищуючи його від збудників багатьох хвороб. 

Однак, природне освітлення має і недоліки: воно непостійне в різні періоди часу, нерівномірно 

розподіляється в приміщенні,  залежіть від погодних умов. 

На рівень природного освітлення приміщень впливають: світловий клімат, якій залежить 

від географічного розтушування місця, площа та орієнтація світлових отворів; конструкції вікон, 

чистоти скла, геометричних параметрів приміщення та відбиваючих властивостей поверхонь, 

зовнішнього  та внутрішнього затемнення світла  різними об‘єктами. 

Оскільки природне освітлення не постійно у часі, його кількісна оцінка здійснюється за 

відносним показником – коефіцієнтом природного освітлення (КПО): 

 

 / 100%вн зовКПО Е Е  , 

 

де Евн, (лк) – природна освітленість в даній точці площини всередині приміщення, яка 

створюється світлом неба (безпосереднього, або після відбиття); Езов, (лк) – зовнішня 

горизонтальна освітленість, що створюється світлом в той самий час повністю відкритим  

небосхилом.   

В основі нормування виробничного освітлення покладена залежність необхідного рівня 

освітлення від зорової напруги (розряду зорової роботи),  яка, в першу чергу, визначається 

розміром об‘єкта розпізнавання, контрастом між об‘єктом і фоном, характеристикою фона. 

Нормування освітлення в громадських, допоміжних та жилих будовах здійснюють в залежності 

від призначення приміщення. За системи бічного природного освітлення (через віконні прорізи у 

стінах) нормується мінімальне значення КПО. Для одностороннього бічної системи – це КПО у 

точці робочої поверхні (або підлоги), розташованій на відстані 1м від стіни, найбільш віддаленої 

від світлових прорізів. За системи верхнього природного освітлення (через ліхтарі – світлові 

прорізі у покритті будівлі) та системи верхнього та бічного природного освітлення нормується 

середній КПО, обчислений за результати вимірювань у  N точках  (не менш 5) умовної робочої 

поверхні (або підлоги). Перша та остання точка приймаються на відстані 1 м від поверхні стін. 

Середнє значення КПО обчислюється за формулою: 

 

КПОср=(КПО1 /2 +КПО2 +КПО3 +…+ КПОN-1+ КПОN /2 )/(N-1), 

 

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

точок у площині характерного перерізу приміщення. 

Нормативні значення коефіцієнтів природного освітлення приводяться ―Будівельними нормами і 

правилами‖ (ДБН В.2.5-28-2006). 
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Штучне освітлення передбачається у всіх приміщеннях будівель, а також відкритих 

робочих ділянок, місць проходу людей та руху транспорту. Від якості впровадженої системи 

освітлення залежить  продуктивність та безпека праці, а також здоров‘я робітників.  Раціонально 

виконане штучне освітлення приміщень при одній і тій же витраті електроенергії може підвищити  

продуктивність праці на 15-20%.  

Штучне освітлення проектується для двох систем: загальне (рівномірне або локалізоване) 

та комбіноване (до загального додається  місцеве). 

При штучному освітленні нормативної виліченої є абсолютне значення освітленості, яка 

залежить від характеристики зорової праці та системи освітлення (загальне, комбіноване). Всього 

визначено вісім розрядів (в залежності від розміру об‘єкта розпізнавання), в свою чергу  розряди 

(I-V) містять чотири підрозряди (а, б, в, г) - в залежності від контрасту між об‘єктом і фоном  та 

характеристики фона (коефіцієнта відбиття) .  Найбільша нормована освітленість складає 5000 лк 

(розряд І а), а найменша – 30 лк (розряд VIII в).  

Основним видом штучного освітлення є робоче освітлення, яке по устрою ділиться на 2 

системи: загальне і комбіноване. 

Загальне – для освітлення всього приміщення. Буває рівномірним і локалізованим. В 

останньому випадку освітлюючи прилади розташовують у відповідності з розміщенням 

обладнання. 

Комбіноване – доцільно при виконанні робіт високої точності, а також при необхідності 

створення визначеного чи змінного в процесі роботи направлення світла. 

Місцеве освітлення може бути стаціонарним чи переносним. Застосовувати тільки місцеве 

освітлення заборонено. 

Як джерела штучного світла найчастіше використовуються лампи розжарювання та 

газорозрядні лампи. Раціональне штучне освітлення повинно забезпечувати нормальні умови для 

праці при дозволеній, з господарської точки зору, витраті коштів, матеріалів та електроенергії. 

 

Вібрація  

Вібрація серед всіх видів механічних впливів для технічних об'єктів найбільш небезпечна. 

За способом передачі на тіло людини вібрацію поділяють на загальну, яка передається через 

опорні поверхні на тіло людини, та локальну, котра передається через руки людини. У 

виробничих умовах часто зустрічаються випадки комбінованого впливу вібрації – загальної 

та локальної. 

Вібрація викликає порушення фізіологічного та функціонального станів людини. Стійкі 

шкідливі фізіологічні зміни називають вібраційною хворобою. Симптоми вібраційної хвороби 

проявляються у вигляді головного болю, заніміння пальців рук, болю в кистях та передпліччі, 

виникають судоми, підвищується чутливість до охолодження, з'являється безсоння. При 

вібраційній хворобі виникають патологічні зміни спинного мозку, серцево-судинної системи, 

кісткових тканин та суглобів, змінюється капілярний кровообіг. 

Загальну вібрацію за джерелом її виникнення поділяють на: 

- транспортну, котра виникає внаслідок руху по дорогах; 

- транспортно-технологічну, котра виникає при роботі машин, які виконують технологічні 

операції в стаціонарному положенні або при переміщенні по спеціально підготовлених 

частинах виробничих приміщень, виробничих майданчиків; 

- технологічну, що впливає на операторів стаціонарних машин або передається на робочі 

місця, які не мають джерел вібрації. 

Гігієнічне нормування вібрацій забезпечує вібробезпеку умов праці Дія вібрації на організм 

людини визначається наступними її характеристиками: інтенсивністю, спектральним складом, 

тривалістю впливу, напрямком дії. 

Показниками інтенсивності є середньоквадратичні або амплітудні значення 

віброприскорення, віброшвидкості або віброзміщення, виміряні на робочому місці. Для оцінки 

інтенсивності вібрації поряд з розмірними величинами використовується логарифмічна 

децибельна шкала. Це пов'язано з широким діапазоном зміни параметрів, при котрих вимірювання 

їх лінійною шкалою стає практично неможливим. Особливість цієї шкали – відлік значень від 
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порогового початкового рівня. Децибел – математичне безрозмірне поняття, котре характеризує 

відношення двох незалежних однойменних величин: 

 

0
20lg ,L 

 
  

де  – вимірюваний  кінематичний параметр вібрації (віброзміщення, віброшвидкість, 

віброприскорення); 0 – початкове (порогове) значення відповідного параметра. Для гармонійної 

вібрації з частотою  логарифмічні рівні віброзміщення Lu та La віброприскорення Ьа 

визначаються через логарифмічний рівень віброшвидкості Lv: 

 

La= Lv+20lg-60 

Lu= Lv -20lg+60 

 

Гігієнічну оцінку вібрації, що діє на людину у виробничих умовах, згідно з ГОСТ 12.1.012-

90 здійснюють за одним з наступних методів: 

- частотним (спектральним) аналізом нормованого параметра;  

- інтегральною оцінкою за частотою нормованого параметра;  

- дозою вібрації. 

Гігієнічною характеристикою вібрації є нормовані параметри, вибрані в залежності від 

застосовуваного методу її гігієнічної оцінки. 

Гігієнічною характеристикою вібрації є нормовані параметри, вибрані в залежності від 

застосовуваного методу її гігієнічної оцінки. 

При частотному (спектральному) аналізі нормованими параметрами є середні квадратичні 

значення віброшвидкості u, їх логарифмічні рівні Lu або віброприскорення для локальної вібрації в 

октавних смугах частот, а для загальної вібрації – в октавних або 1/3 октавних смугах частот. 

Загальні методи боротьби з вібрацією базуються на аналізі рівнянь, котрі описують 

коливання машин у виробничих умовах і класифікуються наступним чином: 

 зниження вібрацій в джерелі виникнення шляхом зниження або усунення збуджувальних 

сил; 

 відлагодження від резонансних режимів раціональним вибором приведеної маси або 

жорсткості системи, котра коливається; 

 вібродемпферування – зниження вібрацій за рахунок сили тертя демпферного пристрою, 

тобто переведення коливної енергії в тепло; 

 динамічне гасіння – введення в коливну систему додаткових мас або збільшення 

жорсткості системи; 

 віброізоляція – введення в коливну систему додаткового пружного зв'язку, з метою 

послаблення передавання вібрацій, суміжному елементу конструкції або робочому місцю;  

 використання індивідуальних засобів захисту. 

Для вимірювання вібрацій широко використовуються електричні вібровимірювальні 

прилади, принцип дії котрих базується на перетворенні кінематичних параметрів коливного руху 

в електричні величини, котрі вимірюються та реєструються за допомогою електричних приладів. 

Вібровимірювальними приладами з датчиками можна вимірювати вібрації в багатьох 

точках, їх перевага – дистанційність вимірювання параметрів вібрації, проста будова, відсутність 

інерційності. 

Кількість вимірювань параметрів вібрації повинна бути не менше трьох для кожної 

октавної смуги частот. Вимірювальними параметрами вібрації є пікові або середньоквадратичні 

значення віброзміщення, віброшвидкості або віброприскорення в октавних або 1/3-октавних 

смугах частот. 
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Шум, ультразвук та інфразвук 

Шум – будь-який несприятливий звук, який діє на людину. Це сполучення звуків різної 

частоти та інтенсивності. 

З фізичної точки зору звук являє собою механічне хвильове коливання пружного  

середовища, яке супроводжується виникненням надлишкового тиснення, яке сприймається 

людиною через слуховий  орган у діапазоні частот (16 – 20) кГц.  

По своєму походженню шум поділяється на :  

- механічний; 

- аерогідродинамічний (виникає в наслідок нестаціонарних процесів в рідинах або газах); 

- електромагнітний (в наслідок дії змінних  електромагнітних сил, які призводять до 

коливань деяких вузлів та елементів машин та механізмів). 

Основними фізичними характеристиками шуму є P, I i f. Орган слуху здатний сприймати 

звуки з інтенсивністю 10
-12

 – 10
2
 Вт/м

2 
(при f=1000 Гц). 

Ці значення є порогові (щодо звукового тиснення), але вони залежать від частоти звука і від 

індивідуальних властивостей людини.  

Шум – загально біологічний подразник (в деяких умовах може впливати на всі органи та 

системи людини). Шум має вплив на різні відділи головного мозку, порушуючи нормальні 

процеси нервової діяльності. Характерне: стомлювання, апатія, роздратованість, погіршення 

пам‘яті, слабкість). 

Шум великої інтенсивності призводить до змін у серцево-судинній системі, що 

супроводжуються порушеннями тонусу та ритму серцевих скорочень, та до змін артеріального 

кров‘яного тиснення.  

Під впливом шуму порушується нормальне функціонування шлунка (зменшується 

кількість шлункового соку, змінюється кислотність, виникає гастрит та язва шлунку). 

В останні роки було встановлено вплив шуму на орган зору ( зменшується стійкість ясного 

бачення та гострота зору, погіршується кольоросприймання). 

Шум призводить до порушення процесів обміну.  

Переривчастий та імпульсний шум порушують точність виконання операцій, погіршують 

процес сприймання та засвоєння інформації. Найбільш чутливими до шуму є такі операції: 

складання та збір інформації, мислення. 

Під дією шуму відбувається зменшення продуктивності праці на підприємстві, збільшення 

кількості браку, створення небезпечності  . 

Тому заходи по боротьбі з шумом мають велике економічне та оздоровче значення. 

Шкідливість шуму як фактора виробничого середовища і середовища життєдіяльності 

людини приводить до необхідності обмежувати його рівні. Санітарно-гігієнічне нормування 

шумів здійснюється згідно (ДСН 3.3.6.037-99), в основному, двома способами – методом 

граничних спектрів (ГС) і методом рівня звуку. 

Метод граничних спектрів, який застосовують для нормування постійного шуму, 

передбачає обмеження рівнів звукового тиску в октавних смугах із середніми геометричними 

частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000 і 8000 Гц. Сукупність цих граничних октавних 

рівнів називають граничним спектром. Позначають той чи інший граничний спектр рівнем його 

звукового тиску на частоті 1000 Гц. Метод рівнів звуку застосовують для орієнтовній гігієнічний 

оцінки постійного шуму та визначення непостійного шуму,  наприклад, зовнішнього шуму 

транспортних засобів, міського шуму. Вимірюють рівень звуку в децибелах А (дБА) шумоміром із 

стандартною коректованою частотною характеристикою, в якому за допомогою відповідних 

фільтрів знижена чутливість на низьких та високих частотах. 

Відповідно до ГОСТ 12.1.003 – 83 захист від шуму повинен досягатися шумобезпечною 

технікою, застосуванням засобів та методів колективного захисту (ГОСТ 12.1.029 – 30); засобів 

індивідуального захисту (ГОСТ 12.4.051 – 78), та будівельно-акустичними методами. 

Для створення шумобезпечної техніки на стадії її проектування повинні використовуватись 

методи, які знижують шум в самому джерелі. Їх підрозділяють на методи: 

- що знижують збудження шуму; 

- що знижують звуковипромінюючу здатність джерела. 
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Зниження аеродинамічного шуму досягається покращенням аеродинамічних характеристик 

конструктивних елементів, наприклад – плазмотрона. 

Зниження електромагнітного шуму досягається вибором оптимальних розмірів, технологій 

і якості виготування магнітопроводів, підбором значень магнітної індукції та ін.    

Для зниження звуковипромінюваючої здатності джерела, його поверхню покривають 

демпфіруючими матеріалами, які мають велике внутрішнє тертя.  Найбільш розповсюджені 

жорсткі покриття з пружних в‘язких матеріалів (лінолеума, мастик).  

До числа архітектурно-плануючих засобів із зниження шуму в цехах належать:  

раціональне планування територій підприємства (при яких об‘єкти, які потребують захисту від 

шуму – лабораторії, КБ, ВЦ – максимально віддалені від шумових устаткувань і приміщень), 

раціональне по поверхове планування будинків і розміщення устаткування, що генерує шум, 

розміщення робочих місць і організація транспортних потоків, створення шумозахисних зон.  

Акустичні засоби – це засоби захисту від шуму на шляху його розповсюдження. До них у 

першу чергу відносяться звукоізоляція і звукопоглинання. Метод звукоізоляції засновано на 

відбитті звукової хвилі, яка падає на огорожу (стіни, кожухи, екрани).  

Цікавим та принципово новим методом зниження шуму є метод активного 

шумопригнічення. Він заснований на створенні ―антизвуку‖ тобто рівного за рівнем і 

протилежного по фазі звука. В наслідок інтерференції основного звуку та антизвуку, в деяких 

місцях приміщення можливо створити зони тиші. Цей метод є ефективним для пригнічення 

тональних шумів. 

В місці, де треба зменшити шум, встановлюють мікрофон, сигнал від якого перетворюється 

в електричний, надходить на фазоінвертор і далі на підсилювач та динаміки, що встановлюють 

визначеним  чином. Вже розроблений комплекс апаратури для інтерференції шумопригнічення.  

Для захисту працівників від шуму також використовуються засоби індивідуального 

захисту, яки дозволяють знизити рівень сприймання звуку на 10 – 45 дБ, причому найбільш значні 

глушіння спостерігаються в області високих частот. 

Засоби індивідуального захисту поділяють на: 

- протишумові укладки (закривають вушну раковину зовні); 

- протишумові  навушники (перекривають слуховий прохід); 

- протишумові каски і шоломи (закривають всю голову і застосовуються у сполученні з 

навушниками і протишумовими костюмами). 

 

Ультразвук 

Ультразвук можна розглядати як механічні коливання природного середовища, які мають 

однакову із звуком фізичну природу, але відрізняються більш високою частотою. 

Специфічною особливістю УЗ є можливість розповсюдження ультразвукових коливань, які 

направлені пучком, що дозволяє створювати великий ультразвуковий тиск на невеликій площі. Ця 

властивість обумовила широке використання УЗ для очищення, сушіння, технічного контролю. 

Джерелом ультразвуку є устаткування, в якому генеруються УЗ коливання для виконання 

технологічних операцій (УЗ зварювання, дефектоскопія, очищення і т.і.), а також устаткування і 

техпроцес, при експлуатації якого УЗ виникає як супутній фактор (плазмове різання та 

зварювання, напилення, дифузійне зварювання, кисневе різання). 

Ультразвуковий діапазон поділяється на низькочастотні  коливання (1.12 104  - 1 105 Гц), 

які  розповсюджуються  у повітрі та контактним шляхом і високочастотні коливання (1 105 – 1 

109  Гц), які розповсюджуються тільки контактним шляхом. Промислове устаткування працює в 

основному з УЗ частотою 18 – 70 кГц. 

Основними параметрами є : 

 УЗ тиск; 

 інтенсивність; 

 частоти. 

При розповсюдженні у різних середовищах УЗ хвилі вбираються тим більш, чим вище їх 

частота. Тому НЧ і УЗ добре поширюються у повітрі, а УЗ практично не розповсюджується. В 

пружних середовищах (вода, метал і т.і.). УЗ мало поглинає і поширює на великі відстані. При 

вбиранні УЗ має місце нагрівання середовища. 
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УЗ діє на людину в наступних випадках: 

 при його розповсюдженні за допомогою повітря (часто разом з шумом); 

 при безпосередньому контакті з рідкими та твердими тілами, в яких поширюється 

(контактна дія). 

Явище контактної дії найбільш безпечно застосовується у медицині. 

Вплив УЗ може викликати ураження периферичної нервової і судинної системи людини у 

місцях контакту (вегетативний поліневрит, м‘язова слабкість пальців, плечей та передпліччя).  

При тривалій дії НЧ і УЗ можуть відбуватися функціональні розлади центральної і 

периферійної нервової системи, серцево-судинної системи, слухового та вестибулярного апарату. 

На відміну від шуму УЗ має менший вплив на слухову функцію, але призводить до значних 

відхилень від норми вестибулярної функції, больової  чутливості, терморепресії. 

Нормування УЗ проводиться у відповідності до ГОСТ 12.1.003 – 83, згідно з яким 

встановлені допустимі рівні звукового тиску у третьоктавних повних частотах з середньо 

номінальним значенням. 

Характеристикою УЗ, який розповсюджується контактним шляхом, є пікове значення 

віброшвидкості (м/с) у частотному діапазоні 1105 – 1109 кГц або його логарифм. 

Рівні УЗ у зонах контакту рук та інших частин тіла операторів з робочими органами 

приладів та устаткування, що є допустимі, не повинні перевищувати 110 дБ. 

Для колективного захисту від УЗ використовують наступні заходи: 

 зменшення шкідливого випромінювання у джерелі; 

 локалізація дії ультразвуку за допомогою конструктивних і планувальних рішень; 

 організаційно-профілактичні заходи. 

Для зменшення кількості шкідливого випромінювання у джерелі рекомендується 

підвищувати робочі частоти джерел (не менш 18 кГц) УЗ, що забезпечує в інтенсивності УЗ на 

робочих місцях і виключає випромінювання звукової енергії. 

Для локалізації УЗ обов‘язковим є використання звукоізольованих кожухів або екранів, які 

звичайно виготовляються з сталевого або дюралюмінієвого листа, товщина якого складає 0.7 – 1 

мм., внутрішня поверхня кожуху повинна бути обклеєна гумою або тонким (5 – 10мм.) шаруватим 

матеріалом, що вбирає звук ( можна досягти ефекту 50 – 70 дБ). Можливе використання 

еластичних кожухів з 2 – 3 шарів гуми загальною товщиною 4 – 5 мм. Між робочими місцями та 

обладнанням встановлюють екрани з прозорих матеріалів. Контрольно-планувальні рішення 

вимагають застосування  дистанційного керування і систем планування, розміщення УЗ 

устаткування в  спеціальних приміщеннях, кабінах, загорожах.  

Контактна дія УЗ може бути виключена шляхом автоматизації виробничих процесів і 

застосування дистанційного керування. 

Організаційно-профілактичні заходи складаються з проведення інструктажів і 

встановлення раціональних розпорядків щодо праці та відпочинку. 

Для індивідуальних засобів захисту використовуються протишуми. УЗ устаткування 

повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003 – 74. Контроль -  на висоті 1.5 м, на відстані 0.5 м.  

від устаткування у 44 точках по контуру. 

 

Інфразвук 

Механічні коливання природного середовища до 20 Гц. Характеристики – ті ж самі, що і 

для шуму та 3природні джерела: землетрус, вулкан, морські бурі. У виробничих умовах 13 

виникає при роботі тихохідних машин і механізмів, що мають великі габарити, а також 

компресорів, вентиляторів, які здійснюють зворотно-поступальні  або обертальні рухи з частотою 

до 20 Гц. 

Інфразвук добре розповсюджується у повітрі та передається на великі відстані. 

Інфразвук має негативний вплив на весь організм, у тому числі і на органи слуху (біль у 

вухах, зниження слухової чутливості на усіх частотах).  

Інфразвук сприймається організмом як фізичне навантаження: виникає стомлення, 

головний біль, запаморочення, вестибулярні порушення, знижується гострота зору, порушується 

периферійний кровообіг, з‘являється почуття страху. Тяжкість впливу залежить від діапазону 

частоти, рівня звукового тиску та тривалості дії. Інфразвук з рівнем коливань 150 дБ та більш 
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зовсім не переноситься організмом (впливає на органи травлення, функції гам мозку, ритм 

серцевих скорочень, непритомність, втрату зору та слуху, порушення дихання (6.9 Гц). 

Особливо несприятливі наслідки при частоті 2 – 15 Гц, що пов‘язано з виникненням 

резонансних явищ в організмі людини, найбільш небезпечною частотою є частота 7 Гц, так як 

можливе спів падання з ритмом біотопів мозку. 

Відповідно до СН 22 – 74 – 80 нормовані рівні 13 – тиск у відповідності повних частот (2, 

4, 8 і 16 Гц), а також 32 Гц (102 дБ). Методи боротьби такі ж самі, як і з низькочастотним шумом. 

Контроль здійснюється шумомірами ШВК – 1 з фільтром Ф 3-2. 

 
Електромагнітні випромінювання радіочастотного діапазону 

Електромагнітні поля характеризуються певною енергією, яка поширюється в просторі у 

вигляді електромагнітних хвиль. Основними параметрами електромагнітних хвиль є: I – 

інтенсивність випромінювання, Вт/м²; Е (В/м) та Н (А/м) – відповідно електрична і магнітна 

складові напруженості електромагнітного випромінювання; довжина хвилі λ, м; частота 

коливання f, Гц. Швидкість поширення радіохвиль с практично дорівнює швидкості світла. 

Параметри λ і f пов'язані між собою наступною залежністю: 

λ=с/f. 

Залежно від частоти коливання (довжини хвилі) радіочастотні електромагнітні 

випромінювання поділяються на низку діапазонів.   

 

Спектр діапазонів електромагнітних випромінювань радіочастот 

№ 

Зп. 
Назва діапазону частот Діапазон частот, Гц 

Діапазон довжин хвиль, 

м 

Назва діапазону довжин 

хвиль 

1 Низькі частоти (НЧ) 3·104 – 3·105 104 – 103 Довгі (кілометрові) 

2 Середні частоти (СЧ) 3·105 – 3·106 103 – 102 Середні (гептаметрові) 

3 Високі частоти (ВЧ) 3·106 – 3·107 102 – 10 Короткі (декаметрові) 

4 Дуже високі частоти (ДВЧ) 3·107 – 3·108 10 – 1 
Ультракороткі 

(метрові) 

5 Ультрависокі частоти (УВЧ) 3·108 – 3·109 1 – 10-1 Дециметрові 

6 Надвисокі частоти (НВЧ) 3·109 – 3·1010 10-1 – 10-2 Сантиметрові 

7 
Надзвичайно високі частоти 

(НЗВЧ) 
3·1010 – 3·1011 10-2 – 10-3 Міліметрові 

 

Ступінь впливу ЕМП на організм людини залежить від діапазону частот, інтенсивності та 

тривалості дії, характеру випромінювання (неперервне чи модульоване), режиму опромінення, 

площі поверхні тіла, що опромінюється, індивідуальних особливостей організму. 

ЕМП можуть викликати біологічні та функціональні несприятливі ефекти в організмі 

людини. Функціональні ефекти проявляються у передчасній втомлюваності, частих болях голови, 

погіршенні сну, порушеннях центральної нервової (ЦНС) та серцево-судинної систем. При 

систематичному опроміненні ЕМП спостерігаються зміни кров'яного тиску, сповільнення пульсу, 

нервово-психічні захворювання, деякі трофічні явища (випадання волосся, ламкість нігтів та ін.). 

Сучасні дослідження вказують на те, що радіочастотне випромінювання, впливаючи, на ЦНС, є 

вагомим стрес-чинником. 

Біологічні несприятливі ефекти впливу ЕМП проявляються у тепловій та. нетепловій дії. 

Нині достатньо вивченою можна вважати лише теплову дію ЕМП, яка призводить до підвищення 

температури тіла та місцевого вибіркового нагрівання органів та тканин організму внаслідок 

переходу електромагнітної енергії у теплову. Таке нагрівання особливо небезпечне для органів із 

слабкою терморегуляцією (головний мозок, око, нирки, шлунок, кишківник, сім'яники). 

Наприклад, випромінювання сантиметрового діапазону призводять до появи катаракти, тобто до 

поступової втрати зору. 

Змінне ЕМП являє собою сукупність магнітного та електричного полів і поширюється в 

просторі у вигляді електромагнітних хвиль. 
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Простір навколо джерела ЕМП умовно поділяють на ближню зону (зону індукції) та 

дальню зону (зону випромінювання). Для оцінки ЕМП у цих зонах використовують різні підходи. 

Ближня зона охоплює простір навколо джерела ЕМП, що має радіус, який приблизно дорівнює 1/6 

довжини хвилі. В цій зоні електромагнітна хвиля ще не сформована, тому інтенсивність ЕМП 

оцінюється окремо напруженістю магнітної та електричної складових поля . В ближній зоні, 

зазвичай, знаходяться робочі місці з джерелами електромагнітних випромінювань НЧ, СЧ, ВЧ, 

ДВЧ. Робочі місця, на яких знаходяться джерела електромагнітних випромінювань з довжиною 

хвилі меншою ніж 1 м (УВЧ, НВЧ, НЗВЧ) знаходяться практично завжди у дальній зоні, у якій 

електромагнітна хвиля вже сформувалася. В цій зоні ЕМП оцінюється за кількістю енергії 

(потужності), що переноситься хвилею у напрямку свого поширення. Для кількісної 

характеристики цієї енергії застосовують значення поверхневої густини потоку енергії або 

інтенсивність, що визначається  в Вт/м². 

Допустимі рівні напруженості ЕМП радіочастотного діапазону наведені ГОСТ 12.1.006-84  

  Дотримання допустимих значень ЕМП контролюють шляхом вимірювання напруженостей 

Н та Е на робочих місцях і в місцях можливого знаходження персоналу, в яких є джерела ЕМП. 

Контроль необхідно проводити періодично, однак не рідше ніж один раз на рік, а також при 

введенні в експлуатацію нових чи модернізованих установок з джерелами ЕМП, після їх ремонту, 

переналагодження, а також при організації нових робочих місць. 

Засоби та заходи захисту від ЕМ випромінювань радіочастотного діапазону поділяються на 

індивідуальні та колективні. Останні можна підрозділити на організаційні, технічні та лікувально-

профілактичні.  

До організаційних заходів колективного захисту належать: 

- розміщення об'єктів, які випромінюють ЕМП таким чином, щоб звести до мінімуму 

можливе опромінення людей; 

- «захист часом» – перебування персоналу в зоні дії ЕМП обмежується мінімально 

необхідним для проведення робіт часом; 

- «захист відстанню» – віддалення робочих місць на максимально допустиму відстань від 

джерел ЕМП; 

- «захист кількістю» – потужність джерел випромінювання повинна бути мінімально 

необхідною; 

- виділення зон випромінювання ЕМП відповідними знаками безпеки. 

Технічні засоби колективного захисту передбачають: 

- екранування джерел випромінювання ЕМП; 

- екранування робочих місць; 

- дистанційне керування установками, до складу яких входять джерела ЕМП; 

- застосування попереджувальної сигналізації. 

До лікувально-профілактичних заходів колективного захисту належать: 

- попередній та періодичні медогляди; 

- надання додаткової оплачуваної відпустки та скорочення тривалості робочої зміни; 

- допуск до роботи з джерелами ЕМП осіб, вік яких становить не менше 18 років, а також 

таких, що не мають протипоказань за етаном здоров'я. 

 

Іонізуючі випромінювання 

Іонізуючими називаються випромінювання, взаємодія яких з середовищем призводить до 

утворення електричних зарядів різних знаків (за рахунок утворення заряджених полів та молекул 

– їх іонізації) 

Джерелами ІВ (окрім радіоактивних ізотопів елементів, космічних променів та інших 

природних джерел) можуть бути різні установки та пристрої, спеціально генеруючі їх, для певних 

цілей (приклад, установки для рентгенівського аналізу), а також високовольтні електровакуумні 

прилади. 

До іонізуючих відносяться γ, рентгенівське (електромагнітні), α-, β-, протонне, нейтронне 

та ін. (корпускулярне) випромінювання: 

- γ виникає при ядерних реакціях; 
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- рентгенівське-сукупність гальнівного та характеристичного випромінювання з енергією 1-

1000 кеВ; 

- гальнівне – виникає при зміні кінетичної енергії заряджених часток; 

- характеристичне-виникає при зміні енергетичного стану атома. 

Електромагнітне випромінювання має високу проникаючу та низьку іонізуючу здатність. 

"Норми радіаційної безпеки" (НРБ) - основний документ, який встановлює безпечні рівні 

опромінювань, ПДК радіонуклидів для робітників та ін. Згідно НРБУ-96 по допустимим дозовим 

межам встановлені 3 категорії опромінених осіб: 

- А - персонал, тобто особи, які працюють з джерелами ЇВ; 

- Б - обмежена частина населення, тобто особи по умовам проживання чи розміщення 

робочих місць підлягають впливу ІВ, що використовується в закладах чи тих, що 

виділяються в навколишнє середовище з відходами;  

- В - решта населення.  

В залежності від чуттєвості органів людини до ЇВ вони діляться на 3 групи: 

- 1 група-червоний мозок (найбільш чуттєвий); 

- 2 група-внутрішні органи, м'язова тканина, жировий прошарок; 

- 3 група-кісткова тканина. 

 

Гранично допустимі еквівалентні поглинені дози іонізуючих випромінювань 
 

Категорія осіб\група органів А,бер/рік Б, бер/рік 

1-а група 5 0,5 

2-а група 15 1,5 

3-а група 30 3,0 

 

Вплив малих доз іонізуючого випромінювання може накопичуватись (кумулятивний 

ефект). 

Іонізуюче випромінювання впливає не лише безпосередньо на саму людину, а й на його 

майбутнє потомство (генетичний ефект). 

Різні органи організму людини мають різну чутливість до іонізуючого випромінювання. 

Ступінь впливу іонізуючого випромінювання залежить від індивідуальних особливостей 

організму людини. 

Вплив іонізуючого випромінювання на організм людини може бути зовнішнім, внутрішнім 

(коли радіоактивна речовина потрапила в організм людини при вдиханні чи з їжею) та 

комбінованим. Ступінь радіаційного ураження залежить від типу випромінювання, тривалості та 

дози опромінення, фізико-хімічних властивостей радіоактивної речовини та індивідуальних 

особливостей організму людини. 

Іонізуюче випромінювання проникаючи в організм людини, передає свою енергію органам 

та тканинам шляхом збудження та іонізації атомів і молекул, що входять до складу клітин 

організму. Це веде до зміни хімічної структури різноманітних з‗єднань, що призводить до 

порушення біологічних процесів, обміну речовин, функції кровотворних органів, змін у складі 

крові тощо. Радіаційні ураження можуть бути загальними та місцевими (променеві опіки шкіри, 

слизових оболонок і т. п.). 

Біологічна дія іонізуючого випромінювання умовно підрозділяти на:  

1) первинні фізико-хімічні процеси, що виникають у молекулах живих клітин і 

навколишнього їхнього субстрату;  

2) порушення функцій цілого організму як наслідок первинних процесів. 

  

Проектування захисту від ІВ проводиться з урахуванням категорії опромінених осіб та 

дозами опромінення. Для осіб, які відносяться до категорії А, проектна потужність еквівалентної 

дози Рн.   

        Захист від невикористаного рентгенівського випромінювання здійснюється згідно з 

Санітарними правилами робіт з джерелами невикористаного рентгенівського випромінювання 

№1960-79. 
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Захист від нейтронного захисту зводиться до уповільнення швидких нейтронів та їх 

наступним поглинанням. Добре уповільнюють нейтрони вода, парафін, графіт, берилій. Нейтрони 

малої енергії поглинаються бором, тому він вводиться в бетон, свинець, гуму. Таким чином для 

захисту від нейтронного випромінювання використовують легкі матеріали з малим атомним 

напором, так як нейтрон втрачає тим більше енергії, чим ближче його маса до маси ядра атома. 

При цьому зазвичай нейтронне випромінювання супроводжується γ- випромінюванням і треба 

передбачити захист від нього.  

Засоби індивідуального захисту. Робітники, які працюють з відкритими джерелами 

забезпечуються спецодягом, що запобігає від радіоактивних забруднень і захищає робітників від 

α- та по можливості від β-випромінювань. До такого спецодягу відноситься: халати із білої 

бавовняно-паперової тканини, капелюшки, гумові рукавички, капці і засоби для захисту органів 

дихання. 
 

Випромінення оптичного діапазону 

 Оптичний діапазон охоплює область електромагнітного випромінювання, до складу якої 

входять інфрачервоні (ІЧ), видимі (ВВ) та ультрафіолетові (УФ) випромінювання. За довжиною 

хвилі ці випромінювання розподіляються наступним чином: ІЧ – 540 мкм...760 нм, ВВ – 760...400 

нм, УФ – 400...10 нм. Зі сторони інфрачервоних випромінювань оптичний діапазон межує з 

радіочастотним, а зі сторони ультрафіолетових – з іонізуючими випромінюваннями. 
  

Інфрачервоні випромінювання 

Інфрачервоні випромінювання здійснюють на організм людини, в основному, теплову дію. 

Тому джерелом ІЧ-випромінювань є будь-яке нагріте тіло, причому його температура й визначає 

інтенсивність теплового випромінювання Е (Вт/м
2
): 

 

 Е = εС0(Т/10О)
4
, 

де ε – ступінь чорноти тіла (матеріалу); 

С0 – коефіцієнт випромінювання абсолютно чорного тіла (С0= 5,67 Вт/м
2
К

4
); 

Т – температура тіла (матеріалу), К. 

Залежно від довжини хвилі ІЧ-випромінювання поділяються на короткохвильові з 

довжиною хвилі від 0,76 до 1,4 мкм та довгохвильові – більше 1,4 мкм. Саме довжина хвилі 

значною мірою обумовлює проникну здатність ІЧ-випромінювань. Найбільшу проникну здатність 

мають короткохвильові ІЧ-випромінювання, які впливають на органи та тканини організму 

людини, що знаходяться на глибині кількох сантиметрів від поверхні тіла. ІЧ промені 

довгохвильового діапазону затримуються поверхневим шаром шкіри. Спектр ІЧ-випромінювань 

(довгохвильових чи короткохвильових), в основному, залежить від температури джерела 

променів: при температурі до 100 °С випромінюються довгохвильові промені, а при температурі 

більшій ніж 100 °С – короткохвильові. 

Вплив ІЧ-випромінювань на людину може бути загальним та локальним і призводить він, 

зазвичай, до підвищення температури. При довгохвильових випромінюваннях підвищується 

температура поверхні тіла, а при короткохвильових – органів та тканин організму, до яких здатні 

проникнути ІЧ промені. Більшу небезпеку являють собою короткохвильові випромінювання, які 

можуть здійснювати безпосередній вплив на оболонки та тканини мозку і тим самим призвести до 

виникнення, так званого, теплового удару. Людина при цьому відчуває запаморочення, біль 

голови, порушується координація рухів, настає втрата свідомості. Можливим наслідком впливу 

короткохвильових ІЧ-випромінювань на очі є поява катаракти. Досить часто таке професійне 

захворювання зустрічається у склодувів. 

При тривалому перебуванні людини в зоні теплового променевого потоку, як і при 

систематичному впливі високих температур, відбувається різке порушення теплового балансу в 

організмі. При цьому порушується робота терморегулювального апарату, посилюється діяльність 

серцево-судинної та дихальної систем, відбувається значне потовиділення, яке призводить до 

втрати потрібних для організму солей. Інтенсивність теплового опромінення обумовлює також 

появу певних нервових розладів: дратівливість, часті болі голови, безсоння. Серед працівників 

«гарячих» цехів (прокатників, ливарників та ін.) відзначається значний відсоток осіб, які 

страждають неврастенією. 
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Таким чином, ІЧ-випромінювання впливають на організм людини, порушують його 

нормальну діяльність та функціонування органів і систем організму, що може призвести до появи 

професійних та професійно зумовлених захворювань. 

Ступінь впливу ІЧ-випромінювань залежить від низки чинників: спектра та інтенсивності 

випромінювання; площі поверхні, яка випромінює ІЧ промені; розмірів ділянок тіла людини, що 

опромінюються; тривалості впливу; кута падіння ІЧ променів і т. п. 

У промисловості джерелами інтенсивного випромінювання хвиль інфрачервоного спектра 

є: нагріті поверхні стін, печей та їх відкриті отвори, ливарні та прокатні стани, струмені 

розплавленого металу, нагріті деталі та заготовки, різні види зварювання та плазмового 

оброблення тощо. 

У виробничих приміщеннях, в яких на робочих місцях неможливо встановити 

регламентовані інтенсивності теплового опромінення працюючих через технологічні вимоги, 

технічну недосяжність або економічно обґрунтовану недоцільність, використовують обдування, 

повітряне та водоповітряне душування тощо. При інтенсивності теплового опромінення понад 350 

Вт/м² та опроміненні понад 25% поверхні тіла тривалість неперервної роботи і регламентованих 

перерв встановлюються у відповідності з даними з довідників. 

Інтенсивність інфрачервоного теплового випромінювання вимірюється актинометрами, а 

спектральна інтенсивність випромінювання — інфрачервоними спектрографами типу ИКС-10, 

ИКС-12, ИКС-14 та радіометром ІЧ-випромінювання РАТ-2П. 

До основних заходів та засобів щодо зниження небезпечної та шкідливої дії ІЧ-

випромінюваня належать: 

– зниження інтенсивності випромінювання джерел шляхом вдосконалення технологічних 

процесів та устаткування; 

– раціональне розташування устаткування, що є джерелом ІЧ-випромінювання; 

– автоматизація та дистанційне керування технологічними процесами; 

– використання повітряних та водоповітряних душів у «гарячих» цехах; 

– застосування теплоізоляції устаткування та захисних екранів; 

– раціоналізація режимів праці та відпочинку; 

– проведення попереднього та періодичних медоглядів; 

– використання засобів індивідуального захисту. 
 

Ультрафіолетові випромінювання 

Ультрафіолетові (УФ) випромінювання належать до оптичного діапазону електромагнітних 

хвиль і знаходяться між тепловими та іонізуючими (рентгенівськими) випромінюваннями, тому 

мають властивості як перших, так і других. За способом генерації вони наближаються до 

теплового діапазону випромінювань (температурні випромінювачі починають генерувати УФ 

промені при температурі понад 1200 °С), а за біологічною дією – до іонізуючого випромінювання. 

Незважаючи на схожість біологічної дії на організм людини негативні наслідки від 

ультрафіолетового опромінення значно менші ніж від іонізуючого. Це обумовлено більшою 

довжиною його хвилі, а відтак і меншою енергією кванта УФ променів.  

Спектр УФ-випромінювань поділяється на три області: УФА – довгохвильова з довжиною 

хвилі від 400 до 320 нм; УФВ – середньохвильова – від 320 до 280 нм; УФС – короткохвильова – 

від 280 до 10 нм. Ультрафіолетові випромінювання області УФА відзначаються слабкою 

біологічною дією. Середньо- та короткохвильові УФ промені, в основному, впливають на шкіру та 

очі людини. Значні дози опромінення можуть спричинити професійні захворювання шкіри 

(дерматити) та очей (електроофтальмію).  

УФ-випромінювання впливають також на центральну нервову систему, що проявляється у 

вигляді болі голови, підвищення температури тіла, відчуття розбитості, передчасної втоми, 

нервового збудження тощо. Крім того, несприятлива дія УФ променів може посилюватись завдяки 

ефектам, що властиві для цього виду випромінювань, а саме іонізації повітря та утворенні озону. 

Слід зазначити, що УФ-випромінювання характеризується двоякою дією на організм 

людини: з одного боку, небезпекою переопромінення, а з іншого – його необхідністю для 

нормального функціонування організму, оскільки УФ промені є важливим стимулятором 

основних біологічних процесів. Природне освітлення, особливо сонячні промені, є достатнім для 
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організму людини джерелом УФ-випромінювань, тому його відсутність або ж недостатність може 

створити певну небезпеку. З метою профілактики ультрафіолетової недостатності для працівників, 

на робочих місцях яких відсутнє природне освітлення, наприклад шахтарів, необхідно до складу 

приміщень охорони здоров'я включати фітарії. 

Захист від інтенсивного опромінення ультрафіолетовими променями досягається: 

раціональним розташуванням робочих місць, «захистом відстанню», екрануванням джерел 

випромінювання, екрануванням робочих місць, засобами індивідуального захисту. Найбільш 

раціональним методом захисту вважається екранування (укриття) джерел УФ-випромінювань. Як 

матеріали для екранів застосовують, зазвичай, непрозорі металеві листи або світлофільтри. До 

засобів індивідуального захисту належить спецодяг (костюми, куртки, білі халати), засоби для 

захисту рук (тканинні рукавички), лиця (захисні щитки) та очей (окуляри зі світлофільтрами). 

 

Атестація робочих місць за умовами праці 

Атестація робочих місць за умовами праці (далі – атестація) проводиться на підприємствах 

і в організаціях незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес, 

використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і 

небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров‘я 

працівників, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому. 

Основна мета атестації – регулювання відносин між власником або уповноваженим ним 

органом і працівниками в галузі реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове 

пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу в несприятливих умовах. 

Атестація робочих місць за умовами праці проводиться згідно з Постановою Кабінету 

Міністрів України № 442 від 1.08.1992 р. про  «Порядок проведення атестації робочих місць за 

умовами праці» атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначаються наказом по 

підприємству, організації в строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу 

на п‘ять років. 

 До складу комісії включається уповноважений представник виборного органу первинної 

профспілкової організації, а в разі відсутності профспілкової організації – уповноважена 

найманими працівниками особа.  

Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на 

керівника підприємства, організації.  

Позачергово атестація проводиться в разі докорінної зміни умов і характеру праці з 

ініціативи роботодавця, профспілкового комітету,  трудового  колективу або його виборного 

органу, органів Держпраці. 

До проведення атестації можуть залучатися проектні та науково-дослідні організації, 

технічні інспекції праці профспілок, територіальні органи Держпраці. 

Атестація робочих місць за умовами праці передбачає: 

 встановлення факторів і причин виникнення несприятливих умов праці; 

 санітарно-гігієнічне дослідження факторів виробничого середовища, важкості й 

напруженості трудового процесу на робочому місці; 

 комплексну оцінку факторів виробничого середовища і характеру праці на відповідність 

їхніх характеристик стандартам безпеки праці, будівельним та санітарним нормам і правилам; 

 встановлення ступеня шкідливості й небезпечності праці та її характеру за Гігієнічною 

класифікацією праці; 

 обґрунтування віднесення робочого місця до категорії зі шкідливими (особливо 

шкідливими), важкими (особливо важкими) умовами праці; 

 визначення (підтвердження) права працівників на пільгове пенсійне забезпечення за роботу 

в несприятливих умовах; 

 складання переліку робочих місць, виробництв, професій та посад з пільговим пенсійним 

забезпеченням працівників; 

 аналіз реалізації технічних і організаційних заходів, спрямованих на оптимізацію рівня 

гігієни, характеру та безпеки праці. 
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Гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища і трудового процесу проводяться 

лабораторіями, атестованими Держпраці і МОЗ в порядку, визначеному Мінсоцполітики разом з 

МОЗ.  

Оцінка умов праці під час атестації робочих місць проводиться з  метою  встановлення  

класів  (ступенів)  шкідливих  умов  праці відповідно  до  Державних  санітарних  норм  та правил 

«Гігієнічна класифікація  праці  за  показниками  шкідливості та небезпечності факторів 

виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу», затверджених МОЗ 

наказом № 248 від 08 квітня 2014 р. 

Відомості про результати атестації робочих місць заносяться до карти умов праці, форма 

якої затверджена Мінсоцполітики разом з МОЗ. 

Перелік робочих місць, виробництв, професій та посад з пільговим пенсійним 

забезпеченням працівників погоджується з профспілковим комітетом та затверджується наказом 

по підприємству, організації і зберігається протягом 50 років. Витяги з наказу додаються до 

трудової книжки працівників, професії та посади яких внесено до переліку. 

Результати атестації використовуються для розроблення заходів поліпшення умов праці й 

оздоровлення працівників та під час визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах,  

пільг і компенсацій за рахунок підприємств, установ та організацій, обґрунтування пропозицій про 

внесення змін до списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких  

дає право на пенсію за віком на пільгових умовах. Пропозиції щодо внесення змін до списків 

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

пенсію за віком на пільгових  умовах, готуються Держпраці на підставі обґрунтованих та 

погоджених із МОЗ клопотань зацікавлених міністерств та інших центральних органів  

виконавчої влади, узгоджених із всеукраїнськими галузевими профспілками та об‘єднаннями 

роботодавців, і подаються Мінсоцполітики до Кабінету Міністрів України. 

Контроль за якістю проведення атестації, правильністю застосування списків №1 і №2 

виробництв, робіт, професій, посад, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення, пільги і 

компенсації, покладається на Держпраці.  

 

 

Лекція № 6. Виробнича безпека. Основи електробезпеки та пожежної 

безпеки на об’єктах господарської діяльності (ОГД).   

 
Загальні вимоги безпеки  

Безпека технологічного обладнання 

Основними вимогами безпеки, що ставляться до конструкції машин та механізмів, є 

безпека для здоров`я та життя людей, надійність та зручність експлуатації. 

 Безпека виробничого обладнання забезпечується: 

 вибором безпечних принципів дії, конструктивних схем, елементів конструкції; 

 використанням засобів механізації, автоматизації та дистанційного керування; 

 застосуванням в конструкції засобів захисту; 

 дотриманням ергономічних вимог; 

 включенням вимог безпеки в технічну документацію з монтажу, експлуатації, ремонту та 

транспортування і зберігання обладнання; 

 застосуванням в конструкції відповідних матеріалів. 

Дотримання цих вимог в повному обсязі можливе лише на стадії проектування. Тому у всіх 

видах проектної документації передбачаються вимоги безпеки. Вони містяться в спеціальному 

розділі технічного завдання, технічних умов та стандартів на обладнання, що випускається. 

При виборі принципу дії машини необхідно враховувати всі потенційно можливі 

небезпечні та шкідливі виробничі чинники. Вибираючи конструктивну схему обладнання, 

необхідно всі рухомі частини обладнання розташувати в корпусах, станинах. Необхідно досягати 

того, щоб захисні пристрої конструктивно суміщались з машиною і були її складовою частиною. 
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Конкретні вимоги безпеки до електрозварювальних і для плазмової обробки викладені в 

ГОСТ 12.2.007.8-75, а до обладнання для газополуменевої обробки і термічного напилення в 

ГОСТ 12.2.008-75 тощо. 

 

Безпека технологічного процесу 

Загальні вимоги до виробничих процесів регламентуються ГОСТ 12.3.002-75. Вони 

передбачають: 

 усунення безпосереднього контакту з небезпечними речовинами; 

 заміну технологічних процесів та операцій на більш безпечні; 

 комплексну механізацію та автоматизацію виробництва; 

 герметизацію обладнання; 

 застосування засобів колективного захисту працівників; 

 раціональну організацію праці та відпочинку; 

 своєчасне отримання інформації про виникнення небезпечних та шкідливих виробничих 

факторів, захист працівників та аварійне вимкнення виробничого обладнання. 

Значною мірою безпека виробничих процесів залежить від організації та раціональності 

планування цехів, дільниць, від рівня облаштованості робочих місць, виконання вимог безпеки до 

виробничих приміщень, зберігання, транспортування, складання вихідних матеріалів, заготовок та 

готової продукції, а також від видалення відходів, їхньої утилізації, від дотримання вимог безпеки, 

що ставляться до виробничого персоналу. 

Конкретні вимоги безпеки при дуговому і електрошлаковому зварюванні наведені в ДСТУ 

2456-94, контактному зварюванні, в ГОСТ 12.3.047-94 тощо. 

 

Електробезпека 

 

Дія електричного струму на організм людини 

 

Аналіз нещасних випадків в промисловості, свідчить про те, що кількість травм, 

викликаних дією електрики, порівняно невелика і складає 0,5-1% від загальної кількості нещасних 

випадків. Проте з загальної кількості нещасних випадків зі смертельним наслідком на виробництві 

20-40% трапляється внаслідок ураженням електрострумом, що більше, ніж в наслідок дії інших 

причин, причому близько 80% смертельних уражень електричним струмом відбувається в 

електроустановках напругою до 1000 В. 

Проходячи через тіло людини, електричний струм справляє термічну, електролітичну, 

механічну та біологічну дію. 

Електролітична дія струму характеризується розкладом органічної рідини, в тому числі і 

крові, що супроводжується значними порушеннями їх фізично-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 струму проявляється 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. 

        Різноманітність впливу електричного струму на організм людини призводять до 

електротравм, котрі умовно поділяються на два види: 

загальні електротравми; 

місцеві електротравми. 

Місцева електротравма – 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 або 

кісток. 

Приблизно 75% випадків ушкодження людей струмом супроводжується виникненням 

місцевих електротравм: 



69 
 

 електричні опіки; 

 електричні знаки; 

 металізація шкіри; 

 механічні пошкодження; 

 електроофтальмія; 

 змішані травми.  

Причини електротравм: 

 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 попадання напруги в установку, де працюють люди; 

 відсутність надійних захисних пристроїв. 

 

Класифікація методів безпечної експлуатації електроустановок: 

1 – Застосуванням захисних мір.  

Це схемні або конструктивні рішення які знижують небезпеку поразки людини 

електричним струмом. Умовно поділяються на захисні міри нормального режиму, аварійного 

режиму (у випадку появи напруги на корпусах електроустановок), комбінованої дії. 

2 – Використанням електрозахисних засобів.  

Злектрозахисні засоби – це вироби, що переносять або перевозять, яки служать для захисту 

персоналу від поразки електричним струмом під час виконання робіт. До них відносяться: 

інструменти, спецодяг і захисні засоби. 

3 – Дотримання захисних заходів. 

Захисні заходи –  це сукупність вимог до працюючих і порядку виконання робіт. 

Захисні міри при нормальному режимі роботи електричних установок 

 До захисних мір при нормальному режимі роботи електричних установок відносяться: 

- ізоляція струмопровідних частин 

- недоступність струмопровідних частин 

- блоківки безпеки 

- орієнтування в електроустановках 

- ізоляційні площадки 

- захисне замикання (шунтування фази) 

Ізоляція струмопровідних частин – шар діелектрика або конструкція, виконана із 

діелектрика, при допомозі яких струмопровідні частини відокремлюються одна від одної або від 

інших конструктивних частин обладнання. Електроустановки в першу чергу мають робочу 

ізоляцію. 

Робоча ізоляція – це така ізоляція, яка забезпечує протікання струму по потрібному шляху і 

безпечну експлуатацію обладнання. Ізоляція забезпечує безпеку дякуючи тому, що діелектрик мас 

великий опір електричному струму, який обмежує величину струму, протікаючого через ізоляцію. 

Недоступність струмопровідних частин забезпечується наступними методами: 

 огорожами (суцільні з напругою до 1кВ, сітчасті - до і вище 1кВ); 

 розташуванням струмопровідних частин на недосяжній висоті;  

 розташуванням струмопровідних частин в недосяжному місці; 

 спеціальними заходами. 

Блоківки безпеки – це пристрої, які запобігають ураженню персоналу електричним 

струмом при помилкових діях. За принципом дії поділяються на: 

механічні (у вигляді заскочок або стопорів, які фіксують поворотну частину механізму у 

вимкненому стані); електромеханічні (в вигляді електромагнітних замків); електричні   

блокування дверей. 

Орієнтування в електроустановках дозволяє персоналу орієнтуватися при виконанні робіт, 

застерігає його від неправильних дій. Методами орієнтації служать: 

 маркірування частин електричного обладнання;   
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 знаки безпеки: „обережно електрична напруга‖;  

 відповідне розташування і забарвлення струмопровідних частин, при змінному струмі: 

фаза А – верхня, ліва, найбільше віддалена, забарвлення – жовте; 

фаза В – середня – зелене; 

фаза С – нижня, ближча, права – червоне; 

нейтраль – ізольована блакитна, заземлена – в жовто-зелені подовжні смуги; 

 світлова сигналізація вказує на ввімкнений або вимкнений стан електроустановки.  

 

Захисні заходи комбінованої дії 

 

 До захисних заходів комбінованої дії відносяться: 

- виконання електричних мереж ізольованими від землі; 

- електричне розділення мереж; 

- вирівнювання потенціалів; 

- застосування малої напруги. 

Виконання електричних мереж ізольованих від землі. Безпечне експлуатація цих мереж 

забезпечується великими опорами витоку. Небезпечним у таких мережах є режим, коли одна з фаз 

замкнута на землю. 

Електророзділення мереж – це розподіл протяжної або розгалуженої електромережі на 

окремі ділянки, електричне не зв'язані одна з одною, тобто через розділові трансформатори. 

Причому ці розділові трансформатори не змінюють величину напруги (Кт = 1). 

Застосування малих напруг – це напруга не більше 42 В змінного струму і 110 В постійного 

струму, що застосовується з метою безпеки. 

1) Ічм = Uчм /Rч. 

           2) Rч=f(Uч). 

У нас застосовуються дві стандартні малі напруги: 12 і 36 (42) В. 

Захисні міри аварійного режиму (технічні засоби безпечної експлуатації електроустановок при 

переході напруги на нормальнонеструмоведучі чинники) 

        Захисне заземлення – це навмисне електричне з`єднання з землею або з її еквівалентом 

металевих неструмоведучих частин, котрі можуть опинитись під напругою. 

        Заземлення – умисне сполучення з землею або її еквівалентом металевих частин ЕУ. Якщо з 

землею з‘єднані струмопровідні частини – це робоче заземлення .   

Заземлення бувають: 

- робочими – якщо з землею  сполучені струмопровідні частини; 

- захисними – неструмопровідні частини (корпуси) , які можуть опинитись під напругою при 

пошкоджені робочої ізоляції; 

- технологічні; 

- для блискавкозахисту; 

- суміщені. 

У відповідності з ПУЭ захисне заземлення виконується у таких випадках: 

- для всіх ЕУ – при 380НОМU B  і вище ~  струму та 440 В і вище = струму; 

- для ЕУ, розміщених у приміщеннях з підвищеною і особливою небезпекою та поза 

приміщеннями – при  
НОМU  вище 42 В ~ струму і вище 110 В = струму; 

- для вибухонебезпечних ЕУ – при будь-якій напрузі  ~ чи = струмів. 

Призначення захисного заземлення : захист від напруги дотику, тобто від напруги на 

корпусі електроустановки (при пошкодженні робочої ізоляції і переході напруги металевому 

корпусі) відносно землі. 

Розглянемо принципи захисту захисного заземлення. 

 

1-й випадок – у мережах з ізольованою нейтраллю:  
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Принципи захисту захисного заземлення у мережах з ізольованою нейтраллю 

 

Uк= IззRз ; Iзз  залежить тільки від r і не залежить від Rз 

ЛД

З
ЛД

R

R
R/  ЗЗКЛД IUI  - залежить від RЗ 

тобто можна вибрати таку величину RЗ (достатньо малу), що при існуючому Iзз  Uк і Iлд будуть 

безпечними. 

Умова безпеки : 

Uк= IззRз≤ Uдот.доп. 

Iлд без заземлення корпуса - Iлд =Uф/(Rлд+r/3)  

Iлд з заземленняv корпуса - Iлд =Uф/(Rлд+r/3+(rRлд /3Rз ))  

Rлд→103Ом; r/3→105Ом;  rRлд /3Rз →107Ом. 

Таким чином: захисне заземлення є ефективною мірою захисту у мережах з ізольованою  

нетраллю при напрузі і до і  вищій 1кВ. Захисна дія заземлення у мережах з ізольованою  

нетраллю полягає у зменшенні напруги захисту за рахунок малої величини Rз  в ЕУ з малими Iзз. 

 

2-й випадок – ЗЗ у мережах  із заземленою нейтраллю: 

 
Принципи захисту захисного заземлення у мережах із заземленою нейтраллю 

 

Uк= IззRз ; Iзз  = Uф/(Rр+Rз) – суттєво  залежить  від Rз 

зр

з

RR

R


 фк UU

 
якщо Rр=Rз, Uк= 0.5Uф ; якщо  Rр>Rз ,Uк> 0.5Uф ; 

тобто зменшенням Rз  не можна суттєво зменшити Uк . 

Таким чином: 

- ЗЗ є ефективною мірою захисту у мережах з заземленою нейтраллю тільки при напрузі 

більшій 1кВ; 

- захисна дія заземлення у мережах з заземленою нейтраллю полягає у перетворенні 

замикання фази на корпус ЕУ у однофазне КЗ, від струму якого спрацьовує МСЗ і вимикає 

пошкоджену ЕУ; 

- умова безпеки ЗЗ у мережах з заземленою нейтраллю  напругою вище 1кВ 

- Uк= IззRз≤ Uдот.доп.(tс) 
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Конструктивно заземлюючі пристрої  являють сукупність заземлювача і заземлюючих 

провідників. 

Заземлювач – це металоконструкція, яка розміщена в ґрунті і має з ним хороший 

електроконтакт. 

Заземлюючий провідник – це провідник, що з‘єднує корпус електроприймача з  

заземлювачем. Заземлюючий провідник, що має 2 або більше відгалужень, називається 

магістраллю заземлення. 

Заземлювачі поділяються на натуральні та штучні. 

Натуральні заземлювачі – це металоконструкції в ґрунті, які мають з ним гарний контакт, 

виконують будівельні або технологічні функції і паралельно застосовуються для заземлення. 

ПУЭ передбачає в першу чергу використовувати натуральні заземлювачі, а саме: 

- прокладені в землі металеві трубопроводи, за винятком трубопроводів горючих речовин; 

- обсадні труби свердловин; 

- підземні металеві чи залізобетонні конструкції будинків і споруд, у тому числі і опор ПЛ; 

- свинцеві оболонки кабелів при їх кількості не менше двох, алюмінієві оболонки кабелів 

використовувати як природні заземлювачі заборонено; 

- грозозахисний трос ПЛ, якщо він ізольований від опір, та ін. 

Штучні заземлювачі – це спеціально виконані і призначені виключно для заземлення 

металеві конструкції в ґрунті. 

Найменші розміри сталевих штучних заземлювачів такі: 

- діаметр круглих стрижневих заземлювачів: неоцинкованих – 10 мм, оцинкованих – 6 мм; 

- товщина полички  кутника – 4 мм; 

- площа перерізу прямокутних заземлювачів – 48 мм², товщина – 4 мм. 

Найчастіше штучні заземлювачі використовуються з вертикальних електродів, розміщених 

по периметру  або уподовж сторони об‘єкта і сполучених горизонтальними електродом. Для 

вертикальних електродів використовують сталеві прутки діаметром 12…16 мм або кутники з 

розмірами 32х32х4 мм чи 40х40х5 мм довжиною 3…5 м чи більше. Для горизонтальних 

електродів застосовуються ті ж прутки або сталева стрічка 4х40 мм². 

Як заземлюючі провідники можуть бути використані спеціально передбачені провідники, 

металеві конструкції будинків, арматура залізобетонних конструкцій, металоконструкції 

виробничого призначення, сталеві труби, алюмінієві оболонки кабелів та ін. 

 
Виносне заземлення 

 

За взаємним розташуванням заземлювачів і заземлюваного обладнання заземлення 

поділяється на виносні і контурні. 

Заземлювачі виносних заземлень розташовується на деякій відстані від заземлюваного 

обладнання, часто за межами зони розтікання струму замикання на землю, а заземлювачі 

контурних заземлень  безпосередньо біля обладнання або під територією майданчика, на якому 

розміщене це обладнання. 

Умова безпеки: 

..допдотзззкдот URIUU 
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Таким чином, виносні заземлення можуть застосовуватись тільки у мережах з ізольованою 

нейтраллю при невеликих IЗЗ , а при великих( у мережах з ефективно заземленою нейтраллю 

напругою вище 1 кВ) – контурні заземлення. 

Таким чином, контурне заземлення ―дозволяє підвищити‖ потенціал поверхні майданчика 

по відношенню до території, що примикає. На території майданчика 
ДОТU   та КРU   будуть 

набагато меншими, ніж при виносному заземленні або при поодинокому заземлювачі, а в деяких 

точках, навіть, дорівнюватимуть нулю. 

 
Контурне заземлення 

 

Однак за межами майданчика, що охоплюється заземлювачем, крива розподілу потенціалів 

―йде круто‖ і  виявляється достатньо великою. Для зменшення КРU  за межами майданчика , у 

поперек подовжньої осі проходу і проїзду на деякій глибині вкладаються металеві смуги, не 

з‘єднані з основним заземлювачем і між собою. Це дозволяє ―замінити‖ круту криву розподілу 

потенціалу більш похилою ламаною кривою, в результаті чого КРU  зменшується. 

Умова безпеки: 

)(..1 cДОПДОТзззкДОТ tURIUU  
 

 

 

Занулення 

В мережах напругою до 1 кВ з глухозаземленою нейтраллю захисне заземлення не є 

ефективною мірою захисту. В таких мережах використовують занулення – з‘єднання корпусів ЕУ 

з нульовим проводом трьохфазної мережі з глухозаземленою нейтраллю, з заземленим полюсом в 

однофазних мережах і з заземленою середньою точку в мережах постійного струму. 
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Схема занулення 

 

Принцип захисту: перетворення замикання фази на корпус в однофазне коротке замикання, 

від струму якого спрацьовує МСЗ і селективно вимикає пошкоджену ЕУ. 

 Нульовий провід в мережах може бути робочим (для отримання UСР), захисним (для 

захисту) і суміщеним. Нульовий провід захисний чи суміщений (у схемі занулення) служить для 

перетворення замикання фази на корпус в однофазне коротке замикання. 

МСЗ служить для вимкнення аварійної ЕУ. 

Робоче заземлення нейтралі зменшує напругу нульового проводу і корпусів ЕУ по 

відношенню до землі за час протікання струму КЗ. 

Повторне заземлення нульового проводу, що виконується на певній відстані від п/ст, 

дозволяє ще більше знизити напругу нульового проводу по відношенню до землі при справній 

мережі і забезпечити деякий ступень захисту при обриві нульового проводу між точкою з`єднання 

корпуса і трансформатора. 

Вимоги до занулення: 

- щодо кратності струму КЗ – провідники занулення повинні вибиратись так, щоб при 

замиканні на нульовий провід чи приєднані до нього корпуси ЕУ виникав струм 1-фазного 

КЗ, який перевищує не менше ніж в 3 рази номінальний струм найближчої плавкої вставки 

запобіжника чи автомата з тепловим розчеплювачем; при захисті мережі автомати з 

електромагнітними розчеплювачами кратність струму повинна бути не менше 1.1, а при 

відсутності паспортних даних на автомат – 1.4, для автоматів з номінальним струмом до 

100А і 1.25 для інших; 

- щодо провідності нульового проводу - провідність нульового проводу повинна бути не 

менше 50% провідності фазних проводів; 

- щодо неперервності нульового проводу – має забезпечуватись неперервність нульового 

проводу від кожного корпусу до нейтралі джерела струму; у зв`язку  з цим всі з`єднання 

нульового проводу повинні біти виконані нероз`ємними, у нульовий провід не 

дозволяється вмонтовувати пристрої МСЗ і комутуючі пристрої; допускається 

вмонтовувати комутуючі пристрої, які одночасно з розривом нульового проводу 

розривають і всі фазні; 

- щодо опору робочого заземлення – опір струму розтікання робочого заземлення не повинен 

перевищувати значень наведених в таблиці; 

- щодо повторного заземлення нульового проводу – повторне заземлення нульового проводу 

має виконуватись на кінцях ПЛ і відгалужень від них при довжині 200 м і більше, а також 

при введенні ПЛ в будівлі, ЕУ яких підлягають зануленню; при розміщенні ЕУ поза 

будівлями, відстань від ЕУ до найближчого заземлювача робочого чи повторного 

заземлень не повинна перевищувати 100 м; опір струму розтікання повторних заземлень не 

повинен перевищувати значень наведених в табл. 

 

Опір струму розтікання повторних заземлень 

 

UM, B 

Rр, Ом Rn, Ом 

еквівалентний (з 

урахуванням 

натуральних заземлень і 

повторних заземлень 

нульового проводу) 

в тому числі тільки 

штучних 

заземлювачів 

еквівалентний 

всіх повторних 

заземлювачів 

в тому числі 

кожного 

повторного 

заземлювача 

660/380 2 15 5 15 

380/220 4 30 10 30 

220/127 8 60 20 60 

 

Захисне вимикання – це система захисту, яка забезпечує автоматичне відключення 

пошкодженого електроустаткування чи ділянки мережі при виникненні в них небезпеки ураження 

людини електричним струмом. 
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Схема ПЗВ складається з: 

- датчиків, які реагують на зміни параметру чи режиму мережі; 

- датчиків, які реагують на зміни параметру чи режиму мережі; 

- датчиків, які реагують на зміни параметру чи режиму мережі; 

- виконавчих елементів (комутуючі пристрої і т.п.). 

Вимоги до ПЗВ: 

- достатня чутливість, що забезпечує безпеку; 

- достатня швидкодія; 

- надійність; 

- наявність самоконтролю чи ручного контролю справності; 

- конструктивні вимоги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема ПЗВ 

 

Схеми ПЗВ можуть застосовуватись як єдина міра захисту (тоді в них має бути 

самоконтроль) або у доповнення до захисного заземлення чи занулення (тоді достатньо ручного 

контролю справності). 

Схема ПЗВ на напрузі на корпусі відносно землі чи на струмі замикання на землю. Може 

застосуватись для ЕУ, де неможливо чи не доцільно виконувати захисне заземлення з опором, 

який вимагають в ПУЭ: для пересувних ЕУ та ЕУ на ґрунтах з великим ρ. Достоїнство – простота, 

недолік – схема „працює‖ при обриві в колі заземлення. 

Подвійна ізоляція - це виконання корпусів ЕУ з ізоляційних матеріалів. Захисна дія – 

неможливість переходу напруги на корпус ЕУ і ураження людини UДОБ. З подвійною ізоляцією 

виготовляють вимірювальні прилади, арматуру електропроводок, ручні електрифіковані 

інструменти. 

 

Електрозахисні засоби (ЕЗЗ) 

При обслуговуванні ЕУ застосовуються ЕЗЗ,засоби захисту від ЕППЧ та ЗІЗ. 

ЕЗЗ – засіб, призначений для забезпечення електробезпеки. 

ЕЗЗ підрозділяються на ізолювальні та спеціальні для ВРПН. Ізолювальні ЕЗЗ 

підрозділяються на основні та додаткові.  

Основний ЕЗЗ – електроізолювальний засіб , ізоляція якого тривалий час витримує робочу 

напругу ЕУ і який дозволяє працювати на струмопровідних частинах, що перебувають під 

напругою. 

Додатковий ЕЗЗ – електроізолювальній засіб, який сам по собі не може за даної напруги 

забезпечити захист від ураження електричним струмом; він доповнює основний ЗЗ, також може 

захищати від напруг дотику і кроку. 

Основні ЕЗЗ: 

- в ЕУ понад 1 кВ: ізолювальні штанги всіх видів, ізолювальні кліщі, електровимірювальні 

кліщі, покажчики напруги, спеціальні пристрої – показники напруги для фазування, 

показники пошкодження кабелів та ін; 
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- в ЕУ напругою понад 1 кВ включно : ізолювальні штанги, ізолювальні кліщі, покажчики 

напруги, діелектричні рукавички, інструмент з ізолювальним покриттям. 

Додаткові ЕЗЗ: 

- в ЕУ понад 1 кВ: діелектричні рукавички, діелектричне взуття, діелектричні килими, 

ізолювальні підставки, ізолювальні прокладки, ізолювальні ковпаки, штанги для 

перенесення і вимірювання потенціалів, сигналізатори напруги, захисні огородження, 

переносні заземлення, плакати безпеки, інші засоби; 

- в ЕУ напругою до 1 кВ включно: діелектричне взуття , діелектричні килими,  ізолювальні 

підставки, ізолювальні накладки, ізолювальні ковпаки, сигналізатори напруги, захисні 

огородження, переносні заземлення, плакати безпеки, інші засоби; 

Засоби захисту при ВРПН: діелектричні ковпаки, накладки ,листи-платини, наконечники, 

короби, комплект слюсарно-монтажного інструменту; штанги маніпулятори; ізолювальні драбини, 

штанги та тяга, канати вставки, навісні та опорні конструкції; полімерні ізолятори, гнучкі 

ізолятори та ізолювальні драбини.  

ЗІЗ в ЕУ: 

- захисні каски – для захисту голови; 

- захисні окуляри і щитки – для захисту очей і обличчя; 

- протигази і респіратори – для захисту органів дихання; 

- рукавиці і рукавички – для захисту рук ; 

- запобіжні пояси і страхувальні канати (при роботах на висоті 53,1  h м і 

верхолазних 5h м); 

- інші спеціальні ЗІЗ. 

 

Організаційні заходи безпеки 

ОЗБ визначають певний порядок виконання робіт в ЕУ. Роботи в ЕУ стосовно їх організації 

поділяються на такі, що виконуються: 

- за нарядом-допуском; 

- за розпорядженням; 

- в порядку поточної експлуатації. 

Наряд-допуск – складене на спеціальному бланку розпорядження на безпечне проведення 

роботи, що визначає її зміст, місце, час початку і закінчення, необхідні заходи безпеки, склад 

бригади і осіб, відповідальних за безпечне виконання роботи. 

За нарядом виконуються найбільш відповідальні роботи, які вимагають відповідної 

підготовки робочого місця: 

- зі зняттям напруги; 

- без зняття напруги на струмовідних частинах та поблизу них; 

- без зняття напруги віддалік від струмопровідних частин, коли потрібне встановлення 

тимчасових огорож; 

- з підійманням до 3м від рівня землі до ніг людини (роботи на висоті )  

- з розбиранням конструкції опори; 

- з відкопуванням стійок опори на глибину більше ніж 0,5 м; 

- із застосуванням вантаж підйомних машин і механізмів у РП чи охоронній зоні ПЛ та ін. 

Наряд видається на термін до 15 календарних днів від дня початку роботи і може бути 

продовжений 1 раз на термін не більше 15 календарних днів від дня продовження. 

Розпорядження – завдання на безпечне виконання роботи, що реєструється в журналі і 

визначає її зміст, місце, час, заходи безпеки (якщо вони вимагаються) і осіб, яким доручено її 

виконання. Має одноразовий характер і строк дії його обмежений тривалістю робочого дня. 

За розпорядженням виконуються менш складні роботи, що не потребують підготовки 

робочого місця, а саме: 

- роботи без зняття напруги віддалік від струмопровідних частин, що перебувають під 

наругою; 

- роботи зі зняттям напруги в ЕУ напругою до 1 кВ та ін. 
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Поточна експлуатація – довготривале завдання на виконання оперативними чи оперативно-

виробничими працівниками самостійно на закріпленої за ними дільниці на протязі зміни робіт за 

оформленим та затвердженим переліком. 

В порядку робочої експлуатації можуть виконуватись такі роботи: 

- без зняття напруги віддалік від струмопровідних частин, що перебувають під напругою 

(прибирання коридорів і службових приміщень, прибирання території, ремонт 

освітлювальної апаратури і заміна ламп); 

- зі зняттям напруги в ЕУ до 1 кВ; 

- обслуговування установок зовнішнього і внутрішнього освітлення; 

- обслуговування цехових ЕУ та ін. 

 

Основи пожежної профілактики на об’єктах господарчої діяльності (ОГД) 

Пожежа – неконтрольоване горіння поза спеціальним вогнищем, що розповсюджується у 

часі і просторі. 

Пожежна безпека об‘єкта – стан об‘єкта, за якого з регламентованою імовірністю 

виключається можливість виникнення і розвитку пожежі та впливу на людей її небезпечних 

факторів, а також забезпечується захист матеріальних цінностей. 

Основними напрямками забезпечення пожежної безпеки є усунення умов виникнення 

пожежі та мінімізація її наслідків. Об‘єкти повинні мати системи пожежної безпеки, спрямовані 

на запобігання пожежі дії на людей та матеріальні цінності небезпечних факторів пожежі, в тому 

числі їх вторинних проявів. До таких факторів, згідно ГОСТ 12.1.004-91, належать: 

- полум'я та іскри; 

- підвищена температура навколишнього середовища; 

- токсичні продукти горіння й термічного розкладу; 

- дим; 

- знижена концентрація кисню. 

Вторинними проявами небезпечних факторів пожежі вважаються: 

- уламки, частини зруйнованих апаратів, агрегатів, установок, конструкцій; 

- радіоактивні та токсичні речовини і матеріали, викинуті із зруйнованих апаратів та 

установок; 

- електричний струм, що виник внаслідок переходу напруги на струмопровідні елементи 

будівельних конструкцій, апаратів, агрегатів під дією високих температур; 

- небезпечні фактори вибухів, згідно ГОСТ 12.1.010, пов‘язаних з пожежами; 

- вогнегасні речовини. 

 

Законодавча і нормативно-правова база пожежної безпеки 

Правовою основою діяльності в галузі пожежної безпеки є Конституція, Закон України 

"Про пожежну безпеку" та інші закони України, постанови Верховної Ради України, укази і 

розпорядження Президента України, декрети, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів 

України; рішення органів державної виконавчої влади, місцевого та регіонального 

самоврядування, прийняті в межах їх компетенції. 

 

Основні положення Закону України про пожежну безпеку 

Забезпечення пожежної безпеки є невід‗ємною частиною державної діяльності щодо 

охорони життя та здоров‗я людей, національного багатства та навколишнього природного 

середовища. Закон України про пожежну безпеку визначає загальні правові, економічні та 

соціальні основи забезпечення пожежної безпеки на території України, регулює відносини 

державних органів, юридичних і фізичних осіб у цій галузі незалежно від виду їх діяльності та 

форм власності. 

Згідно Закону забезпечення пожежної безпеки є складовою частиною виробничої та іншої 

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

населення України.  
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Нормативна база ПБ 

Відповідно до Державної програми забезпечення пожежної безпеки на 1995 – 2000 роки, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.95 №238, та згідно з Положенням 

про порядок розроблення, затвердження, перегляду, скасування та реєстрації нормативних актів з 

питань пожежної безпеки, затвердженим наказом МВС України 04.12.96 №833, створено 

Державний реєстр нормативних актів з питань пожежної безпеки, до якого включено біля 360 

найменувань документів різних рівнів та видів. За рівнем прийняття і дії реєстр виділяє 8 груп 

таких актів: 

1. Загальнодержавні акти. До них відносяться: "Закон України про пожежну безпеку", від 

17.12.93; НАПБ А.01.001–95 "Правила пожежної безпеки в Україні", від 14.06.95, та "Правила 

пожарной безопасности в лесах СССР", від 18.06.71. 

2. Міжгалузеві. До документів цього типу віднесено 42 нормативні акти з пожежної 

безпеки. До цих актів, зокрема, увійшли НАПБ Б.02.001–94 "Положення про державну пожежну 

охорону, а також інші правила, положення інструкції та настанови, що окреслюють загальні 

вимоги пожежної безпеки, обов'язкові для виконання в усіх галузях виробничого та 

невиробничого середовища. До цієї ж групи входить дуже важливий нормативний акт, який 

використовується для визначення рівня пожежної небезпеки об'єкта НАПБ Б.07.005–86 

"Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности" ОНТП 

24–86 (див. блок 3 мал. 4.1). 

3. Галузеві нормативні акти. Вимоги цієї групи документів з пожежної безпеки 

розповсюджуються на окрему галузь. В реєстрі нараховується 109 таких нормативних актів. 

4. Нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, дія яких 

поширюється на підпорядковані їм підприємства, установи, організації. У цьому розділі 102 

документи. 

5. Міждержавні стандарти з питань пожежної безпеки. До них відносяться деякі стандарти 

системи стандартів безпеки праці СРСР, а також галузеві стандарти СРСР (ГОСТы), які 

стосуються пожежної безпеки. Всього до цієї групи належать 46 стандартів, серед яких: 

- ГОСТ 12.004 – 91 ССБТ "Пожарная безопасность. Общие требования"; 

- ГОСТ 12.1.044–89 "Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура 

показателей и методы их определения", положення якого безпосередньо використовується при 

аналізі рівня пожежної небезпеки об'єкта. 

6. Державні стандарти України (ДСТУ) з питань пожежної безпеки. Ця група нараховує 

біля 20 стандартів, у тому числі ДСТУ 2272-93 ―Пожежна безпека. Терміни та визначення‖, а 

також стандарти на окремі види обладнання для пожежогасіння. 

7. Галузеві стандарти з питань пожежної безпеки (усього 22 найменування) містять вимоги 

та технічні умови щодо окремих видів обладнання, яке застосовується для попередження, 

перешкоди розповсюдженню, а також гасіння пожеж, які виникають у специфічних умовах 

конкретної галузі. 

Окрім документів, що увійшли до вище згаданого реєcтру нормативних актів з питань 

пожежної безпеки і безпосередньо стосуються тільки цих питань, існує ряд нормативних актів 

спеціального призначення, окремі розділи яких регламентують вимоги пожежної безпеки. Серед 

таких документів слід особливо відзначити ДНАОП 0.00-1.32-01 ―Правила будови 

електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок‖, які визначають класи 

пожежонебезпечних і вибухонебезпечних зон та вимоги до типу виконання електрообладнання, 

що має використовуватись у відповідних умовах. 

 

Теоретичні основи процесу горіння 

Горіння – екзотермічна реакція окислення речовини, яка супроводжується виділенням диму 

та виникненням полум‘я  або світінням. Для виникнення горіння необхідна одночасна наявність 

трьох чинників – горючої речовини, окислювача та джерела запалювання. При цьому, горюча 

речовина та окисник повинні знаходитися в необхідному співвідношенні один до одного і 

утворювати таким чином горючу  суміш, а джерело запалювання повинно мати певну енергію та 

температуру, достатню для початку реакції. Горючу суміш визначають терміном ―горюче 

середовище‖. Це – середовище, що здатне самостійно горіти після видалення джерела 
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запалювання. Горючі суміші, залежно від співвідношення горючої речовини та окисника, 

поділяються на бідні і багаті.  

За походженням та деякими зовнішніми особливостями розрізняють такі форми горіння: 

- спалах – швидке загоряння горючої суміші під впливом джерела запалювання  без 

утворення стиснутих газів, яке не переходить у стійке горіння; 

- займання – стійке горіння, яке виникає під впливом джерела запалювання; 

- спалахування – займання, що супроводжується появою полум‘я; 

- самозаймання – горіння, яке починається без впливу джерела запалювання; 

- самоспалахування – самозаймання, що супроводжується появою полум‘я; 

- тління – горіння без випромінювання світла, що , як правило, розпізнається за появою 

диму. 

Залежно від агрегатного стану й особливостей горіння різних горючих речовин і матеріалів, 

пожежі за ГОСТ 27331-87 поділяються на відповідні класи та підкласи: 

клас А – горіння твердих речовин, що супроводжується (підклас А1) або не супроводжується 

(підклас А2) тлінням; 

клас В – горіння рідких речовин, що не розчиняються (підклас В2) у воді; 

клас С – горіння газів; 

клас Д – горіння металів легких, за винятком лужних (підклас Д1), лужних (підклас Д2), а 

також металовмісних сполук (підклас Д3); 

клас Е – горіння електроустановок під напругою. 

 

Показники пожежовибухонебезпеки речовин і матеріалів 

Пожежовибухонебезпека речовин та матеріалів – це сукупність властивостей, які 

характеризують їх схильність до виникнення й поширення горіння, особливості горіння і здатність 

піддаватись гасінню загорянь. За цими показниками виділяють три групи горючості матеріалів і 

речовин: негорючі, важкогорючі та горючі. 

Негорючі (неспалимі) – речовини та матеріали, що нездатні  до горіння чи обвуглювання у 

повітрі під впливом вогню або високої температури. Це матеріали мінерального походження та 

виготовлені на їх основі матеріали, – червона цегла, силікатна цегла, бетон, камінь, азбест, 

мінеральна вата, азбестовий цемент та інші матеріали, а також більшість металів. При цьому 

негорючі речовини можуть бути пожежонебезпечними, наприклад, речовини, що виділяють 

горючі продукти при взаємодії з водою. 

Важкогорючі (важко спалимі) – речовини та матеріали, що здатні спалахувати, тліти чи 

обвуглюватись у повітрі від джерела запалювання, але не здатні самостійно горіти чи 

обвуглюватись після його видалення (матеріали, що містять спалимі та неспалимі компоненти, 

наприклад, деревина при глибокому просочуванні антипіренами, фіброліт і т. ін.); 

Горючі (спалимі) – речовини та матеріали, що здатні самозайматися, а також спалахувати, 

тліти чи обвуглюватися від джерела запалювання та самостійно горіти після його видалення. 

З точки зору пожежної безпеки вирішальне значення мають конкретні показники 

пожежовибухонебезпечних властивостей горючих речовин і матеріалів. ГОСТ 12.1.044-89 

передбачає більше 20 таких показників. Необхідний і достатній для оцінки 

пожежовибухонебезпеки конкретного об‘єкта перелік цих показників залежить від  агрегатного 

стану речовини, виду горіння (гомогенне чи гетерогенне) тощо і визначається фахівцями. 

В табл.  7 приведені дані щодо основних показників пожежонебезпечних властивостей 

речовин різного агрегатного стану, які використовуються при визначенні категорій 

вибухонебезпечності приміщень та вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зон в приміщеннях і 

поза ними. 
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Таблиця 7 

 

Основні показники, що характеризують пожежонебезпечні властивості речовин різного 

агрегатного і дисперсного стану 

 

Агрегатний 

(дисперсний) стан 

речовини 

Основні показники пожежонебезпеки 

tсп tзайм tсзайм НКМПП ВКМПП tНКМ tВКМ 

Тверда речовина - + + - - - - 

Рідини + + + + + + + 

Гази - - + + + - - 

Пил - + + + - - - 

 

Примітка. В табл. знаком ―+‖ відмічено наявність показника для даного агрегатного стану 

речовини, а знаком ―–― – його відсутність або незначимість. 

tсп – температура спалаху - це найменша температура речовини, за якої в умовах 

спеціальних випробувань над її поверхнею утворюється пара або гази, що здатні спалахувати від 

джерела запалювання, але швидкість їх утворення ще не достатня для стійкого горіння,  

tзайм – температура займання – це найменша температура речовини, за якої в умовах 

спеціальних випробувань речовина виділяє горючу пару або гази з такою швидкістю, що після їх 

запалювання від зовнішнього джерела спостерігається спалахування – початок стійкого 

полуменевого горіння. 

tсзайм – температура самозаймання – це найменша температура речовини, при якій в умовах 

спеціальних випробувань відбувається різке збільшення швидкості екзотермічних об‘ємних 

реакцій, що приводить до виникнення полуменевого горіння або вибуху за відсутності 

зовнішнього джерела полум‘я. 

НКМПП та ВКМПП – відповідно, нижня і верхня концентраційні межі поширення полум‘я 

– це мінімальна та максимальна об‘ємна (масова) доля горючої речовини у суміші з даним 

окислювачем, при яких можливе займання (самозаймання) суміші від джерела запалювання з 

наступним поширенням полум‘я по суміші на будь – яку відстань від джерела запалювання. 

 

Суміші, що містять горючу речовину нижче НКМПП чи вище ВКМПП горіти не можуть: у 

першому випадку за недостатньої кількості горючої речовини, а в другому – окислювача. 

Наявність областей негорючих концентрацій речовин та матеріалів надає можливість вибрати такі 

умови їх зберігання, транспортування та використання, за яких виключається можливість 

виникнення пожежі чи вибуху. Горючі пари й гази з НКМПП до 10% по об‘єму повітря являють 

особливу вибухонебезпеку. 

Значну вибухову та пожежну небезпеку становлять різноманітні горючі пиловидні 

речовини, особливо в завислому стані. Залежно від значення НКМ поширення полум‘я пил 

поділяється на вибухо- та пожежонебезпечний При значенні НКМПП менше 65 г/м
3
 пил є 

вибухонебезпечним (пил сірки, муки, цукру), а при більших значеннях НКМПП – 

пожежонебезпечним (пил деревини, тютюну). 

tНКМ і tВКМ – відповідно, нижня і верхня температурні межі поширення полум‗я - 

температури матеріалу (речовини), за яких його(її) насичена пара чи горючі леткі утворюють в 

окислювальному середовищі концентрації, що дорівнюють нижній та верхній концентраційним 

межам поширення полум‘я. 

 

 

Схема  і алгоритм забезпечення пожежної безпеки об‘єкта 

Пожежна безпека (див. схему) забезпечується системами попередження                          

пожежі, протипожежного захисту та організаційно-технічними заходами. 

Для розробки комплексу конкретних технічних і організаційних рішень та заходів, які 

здатні забезпечити необхідну ступінь безпеки, необхідно попередньо визначити рівень пожежної 

небезпеки об‘єкту. 
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     Законодавча та нормативна база ПБ є нормативною і методичною основою для аналізу стану 

пожежної небезпеки і формування системи забезпечення ПБ об‘єкту. 

Необхідність об‘єктивної оцінки вибухопожежонебезпеки потребує чітких критеріїв. 

Існують два підходи до питань нормування і визначення пожежної небезпеки: вірогіднісний і 

детермінований. 

Вірогіднісний підхід базується на концепції ризику, що допускається, вірогідність якого не 

повинна перевищувати згідно з ГОСТ 12.1.004-91 10-6 впливу небезпечних факторів пожежі на 

одну людину в рік. Цей показник закладено в концепцію формування пожежної безпеки. 

Детермінований підхід базується на розподілі об‘єктів по ступеню небезпеки, що 

визначається параметром, який характеризує наслідки пожежі, на категорії і класи з конкретним 

визначенням кількісних меж розмежування. 

 

Класифікація приміщень і будівель за вибухопожежонебезпекою 

 

ОНТП 24-86 поділяє всі виробничі приміщення на 5 категорій(А,Б,В,Г,Д) в залежності від 

того, які матеріали, в якій кількості і для чого використовуються в даному приміщенні.   

Категорія пожежної небезпеки приміщення (будівлі, споруди) – це класифікаційна 

характеристика пожежної небезпеки об‘єкта, що визначається кількістю і пожежонебезпечними 

властивостями речовин і матеріалів, які знаходяться (обертаються) в них з урахуванням 

особливостей технологічних процесів розміщених в них виробництв.  

Відповідно до ОНТП24-86 приміщення за вибухопожежною та пожежною небезпекою 

поділяють на п‘ять категорій (А, Б, В, Г, Д). Якісним критерієм вибухопожежної небезпеки 

приміщень (будівель) є наявність в них речовин з певними показниками вибухопожежної 

небезпеки. Кількісним критерієм визначання категорії є надмірний тиск (Р), який може 

розвинутися при вибуховому загорянні максимально можливого скупчення (навантаження) 

вибухонебезпечних речовин у приміщенні. 

Категорія А (вибухонебезпечна)  

Категорія Б (вибухопожежонебезпечна)  

Категорія В (пожежонебезпечна) 

Категорія Г  - негорючі речовини та матеріали в гарячому, розжареному або розплавленому 

стані, процес обробки яких супроводжується виділенням променистого тепла, іскор, полум‘я; 

горючі гази, спалимі рідини, тверді речовини, які спалюються або утилізуються як паливо. 

Категорія Д - Негорючі речовини та матеріали в холодному стані. 

 

Класифікація пожежонебезпечних та вибухонебезпечних зон 

Класифікація пожежонебезпечних та вибухонебезпечних зон визначається Правилами 

установки електроустановок (ПУЕ - 84) і ДНАОП 0.00 – 1.32.01 Правила будови 

електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок. 

Характеристика пожежо- та вибухонебезпеки може бути загальною для усього приміщення 

або різною в окремих його частинах. Це також стосується надвірних установок і ділянок 

територій. 

Пожежонебезпечна зона – це простір у приміщенні або за його межами, у якому постійно 

або періодично знаходяться (зберігаються, використовуються  або виділяються під час 

технологічного процесу) горючі речовини, як при нормальному технологічному процесі, так і при 

його порушенні в такій кількості, яка вимагає спеціальних заходів у конструкції 

електрообладнання під час його монтажу та експлуатації. Ці зони в разі використання у них 

електроустаткування поділяються на чотири класи П-1, П-2, П-2а і П-3 

Пожежонебезпечна зона класу П-І – простір у приміщенні, у якому знаходиться горюча 

рідина, що має температуру спалаху, більшу за +61ºС.  

Пожежонебезпечна зона класу П-ІІ – простір у приміщенні, у якому можуть 

накопичуватися і виділятися горючий пил або волокна з нижньою концентраційною межею 

спалахування, більшою за 65 г/м.  

Пожежонебезпечна зона класу П-ІІа – простір у приміщенні, у якому знаходяться тверді 

горючі речовини та матеріали. 
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Пожежонебезпечна зона класу П-ІІІ – простір поза приміщенням, у якому знаходяться 

горючі рідини, пожежонебезпечний пил та волокна, або тверді горючі речовини і матеріали.  

Вибухонебезпечна зона – це простір у приміщенні або за його межами, у якому є в 

наявності, чи здатні утворюватися вибухонебезпечні суміші. 

Клас вибухонебезпечної зони, згідно з яким здійснюється вибір і розміщення 

електроустановок, у залежності від частоти і тривалості присутнього вибохонебезпечного 

середовища, визначається технологами разом з електриками проектної або експлуатаційної 

організації. 

Газо – пароповітряні вибухонебезпечні середовища утворюють вибухонебезпечні зони 

класів 0, 1, 2, а пилоповітряні - вибухонебезпечні зони класів 20, 21, 22. 

Вибухонебезпечна 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). 

Вибухонебезпечна 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). 

Вибухонебезпечна 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.  

Вибухонебезпечна зона класу 20 – простір, у якому під час нормальної експлуатації 

вибухонебезпечний пил у вигляді хмари присутній постійно або часто у кількості, достатній для 

утворення небезпечної концентрації суміші з повітрям, і простір, де можуть утворюватися пилові 

шари непередбаченої або надмірної товщини. Звичайно це має місце всередині обладнання, де пил 

може формувати вибухонебезпечні суміші часто і на тривалий термін.  

Вибухонебезпечна зона класу 21 – простір, у якому під час нормальної експлуатації 

ймовірна поява пилу у вигляді хмари в кількості, достатній для утворення суміші з повітрям 

вибухонебезпечної концентрації. 

Ця зона може включати простір поблизу місця порошкового заповнення або осідання і 

простір, де під час нормальної експлуатації ймовірна поява пилових шарів, які можуть утворювати 

небезпечну концентрацію вибухонебезпечної пилоповітряної суміші.  

Вибухонебезпечна зона класу 22 – простір, у якому вибухонебезпечний пил у завислому 

стані може з‘являтися не часто і існувати недовго, або в якому шари вибухонебезпечного пилу 

можуть існувати і утворювати вибухонебезпечні суміші в разі аварії. 

Зони в приміщеннях або за їх межами, в яких тверді, рідкі та газоподібні горючі речовини 

спалюються як паливо, або утилізуються шляхом спалювання, не належать у частині їх 

електрообладнання до пожежонебезпечних і вибухонебезпечних зон. До них також не належать 

зони до 5 м по горизонталі та вертикалі від апарата, у якому знаходяться горючі речовини, але 

технологічний процес ведеться із застосуванням відкритого вогню, розжарених частин, або 

технологічні апарати мають поверхні, нагріті до температури самозаймання горючої пари, пилу 

або волокон. Залежно від класу зони наведеної класифікації згідно з вимогами ПУЕ і ДНАОП 0.00 

– 1.32 – 01 здійснюється вибір виконання електроустаткування, що є одним з головних напрямків 

у запобіганні пожежам від теплового прояву електричного струму. Правильний вибір типу 

виконання електрообладнання забезпечує виключення можливості виникнення пожежі чи вибуху 

за умови підтримання допустимих режимів його експлуатації. 

Усі електричні машини, апарати і прилади, розподільні пристрої, трансформаторні і 

перетворювальні підстанції, елементи електропроводки, струмоводи, світильники тощо повинні 

використовуватися у виконанні, яке б відповідало класу зони з пожежовибухонебезпеки, тобто 

мати відповідний рівень і вид вибухозахисту або ступінь захисту оболонок згідно ГОСТ 14254, 

ПУЕ -–84 і ДНАОП 0.00 – 1.32 – 01. 
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Вимоги щодо виконання електрообладнання для пожежонебезпечних і вибухонебезпечних 

зон регламентуються ДНАОП 0.00-1.32-01 ―Правила будови електроустановок. 

Електрообладнання спеціальних електроустановок‖. 

 

Система протипожежного та противибухового захисту 

Система протипожежного та противибухового захисту спрямована на створення умов 

обмеження розповсюдження і розвитку пожеж і вибухів за межі осередку при їх виникненні, на 

виявлення та ліквідацію пожежі, на захист людей та матеріальних цінностей від дії шкідливих та 

небезпечних факторів пожеж і вибухів. 

Обмеження розповсюдження та розвитку пожежі, загалом, забезпечується: 

- потрібною вогнестійкістю будівель та споруд; (вогнестійкість конструкції - це здатність 

конструкції зберігати несучі та (або) огороджувальні функції в умовах пожежі. Нормована 

характеристика вогнестійкості основних будівельних конструкцій називається ступенем 

вогнестійкості. 

Ступінь вогнестійкості будівель та споруд залежить від меж вогнестійкості будівельних 

конструкцій та меж поширення вогню по них. 

Межа вогнестійкості конструкції - показник вогнестійкості конструкції, який визначається 

часом від початку вогневого випробування за стандартного температурного режиму до втрати 

несучої здатності, цілісності або теплоізолювальної здатності.) 

- використанням негорючих матеріалів для внутрішнього оздоблення приміщень; 

- використанням антипіренів і вогнегасних сумішей та ін. 

Захист людей у разі пожежі є найважливішим завданням всієї системи протипожежного 

захисту. Вирішення цього завдання становить велику складність, оскільки має власну специфіку 

та здійснюється іншими шляхами, ніж захист будівельних конструкцій чи матеріальних цінностей. 

Вимушений процес руху людей з метою рятування називається евакуацією. Евакуація 

людей із будівель та споруд здійснюється через евакуаційні виходи. Шляхом евакуації є 

безпечний для руху людей шлях, який веде до евакуаційного виходу. 

Евакуаційний вихід - це вихід з будинку (споруди) безпосередньо назовні або вихід із 

приміщення, що веде до коридору чи сходової клітки безпосередньо або через суміжне 

приміщення. Виходи вважаються евакуаційними якщо вони ведуть із приміщень: 

- першого поверху безпосередньо назовні або через вестибюль, коридор, сходову клітку; 

- будь-якого поверху, крім першого у коридор, що веде на внутрішню сходову клітку або 

сходову клітку, що має вихід безпосередньо назовні або через вестибюль, відокремлений 

від прилеглих коридорів перегородками із дверима; 

- у сусіднє приміщення на тому ж поверсі, яке забезпечене виходами. 

Ширина шляхів евакуації в світлі повинна бути не менша 1 м, висота проходу - не менша 2 

м. Улаштування гвинтових сходів на шляхах евакуації не допускається. Між маршами сходів 

необхідно передбачати горизонтальний зазор не менше 50 мм. Двері на шляху евакуації повинні 

відкриватися за напрямком виходу з приміщення.  

Для своєчасного здійснення заходів з евакуації людей, включення стаціонарних установок 

пожежогасіння, виклику пожежних, тощо, вибухопожежонебезпечні об‘єкти обладнуються 

системами пожежної сигналізації, запуск яких може здійснюватись автоматично або вручну. 

До складу будь-якої системи пожежної сигналізації входять пожежні сповіщувачі, 

приймальний прилад та автономне джерело електроживлення. 

Пожежний сповіщувач - це пристрій для формування сигналу про пожежу. В залежності від 

способу формування сигнали ПС бувають ручні та автоматичні.  

 

Способи і засоби гасіння пожеж 

Комплекс заходів, спрямованих на ліквідацію пожежі, що виникла, називається 

пожежогасінням. Основою пожежогасіння є примусове припинення процесу горіння. На практиці 

використовують декілька способів припинення горіння, суть яких полягає у приведеному нижче. 

Спосіб охолодження ґрунтується на тому, що горіння речовини можливе тільки тоді, коли 

температура її верхнього шару вища за температуру його запалювання. Якщо з поверхні горючої 
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речовини відвести тепло, тобто охолодити її нижче температури запалювання, горіння 

припиняється. 

Спосіб розведення базується на здатності речовини горіти при вмісті кисню у атмосфері 

більше 14-16% за об‘ємом. Зі зменшенням кисню в повітрі нижче вказаної величини полуменеве 

горіння припиняється, а потім припиняється і тління внаслідок зменшення швидкості окислення. 

Зменшення концентрації кисню досягається введенням у повітря інертних газів та пари із зовні 

або розведенням кисню продуктами горіння (у ізольованих приміщеннях). 

Спосіб ізоляції ґрунтується на припиненні надходження кисню повітря до речовини, що 

горить. Для цього застосовують різні ізолюючі вогнегасні речовини (хімічна піна, порошок та 

інше ). 

Спосіб хімічного гальмування реакцій горіння полягає у введенні в зону горіння галоїдно-

похідних речовин (бромисті метил та етал, фреон та інше), які при попаданні у полум‘я 

розпадаються і з‘єднуються з активними центрами, припиняючи екзотермічну реакцію, тобто 

виділення тепла. У результаті цього процес горіння припиняється. 

Спосіб механічного зриву полум‘я сильним струменем води, порошку чи газу. 

Спосіб вогнеперешкоди, заснований на створенні умов, за яких полум‘я не поширюється 

через вузькі канали, переріз яких менше критичного 

Реалізація способів припинення горіння досягається використанням вогнегасних речовин 

та технічних засобів. До вогнегасних належать речовини, що мають фізико-хімічні властивості, 

які дозволяють створювати умови для припинення горіння. 

  Для ліквідації невеликих осередків пожеж, а також для гасіння пожеж у початковій стадії їх 

розвитку силами  персоналу об'єктів застосовуються первинні засоби пожежогасіння. До них 

відносяться: вогнегасники, пожежний інвентар (покривала з негорючого теплоізоляційного 

полотна або повсті, ящики з піском, бочки з водою, пожежні відра, совкові лопати), пожежний 

інструмент (гаки, ломи, сокири тощо). 

Для гасіння великих загорянь у приміщеннях категорій А, Б, В застосовують стаціонарні 

установки водяного, газового., хімічного та повітряно-пінного гасіння. 

До розповсюджених стаціонарних засобів гасіння пожежі відносять спринклерні та 

дренчерні установки. Вони являють собою розгалужену мережу трубопроводів зі спринклерними 

або дренчерними головками і розташовуються під стелею приміщення, яке потрібно захистити або 

в інших місцях - залежно від типу і властивостей вогнегасячих речовин. 

 

Система організаційно-технічних заходів 

Координація і вдосконалення роботи із забезпечення пожежної безпеки та контролю за 

проведенням і виконанням протипожежних заходів здійснюється службою пожежної безпеки 

(СПБ), яка створюється в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, в 

об'єднаннях підприємств різної форми власності. Діяльність СПБ регламентується Законом 

України про пожежну безпеку та Типовим положенням про службу пожежної безпеки, 

затвердженим наказом №220 МВС України 12 квітня 1995 р. 

Цим документом визначено основні завдання СПБ, до яких відносяться: вдосконалення та 

координація пожежно-профілактичної роботи, організація розробки комплексних заходів щодо 

поліпшення пожежної безпеки, контроль за їх виконанням, координація проведення науково-

технічної політики з питань пожежної безпеки, здійснення методичного керівництва і контролю за 

діяльністю підвідомчих об'єктів у галузі пожежної безпеки та підрозділів відомчої пожежної 

охорони, облік пожеж та їх наслідків на підвідомчих об'єктах. 

Оскільки головними причинами пожежі є відсутність у людей елементарних знань та 

недотримання вимог пожежної безпеки, проблемі вивчення правил пожежної безпеки слід 

надавати першоступеневе значення. Воно повинно здійснюватись безперервно, на всіх етапах 

навчання та трудової діяльності з самого раннього віку. 

Місцеві органи державної виконавчої влади, органи місцевого та регіонального 

самоврядування, житлові установи та організації зобов'язані за місцем проживання організовувати 

навчання населення правилам пожежної безпеки в побуті та громадських місцях. 
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Навчання працюючих здійснюється згідно з Типовим положенням про спеціальне 

навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах в 

установах та організаціях України. 

Усі працівники під час прийняття на роботу і щорічно за місцем роботи повинні проходити 

інструктаж з пожежної безпеки. 

 

Лекція № 7. Система управління охороною праці на підприємствах. 

Розслідування виробничо зумовлених нещасних випадків 

 
Управління охороною праці на підприємстві 

 

У сучасних умовах виникає 3 центри управління охороною праці: 

1.державне управління (не адміністративне); 

2. управління з боку работодавця (власника підприємства); 

3. управління з боку працівника підприємства (трудовим колективом). 

Роботодавець (власник підприємства) економічно зацікавлений в тому, щоб люди, які 

працюють на його підприємстві не травмувалися та не хворіли. Окрім того механізм соціального 

страхування передбачає збільшення страхового внеску, якщо на підприємстві зростає травматизм 

та профзахворювання працівників. Тому він безпосередньо забезпечує виконання нормативно-

правових актів про охорону праці.  

Система управління охороною праці (СУОП) – це сукупність органів управління 

підприємством, які на підставі комплексу нормативної документації проводять цілеспрямовану, 

планомірну діяльність щодо здійснення завдань і функцій управління метою забезпечення 

здорових, безпечних і високо-продуктових умов праці, запобігання травматизму та 

профзахворювань, а також додержання прав працівників, встановлених законодавством про 

охорону праці. 

В спрощеному вигляді СОУП представляє собою сукупність органа (суб‗єкта) та об‗єкта 

управління, що зв‗язані між собою каналами передачі інформації. Суб‗єктом управління в СОУП 

на підприємстві в цілому є керівник (головний інженер), а в цехах, на виробничих дільницях і в 

службах – керівники відповідних структурних підрозділів і служб. Суб‗єкт управління аналізує 

інформацію про стан охорони праці в структурних підрозділах підприємства та приймає рішення 

спрямовані на приведення фактичних показників охорони праці у відповідність з нормативами. 

Об‗єктом управління в СОУП є діяльність структурних підрозділів та служб підприємства по 

забезпеченню безпечних і здорових умов праці на робочих місцях, виробничих дільницях, цехах 

та підприємства в цілому. 

До основних функцій управління охороною праці належать: 

- прогнозування і планування робіт, їх фінансування; 

- організація та координація  робіт (розробка стандарту СУОПП); 

- аналіз та оцінка стану умов і безпеки праці; 

- стимулювання роботи по вдосконаленню охорони праці. 

Основні завдання управління охороною праці: 

- навчання з питань охорони праці; 

- забезпечення безпечності технологічних процесів, виробничого устаткування, будівель і 

споруд; 

- забезпечення працівників засобами індивідуального захисту та ін. 

Функція планування має вирішальне значення. В основі її лежить прогностичний аналіз. 

Перспективне планування вміщує найбільш важливі, трудомісткі і довгострокові заходи з охорони 

праці. Основною формою планування – є розроблення комплексного плану підприємства щодо 

покращення стану охорони праці. 

Дійове управління охороною праці можна здійснювати тільки при наявності повної, 

своєчасної інформації про стан охорони праці. Одержати таку інформацію, можна тільки на 

підставі регулярного та об‗єктивного контролю. 



86 
 

До основних форм контролю за станом охорони праці належать: оперативний контроль; 

контроль, що проводиться службою охорони праці підприємства; громадський контроль; 

адміністративно-громадський трьохступеневий контроль; відомчий контроль вищих органів. 

Оперативний контроль з боку керівників робіт і підрозділів підприємства проводиться 

згідно із затвердженими посадовими обов‗язками. 

Служба охорони праці контролює виконання вимог безпеки праці у всіх підрозділах та 

службах підприємства. 

Адміністративно-громадський трьохступеневий контроль проводиться на трьох рівнях. На 

першій ступені контролю начальник виробничої дільниці (майстер) спільно з громадським 

інспектором профгрупи щоденно перевіряють стан охорони праці на виробничій дільниці. На 

другій ступені – начальник цеху спільно з громадським інспектором та спеціалістами відповідних 

служб цеху (механік, електрик, технолог) два рази в місяць перевіряють стан охорони праці згідно 

з затвердженим графіком. На третій ступені контролю щомісячно (згідно із затвердженим 

графіком) комісія підприємства під головуванням керівника (головного інженера) перевіряє стан 

охорони праці на підприємстві. До складу комісії входять: керівник служби охорони праці, голова 

комісії з охорони праці профкому, керівник медичної служби, працівник пожежної охорони та та 

головні спеціалісти підприємства (технолог, механік, енергетик). 

 

Служба охорони праці підприємства 

Організаційно-методичну роботу по управлінню охороною праці, підготовку управлінських 

рішень і контроль за їх своєчасною реалізацією здійснює служба охорони праці підприємства, що 

підпорядкована безпосередньо керівнику підприємства (головному інженеру). Служба охорони 

праці створюється власником або уповноваженим ним органом на підприємствах, в установах, 

організаціях незалежно від форм власності та видів їх діяльності з охорони праці для організації 

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

лікувально-профілактичних заходів. 

Власник з урахуванням специфіки виробництва опрацьовує та затверджує Положення про 

службу охорони праці підприємства (установи, організації) керуючись Типовим положенням, 

розробленим та затвердженим Держгірпромняглядом. 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 з охорони праці. В установах, організаціях невиробничої 

сфери та в навчальних закладах власниками також створюються служби охорони праці. 

Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо керівникові підприємства 

(головному інженеру). Служба охорони праці в залежності від чисельності працюючих може 

функціонувати як самостійний підрозділ або у вигляді групи спеціалістів чи одного спеціаліста, у 

тому числі за сумісництвом. 

Служба охорони праці виконує такі основні функції: 

- опрацьовує ефективну цілісну систему управління охороною праці; 

- проводить оперативно-методичне керівництво роботою з охорони праці; 

- складає разом зі структурними підрозділами підприємства комплексні заходи щодо 

досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;  

- проводить для працівників вступний інструктаж з питань охорони праці; 

- організовує: забезпечення працюючих правилами, стандартами, нормами, положеннями, 

інструкціями та іншими нормативними актами з охорони праці; паспортизацію 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 та ін.  

 

Навчання з питань охорони праці 

Навчання та систематичне підвищення рівня знань працівників з питань охорони праці – 

фундаментальна основа безпеки та необхідна умова удосконалення управління охороною праці і 
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забезпечення ефективної профілактичної роботи щодо запобігання аварій і травматизму на 

виробництві. 

Основним нормативним актом, що встановлює порядок та види навчання, а також форми 

знань з охорони праці є ДНАОП 0.00-4.12.99 ―Типове положення про навчання з питань охорони 

праці‖. 

 

Навчання з охорони праці при прийомі на роботу і в процесі роботи 

Організація навчання і перевірки знань з питань охорони праці працівників при підготовці, 

перепідготовці, підвищенні кваліфікації на підприємстві здійснюють працівники служби кадрів 

або інші спеціалісти, яким, керівником підприємства, доручена організація цієї роботи.  

На підприємстві для перевірки знань працівників з питань охорони праці наказом керівника 

створюються постійно діючи комісії. Головами комісій призначаються заступники керівників 

підприємств, в службові обов‘язки яких входить організація роботи з охорони праці. До складу 

комісій входять спеціалісти служби охорони праці, юридичної, виробничої і технічних служб, 

представники органів держнагляду за охороною праці та профспілок. Перед перевіркою знань 

працівників з питань охорони праці на підприємстві організовуються заняття: лекції, семінари та 

консультації. 

Навчання і перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб і спеціалістів відповідно 

до ДНАОП 0.00-8.01-93 ―Перелік посад посадових осіб, які зобов‘язані проходити попередню і 

періодичну перевірку знань з охорони праці" проводиться до початку виконання ними своїх 

обов‗язків, а також періодично, один раз на три роки.  

 

Вивчення питань охорони праці у закладах освіти 

Навчальні плани закладів освіти всіх рівнів, незалежно від їх галузевого підпорядкування і 

форм власності, повинні передбачати вивчення питань охорони праці. У дошкільних закладах 

освіти вихованці вивчають питання охорони  життя, здоров‘я та норм поведінки. У середніх 

закладах освіти вивчають питання охорони  життя, здоров‘я та безпеки праці. Учні професійно-

технічних закладів освіти вивчають дисципліну ―Охорона праці‖. У вищих закладах освіти 

студенти вивчають комплекс нормативних навчальних дисциплін ―Цивільний захист‖, ―Основи 

охорони праці‖, ―Охорона праці та цивільний захист‖, а також окремі питання (розділи) з охорони 

праці та безпеки життєдіяльності в загально технічних і спеціальних дисциплінах, які органічно 

пов‘язані з їх тематикою. 

 

Інструктажі з охорони праці 

Вступний інструктаж проводиться: 

- з усіма працівниками, яких приймають на постійну або тимчасову роботу, незалежно від 

освіти, стажу роботи та посади; 

- з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і беруть безпосередню 

участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємства; 

- з учнями та студентами, які прибули на підприємство для проходження виробничої 

практики; 

- у разі екскурсії на підприємство; 

- з усіма вихованцями, учнями, студентами та іншими особами, які навчаються в середніх, 

позашкільних, професійно-технічних, вищих закладах освіти при оформленні або 

зарахуванні до закладу освіти. 

Первинний інструктаж проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці з 

працівником: 

- новоприйнятим (постійно чи тимчасово) на підприємство; 

- який переводиться з одного цеху виробництва до іншого; 

- який буде виконувати нову для нього роботу; 

- з відрядженим працівником, який бере безпосередню участь у виробничому процесі на 

підприємстві. 

Повторний інструктаж проводиться з працівниками: 

- на роботах з підвищеною небезпекою – 1 раз на три місяці; 
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- для решти робіт – 1 раз на шість місяців; 

- при введенні в дію нових; 

- при зміні технологічного процесу. 

Цільовий інструктаж проводиться з працівниками. 

Порядок проведення інструктажів для працівників 

Вступний інструктаж проводиться спеціалістом служби охорони праці. Вступний 

інструктаж проводиться в кабінеті охорони праці. 

Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі реєстрації вступного 

інструктажу, який зберігається в службі охорони. 

Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі проводить безпосередньо 

керівник робіт. 

Про проведення первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів 

вноситься запис до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці. 

 

Розслідування та облік нещасних випадків 

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, 

утоплення, 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.   

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, організує його розслідування і утворює комісію з 

розслідування.  

У разі групового нещасного випадку, нещасного випадку із смертельним наслідком, 

роботодавець зобов'язаний негайно передати засобами зв'язку повідомлення за встановленою 

формою:  

- відповідному територіальному органу Держгірпромнагляду;  

- відповідному органу прокуратури за місцем виникнення нещасного випадку;  

- відповідному робочому органу виконавчої дирекції Фонду;  

- органу, до сфери управління якого належить це підприємство (у разі його відсутності - 

відповідній місцевій держадміністрації або виконавчому органу місцевого 

самоврядування);  

- відповідній установі (закладу) санітарно-епідеміологічної служби у разі виявлення гострих 

професійних захворювань (отруєнь);  

- профспілковій організації, членом якої є потерпілий;  

- вищестоящому профспілковому органу;  

- відповідному органу з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та 

іншим органам (у разі необхідності).  

Такі нещасні випадки підлягають спеціальному розслідуванню. 
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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.  

У разі настання нещасного випадку з можливою інвалідністю до складу комісії з 

розслідування включається також представник відповідного робочого органу виконавчої дирекції 

Фонду.  

У разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння) до складу комісії з 

розслідування включається також спеціаліст відповідної установи (закладу) державної санітарно-

епідеміологічної служби та відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду.  

Потерпілий або його довірена особа має право брати участь в розслідуванні нещасного 

випадку.  

У разі настання нещасного випадку з особою, яка забезпечує себе роботою самостійно, за 

умови добровільної сплати нею внесків на державне соціальне страхування від нещасного 

випадку на виробництві розслідування організує відповідний робочий орган виконавчої дирекції 

Фонду. Головою комісії з розслідування призначається представник відповідного робочого органу 

виконавчої дирекції Фонду, а до складу цієї комісії включається потерпілий або його довірена 

особа, спеціаліст з охорони праці відповідної місцевої держадміністрації або виконавчого органу 

місцевого самоврядування, представник профспілкової організації, членом якої є потерпілий.  

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 П-

5.  

До першого примірника акта розслідування нещасного випадку за формою Н-5 (далі - акт 

розслідування нещасного випадку) додаються акт за формою Н-1 або НТ, пояснення свідків, 

потерпілого, витяги з експлуатаційної документації, схеми, фотографії та інші документи, що 

характеризують стан робочого місця (устаткування, машини, апаратура тощо), у разі необхідності 

також медичний висновок про наявність в організмі потерпілого алкоголю, отруйних чи 

наркотичних речовин.  

Нещасні випадки, про які складаються акти за формою Н-1 або НТ, беруться на облік і 

реєструються роботодавцем у спеціальному журналі.  

Роботодавець повинен розглянути і затвердити акти за формою Н-1 або НТ 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;  
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- відповідному робочому органу виконавчої дирекції Фонду разом з копією акта 

розслідування нещасного випадку;  

- відповідному територіальному органу Держгірпромнагляду;;  

- 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.  

Копія акта за формою Н-1 надсилається органу, до сфери управління якого належить 

підприємство. У разі виявлення гострого професійного захворювання копія акта за формою Н-1 та 

карта обліку гострого професійного захворювання за формою П-5 надсилається також до 

відповідної установи державної санітарно-епідеміологічної служби. 

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.  

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. Повідомлення про наслідки 

нещасного випадку обов'язково додається до акта за формою Н-1 або НТ і підлягає зберіганню 

разом з ним.  

 

Порядок проведення спеціального розслідування нещасного випадку 

Спеціальне розслідування 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 

проводиться комісією із спеціального розслідування, яка призначається наказом керівника 

територіального органу Держгірпромнагляду 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, вищестоящого профспілкового органу або уповноважений трудового колективу з 

питань охорони праці, якщо потерпілий не є членом профспілки, а у разі розслідування випадків 

виявлення гострих професійних захворювань (отруєнь) також спеціаліст відповідної установи 

(закладу) державної санітарно-епідеміологічної служби.  

Залежно від конкретних умов (кількості загиблих, характеру і можливих наслідків аварії 

тощо) до складу комісії із спеціального розслідування можуть бути включені спеціалісти 

відповідного органу з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, 

представники органів охорони здоров'я та інших органів.  

Спеціальне розслідування групового нещасного випадку, під час якого загинуло 2 - 4 

особи, проводиться комісією, яка призначається наказом керівника Держгірпромнагляду;і або 

його територіального органу, а випадку, під час якого загинуло 5 і більше осіб або травмовано 10 і 

більше осіб, проводиться комісією, яка призначається наказом Держгірпромнагляду, якщо з цього 

приводу не було прийнято спеціального рішення Кабінету Міністрів України.  

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, передбачені Положенням, 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).  
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Акт за формою Н-1 або НТ на кожного потерпілого складається відповідно до акта 

спеціального розслідування у двох примірниках, підписується головою та членами комісії із 

спеціального розслідування і затверджується роботодавцем протягом доби після одержання цих 

документів.  

Для встановлення причин нещасних випадків і розроблення заходів щодо запобігання подібним 

випадкам комісія із спеціального розслідування має право вимагати від роботодавця утворення 

експертної комісії із залученням до її роботи за рахунок підприємства експертів - спеціалістів 

науково-дослідних, проектно-конструкторських та інших організацій, органів виконавчої влади та 

державного нагляду за охороною праці.  

Перший примірник матеріалів розслідування залишається на підприємстві. Потерпілому 

або членам його сім'ї, довіреній особі надсилається затверджений акт за формою Н-1 або НТ 

разом з копією акта спеціального розслідування нещасного випадку.  

 

Звітність та інформація про нещасні випадки, аналіз їх причин 

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.  

Органи, до сфери управління яких належать підприємства, місцеві держадміністрації, 

виконавчі органи місцевого самоврядування зобов'язані аналізувати обставини і причини 

нещасних випадків за підсумками півріччя і року, доводити результати цього аналізу до відома 

підприємств, що належать до сфери їх управління, а також розробляти і здійснювати заходи щодо 

запобігання подібним випадкам.  

Органи державного управління, державного нагляду за охороною праці, Фонд та 

профспілкові організації в межах своєї компетенції перевіряють ефективність профілактики 

нещасних випадків, вживають заходів до виявлення та усунення порушень.  

Підприємства, органи, до сфери управління яких належать підприємства, а також Фонд 

ведуть облік усіх пов'язаних з виробництвом нещасних випадків.  

 

Розслідування та облік  професійних захворювань 

Розслідуванню підлягають усі вперше виявлені випадки хронічних професійних 

захворювань і отруєнь (далі - професійні захворювання).  

Професійний характер захворювання визначається експертною комісією у складі 

спеціалістів лікувально-профілактичного закладу, якому надано таке право МОЗ.  

На кожного хворого клініками науково-дослідних інститутів, відділеннями професійних 

захворювань лікувально-профілактичних закладів складається повідомлення за формою П-3. 

Протягом трьох діб після встановлення остаточного діагнозу повідомлення надсилається 

роботодавцю або керівнику підприємства, шкідливі виробничі фактори на якому призвели до 

виникнення професійного захворювання, відповідній установі (закладу) державної санітарно-

епідеміологічної служби та лікувально-профілактичному закладу, які обслуговують це 

підприємство, відповідному робочому органу виконавчої дирекції Фонду.  

Роботодавець організовує розслідування кожного випадку виявлення професійного 

захворювання протягом десяти робочих днів з моменту одержання повідомлення.  

Розслідування випадку професійного захворювання проводиться комісією у складі 

представників: відповідної установи (закладу) державної санітарно-епідеміологічної служби 

(голова комісії); лікувально-профілактичного закладу; підприємства; профспілкової організації, 

членом якої є хворий; або уповноваженого трудового колективу з питань охорони праці, якщо 

хворий не є членом профспілки; відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду.  

Комісія з розслідування зобов'язана:  

- скласти програму розслідування причин професійного захворювання;  

- розподілити функції між членами комісії;  
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- розглянути питання про необхідність залучення до її роботи експертів;  

- провести розслідування обставин та причин професійного захворювання;  

- скласти акт розслідування за формою П-4, у якому зазначити заходи щодо запобігання 

розвиткові професійного захворювання, забезпечення нормалізації умов праці, а також 

назвати осіб, які не виконали відповідні вимоги (правила, гігієнічні регламенти).  

Акт розслідування причин професійного захворювання складається комісією з 

розслідування у шести примірниках протягом трьох діб після закінчення розслідування та 

надсилається роботодавцем хворому, лікувально-профілактичному закладу, який обслуговує це 

підприємство, робочому органу виконавчої дирекції Фонду та профспілковій організації, членом 

якої є хворий. Один примірник акта надсилається відповідній установі (закладу) державної 

санітарно-епідеміологічної служби для аналізу і контролю за здійсненням заходів.  

Перший примірник акта розслідування залишається на підприємстві, де зберігається 

протягом 45 років.  

Роботодавець зобов'язаний у п'ятиденний термін після закінчення розслідування причин 

професійного захворювання розглянути його матеріали та видати наказ про заходи щодо 

запобігання професійним захворюванням, а також про притягнення до відповідальності осіб, з 

вини яких допущено порушення санітарних норм і правил, що призвели до виникнення 

професійного захворювання.  

Реєстрація та облік випадків професійних захворювань ведеться в спеціальному журналі. 

До цього журналу також вносяться дані щодо працездатності кожного працівника, в якого 

виявлено професійне захворювання.  

Установи (заклади) державної санітарно-епідеміологічної служби на підставі актів 

розслідування випадків професійних захворювань складають карти обліку професійних 

захворювань за формою П-5. Ці карти і записи на магнітних носіях зберігаються у відповідній 

установі (закладі) державної санітарно-епідеміологічної служби та в МОЗ протягом 45 років.  

 

Розслідування та облік аварій 

Про аварію свідок повинен негайно повідомити безпосереднього керівника робіт або іншу 

посадову особу підприємства, які в свою чергу зобов'язані повідомити роботодавця.  

Роботодавець або особа, яка керує виробництвом під час зміни, зобов'язані діяти згідно з 

планом ліквідації аварії, вжити першочергових заходів щодо рятування потерпілих і надання їм 

медичної допомоги, запобігання подальшому поширенню аварії, встановлення меж небезпечної 

зони та обмеження доступу до неї людей.  

На підприємстві згідно з вимогами законодавчих та інших нормативно-правових актів з 

питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та охорони праці повинні бути 

розроблені і затверджені роботодавцем:  

- план попередження надзвичайних ситуацій, у якому визначаються можливі аварії та інші 

надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, прогнозуються наслідки, 

визначаються заходи щодо їх ліквідації, терміни виконання, а також сили і засоби, що для 

цього залучаються;  

- план ліквідації аварій (надзвичайних ситуацій), у якому перелічуються всі можливі аварії 

та інші надзвичайні ситуації, визначаються дії посадових осіб і працівників підприємства 

під час їх виникнення, обов'язки працівників професійних аварійно-рятувальних служб або 

працівників інших підприємств, які залучаються до ліквідації надзвичайних ситуацій.  

Роботодавець або уповноважена ним особа зобов'язаний негайно повідомити про аварію 

територіальний орган Держгірпромнагляду, орган, до сфери управління якого належить 

підприємство, відповідну місцеву держадміністрацію або виконавчий орган місцевого 

самоврядування, штаб цивільної оборони та з надзвичайних ситуацій, прокуратуру за місцем 

виникнення аварії і відповідний профспілковий орган, а в разі травмування або загибелі 

працівників також відповідний робочий орган виконавчої дирекції Фонду.  

Розслідування аварій з нещасними випадками проводиться згідно вимог Положення про 

розслідування нещасних випадків. 

Розслідування аварій без нещасних випадків проводиться комісіями з розслідування, що 

утворюються.  
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Головою комісії призначається представник органу, до сфери управління якого належить 

підприємство, місцевого органу виконавчої влади або представник органу державного нагляду за 

охороною праці чи МНС.  

У ході розслідування комісія з розслідування визначає характер аварії, з'ясовує обставини, 

що спричинили її, встановлює факти порушення вимог законодавства та нормативних актів з 

питань охорони праці, цивільної оборони, правил експлуатації устаткування та технологічних 

регламентів, визначає якість виконання будівельно-монтажних робіт або окремих вузлів, 

конструкцій, їх відповідність вимогам технічних і галузевих нормативних актів та проекту, 

встановлює осіб, що несуть відповідальність за виникнення аварії, намічає заходи щодо ліквідації 

її наслідків та запобігання подібним аваріям. 

Комісія з розслідування зобов'язана протягом десяти робочих днів розслідувати аварію і 

скласти акт за формою Н-5. Шкода, заподіяна аварією, визначається з урахуванням втрат, 

зазначених у додатку Положення про розслідування.  

Залежно від характеру аварії у разі необхідності проведення додаткових досліджень або 

експертизи зазначений термін може бути продовжений органом, який призначив комісію.  

За результатами розслідування аварії роботодавець видає наказ, яким відповідно до 

висновків комісії з розслідування затверджує заходи щодо запобігання подібним аваріям і 

притягає до відповідальності працівників за порушення законодавства про охорону праці.  

Перший примірник акта розслідування аварії, внаслідок якої не сталося нещасного 

випадку, зберігається на підприємстві до завершення термінів здійснення заходів, визначених 

комісією з розслідування, але не менше двох років.  

Роботодавець зобов'язаний проаналізувати причини аварії та розробити заходи щодо 

запобігання подібним аваріям у подальшому.  

Державна статистична звітність щодо аварій затверджується Держкомстатом за поданням 

Держгірпромнагляду.  

Письмову інформацію про здійснення заходів, запропонованих комісією з розслідування, 

роботодавець подає організаціям, представники яких брали участь у розслідуванні, у терміни, 

зазначені в акті розслідування аварії.  

 

Розділ 3. Цивільний захист населення і територій 

 
Лекція № 8. Законодавчі та нормативно-правові основи цивільного 

захисту. Класифікація та специфіка надзвичайних ситуацій. 

 
Вступ 

 
Під час надзвичайних ситуацій потенційні небезпеки для життя і здоров'я людей 

проявляються в більшій кількості, з більшою ймовірністю негативних наслідків. 

Загрози життєдіяльності під час НС поділяються на зовнішні та внутрішні. 

Зовнішні загрози пов'язані з безпекою життєдіяльності населення і держави у разі 

розв'язання сучасної війни або локальних збройних конфліктів, виникнення глобальних 

екологічних катастроф. 

Внутрішні загрози пов'язані з НС техногенного і природного характеру або спровоковані 

терористичними діями. 

На межі третього тисячоліття людство досягне досить високого наукового, технічного і 

виробничого прогресу, що створило, умови для великої концентрації радіаційно- хімічно- та 

вибухопожежонебезпечних підприємств, підвищило ймовірність виникнення техногенних НС. 

Величезні збитки для людей спричиняють також стихійні сили природи. 

Наслідки НС можуть бути значно зменшені при здійсненні своєчасно належних заходів 

щодо попередження і реагування на НС. 

Кожен громадянин відповідно до Конституції України має право на захист свого життя і 

здоров'я від наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха, застосування зброї та на вимогу 



94 
 

гарантованого забезпечення реалізації цього права від органів виконавчої влади, керівників 

підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності і підпорядкування. 

Держава як гарант цього права створює і розвиває Єдину загальнодержавну систему 

цивільного захисту. 

Цивільний захист — це цивільна оборона та захист населення і територій від НС 

техногенного і природного характеру. 

В лекції розглядаються питання стосовно цивільного захисту об'єктів господарювання: 

комплекс заходів щодо забезпечення безпеки життєдіяльності в надзвичайних ситуаціях мирного 

та воєнного часу, та ліквідації НС, що загрожують життю та здоров'ю людей, завдають 

матеріальних збитків. 
 

Правові й організаційні основи та принципи цивільного захисту 
 

Насиченість території України промисловими об'єктами у декілька раз перевищує 

насиченість розвинених європейських країн. Майже третина з цих підприємств (біля 7,5 тис.) 

становить потенційну небезпеку. Цілі регіони являють собою зону з надзвичайно високим 

ступенем ризику виникнення аварій та катастроф техногенного походження, внаслідок яких 

гинуть люди, знищуються матеріальні цінності, ускладнюються умови виробництва і життя. Цей 

ризик постійно зростає, оскільки рівень зносу обладнання більшості промислових підприємств 

наближається до критичного. 

Наслідки антропогенного впливу на навколишнє середовище набувають все більш 

відчутних обрисів, особливо у випадках, коли дія природних та техногенних чинників 

потрапляють у резонанс. Не виключається можливість розв'язання війни із застосуванням зброї 

масового ураження. Тому запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, ліквідація їх наслідків, 

максимальне зниження масштабів втрат та збитків набули статусу загальнодержавної 

проблеми. 

Стратегічні напрями та засоби вирішення проблеми захисту населення і територій в 

Україні спираються на основні положення Женевських конвенцій (1949 р.) щодо захисту жертв 

війни та Додаткових протоколів, з імовірного характеру воєнних дій, реальних можливостей 

держави щодо створення матеріальної бази захисту. 

Метою державної політики у сфері цивільного захисту є зниження ризику і пом'якшення 

наслідків НС природного і техногенного характеру, підвищення гарантованого рівня безпеки 

особистості, суспільства та навколишнього середовища в межах показників прийнятного ризику. 

Основу державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних 

ситуацій становлять: Конституція України, відповідні Закони, Укази Президента України і 

Урядові рішення. 

Зокрема ст.3 Конституції України декларує: «Людина, її життя і здоров’я, честь і 

гідність, недоторканість і безпека визначаються в Україні найвищою соціальною цінністю». 

Основними нормативно-правовими актами з питань цивільного захисту є Закони України: 

«Про правові засади цивільного захисту», «Про захист населення і територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного і природного характеру», «Про цивільну Оборону України», Указ 

президента України «Про концепцію захисту населення і територій у разі загрози та виникнення 

надзвичайних ситуацій», а також відповідні Постанови Уряду. 

9 лютого 2001 року вийшов Указ Президента України № 80 «Про заходи щодо підвищення 

рівня захисту населення і території від НС техногенного і природного характеру». Указ є 

базовим і програмним актом для подальшої діяльності органів виконавчої влади у сфері 

цивільного захисту. 

У відповідності з указом, Кабінетом Міністрів України було прийнято такі постанови: 

«Про порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації 

надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків», «Про утворення 

Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки» та ін. 

Цей пакет актів і нормативно правових документів розкриває суть нової державної 

політики у сфері національної безпеки. 
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Нова ідеологія протидії катастрофам та надзвичайним ситуаціям передбачає об'єднання 

всіх компонентів захисту населення і територій від НС з визначенням єдиного координатора, у 

ролі якого виступає Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій за активною участю 

науково-дослідних установ. 

Реалізація всього, що визначено актами Президента України і Уряду є провідним 

завданням органів виконавчої влади всіх рівнів,» які причетні до проблем захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій. Так, в одному з указів зазначено: «Вважати, що 

запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та 

ефективна ліквідація їх наслідків є одним із головних пріоритетів у діяльності Кабінету 

Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади». 

Вирішення проблем природно-техногенної безпеки України забезпечується проведенням 

на державному рівні таких заходів: 

1. Здійснення управління техногенними ризиками, що забезпечить стале, гарантоване 

зменшення кількості та наслідків НС техногенного і природного характеру. 

2. Створення цілісної міжвідомчої системи моніторингу і налагодження державної служби 

прогнозування та попередження природних і техногенних НС. 

3. Створення загальнодержавного реєстру потенційно-небезпечних 

об'єктів і територій та механізмів їх моніторингу. 

4. Підвищення ефективності роботи органів державного нагляду за станом і 

функціонуванням потенційно небезпечних виробництв. 

Засобом розв'язання проблеми захисту від техногенних і природних НС є створення в 

Україні Єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій, основним завданням 

якої є запобігання та реагування на надзвичайні ситуації. 

Запобігання виникненню НС передбачає підготовку та реалізацію заходів спрямованих на 

регулювання техногенної та природної безпеки, проведення оцінки ступенів ризику, завчасне 

реагування на події, що становлять загрозу виникнення НС з метою запобігання лиху або 

пом'якшення його можливих наслідків. 

Реагування на НС – це скоординовані дії підрозділів Єдиної державної системи цивільного 

захисту щодо реалізації планів локалізації та ліквідації аварій (катастроф) з метою усунення 

загрози життю та здоров'ю людей, надання невідкладної допомоги потерпілим. 

Цивільний захист здійснюється за такими принципами : 

– гарантованість конституційного права громадян на захист життя, здоров'я та їх майна; 

– добровільність залучення людей до здійснення заходів у сфері цивільного захисту; 

–  комплексність підходу до вирішення завдань цивільного захисту; 

– раціональність економічно обґрунтованого зменшення ризику виникнення НС і 

мінімізації їх наслідків; 

– територіально-функціональний принцип організації Єдиної системи цивільного захисту; 

– гласність , вільний доступ населення до інформації з цивільного захисту відповідно до 

чинного законодавства. 
 

Єдина державна система цивільного захисту населення і територій 

Єдина державна система цивільного захисту населення і територій (далі – Єдина система 

цивільного захисту (ЄС ЦЗ)) створюється з метою забезпечення реалізації державної політики, 

спрямованої на забезпечення безпеки та захисту населення і територій, матеріальних і культурних 

цінностей, довкілля від негативних наслідків НС у мирний час та особливі період, подолання наслідків 

НС. 

Основні завдання ЄСЦЗ: 

• прогнозування й оцінка соціально-економічних наслідків НС; 

• розробка та здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню НС; 

• створення, збереження і раціональне використання матеріальних ресурсів, необхідних 

для запобігання НС; 

• оповіщення населення про загрозу та виникнення НС, своєчасне інформування про 

обстановку і вжиті заходи; 

• організація захисту населення і територій у разі виникнення НС; 
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• проведення рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків НС та 

організація життєзабезпечення постраждалого населення; 

• здійснення нагляду і контролю у сфері цивільного захисту; 

• надання оперативної допомоги населенню в разі виникнення несприятливих побутових 

або нестандартних ситуацій; 

• навчання населення способам захисту в разі виникнення НС та побутових 

нестандартних ситуацій; 

• міжнародне співробітництво у сфері цивільного захисту. 
 

Структура ЄС ЦЗ 

Єдина система цивільного захисту складається із постійно діючих підсистем: 

територіальних і функціональних. Територіальні підсистеми створюються в областях та в м. 

Києві. Функціональні підсистеми створюються в Міністерствах і відомствах. 

Кожна підсистема має чотири рівні: загальнодержавний, регіональний, місцевий і 

об'єктовий. До складу підсистеми входять: 

• органи управління ЄС ЦЗ; 

• сили і засоби; 

• резерви матеріальних та фінансових ресурсів; 

• системи зв'язку, оповіщення та інформаційного забезпечення. 
 

Органи управління цивільним захистом та їх функції 

Загальне керівництво ЄС ЦЗ здійснює Кабінет міністрів України. Начальником ЦЗ України 

є Прем'єр-міністр України. 

Безпосереднє керівництво діяльністю ЄС ЦЗ покладається на спеціально уповноважений 

центральний орган виконавчої влади з питань ЦЗ – Міністерство надзвичайних ситуацій (МНС). 

Керівник цього органу є заступник начальника ЦЗ України. 

Керівництво територіальними підсистемами ЄС ЦЗ здійснюють органи 

виконавчої влади в АРК, областях, містах Києві та Севастополі. 

Начальниками територіальних підсистем ЄС ЦЗ є Голова Ради міністрів АРК 

та голови держадміністрацій, а їх заступниками є керівники територіальних 

органів – МНС ( голови управлінь МНС).  

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань цивільного 

захисту – МНС: 

- забезпечує реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту; 

- контролює організацію здійснення заходів щодо захисту населення і територій від НС 

усіма органами виконавчої влади, підприємствами та установами незалежно від форми 

власності; 

- перевіряє наявність і готовність до використання засобів індивідуального та 

колективного захисту, майна ЦЗ, їх утримання та облік; 

- забезпечує нагляд за дотриманням вимог стандартів, нормативів і правил у сфері 

цивільного захисту; 

- з'ясовує причини виникнення НС, невиконання заходів із запобігання цим ситуаціям; 

- здійснює нормативне регулювання у сфері цивільного захисту, у тому числі з питань 

техногенної та пожежної безпеки; 

- здійснює інші заходи, передбачені законом. 

МНС   здійснює   свої   повноваження   через   територіальні  органи відповідно до 

адміністративно-територіального поділу, до районів включно. У складі МНС діють: 

- урядовий орган державного нагляду у сфері ЦЗ; 

- органи оперативного реагування на НС у сфері ЦЗ; 

- органи мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи та інших НС. Урядовий орган 

державного нагляду у сфері ЦЗ 

До складу урядового органу державного нагляду у сфері ЦЗ входять: 

- підрозділи державного нагляду у сфері техногенної безпеки; 

- підрозділи державного нагляду у сфері пожежної безпеки; 
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- територіальні та місцеві органи державного нагляду у сфері ЦЗ. Керівник урядового 

органу державного нагляду у сфері ЦЗ одночасно є 

головним державним інспектором з нагляду у сфері ЦЗ. 

Територіальні та місцеві органи державного нагляду у сфері ЦЗ підпорядковуються 

урядовому органу державного нагляду у сфері ЦЗ. Очолюють їх головні державні інспектори з 

нагляду у сфері ЦЗ, які є заступниками керівників територіальних та місцевих органів управління 

МНС. 

Органи оперативного реагування на НС у  сфері ЦЗ 

До органів оперативного реагування на НС у сфері ЦЗ входять: 

- органи управління, сили і засоби оперативного реагування на НС у складі МНС; 

- органи управління, сили і засоби ЦЗ в АРК, областях, м.м. Києві та Севастополі, 

районах, містах, та районах у містах. 

На органи управління органів оперативного реагування на НС покладається: 

- забезпечення готовності сил і засобів, призначених для реагування на НС; 

- здійснення заходів з реагування на НС, ліквідації їх наслідків; 

- управління підпорядкованими силами ЦЗ; 

- координація дій органів управління, сил і засобів ЦЗ центральних і місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування під час реагування на НС. 

Органи мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи та інших НС До органів мінімізації 

наслідків Чорнобильської катастрофи та інших НС належать: 

- спеціально уповноважений орган державного управління у сфері здійснення заходів на 

територіях, радіоактивно забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи у складі 

МНС; 

- підприємства, установи та організації, залучені для здійснення заходів на радіаційно 

забруднених територіях. 

На ці органи покладено також завдання з організації заходів з цивільного захисту в 30-

кілометрових зонах АЕС та навчання населення, яке поживає в них, поведінці у разі виникнення 

радіаційних аварій. 

Органи управління за функціональним призначенням поділяються на: координуючі, 

постійні та органи повсякденного управління. 

Координуючими органами, що забезпечують координацію діяльності виконавчої влади у 

сфері цивільного захисту, є: 

а) на загальнодержавному рівні – Рада національної безпеки і оборони 

України, Кабінет міністрів України, що створює Державну комісію з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС); 

б) на регіональному рівні – комісії з ТЕБ та НС Ради міністрів АРК, 

держадміністрацій областей, м.м. Києва та Севастополя; 

в) на місцевому рівні – комісії з ТЕБ та НС районних державних 

адміністрацій; 

г) на об'єктовому рівні – комісії з НС об'єкта. 

Державні, регіональні, місцеві та об'єктові комісії забезпечують безпосереднє керівництво 

реагуванням на надзвичайну ситуацію на відповідному рівні. 

Постійними органами управління є МНС, територіальні органи МНС, органи виконавчої 

влади на відповідному рівні, та уповноважені підрозділи цих органів (управління, відділи) з 

питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, а на об'єктовому рівні – підрозділ 

(відділ, сектор) або спеціально призначені особи з питань надзвичайних ситуацій. 

Органами повсякденного управління є: 

• центри управління в НС, оперативно-чергові служби уповноважених органів з питань 

НС та захисту населення усіх рівнів; 

• диспетчерські служби центральних і місцевих органів виконавчої влади, державних 

підприємств, організацій, установ. 
 

 

 



98 
 

Сили цивільного захисту 

Сили цивільного захисту призначені для виконання завдань цивільного захисту і 

складаються з: 

а) сил центрального підпорядкування: 

- оперативно–рятувальна служба цивільного захисту; 

- спеціальні (воєнізовані) і спеціалізовані аварійно-рятувальні формування та їх підрозділи; 

- аварійно-відновлювальні служби; 

- авіаційні та піротехнічні підрозділи; 

- формування особливого періоду; 

- підрозділи забезпечення та матеріальних резервів та ін. 

б) регіональних і місцевих сил: 

- аварійно-рятувальні формування і підрозділи; 

- спеціалізовані аварійно-рятувальні служби (АРС); 

- сили і засоби місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; 

- сили і засоби підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності і 

підпорядкування; 

– добровільні рятувальні формування. 

Особовий склад органів і підрозділів ЦЗ становлять особи рядового і начальницького 

складу, які відбираються на конкурентній основі. На службу приймаються громадяни України, які 

досягли 18-річного віку, і спроможні виконувати відповідні службові обов'язки, окрім осіб, які 

підлягають призову на строкову військову службу до Збройних сил України й інших формувань, а 

також осіб, які раніше засуджувались і судимість не знято. 

Виконання основних завдань щодо запобігання та ліквідації наслідків НС, проведення 

пошукових, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт покладені на аварійно-рятувальні 

служби (APC). АРС обслуговують окремі території, а також підприємства, установи та організації 

незалежно від форми власності, на яких існує небезпека виникнення НС природного чи 

техногенного характеру. На небезпечних об'єктах підвищеного ризику виникнення аварії 

створюються об'єктові АРС. АРС можуть бути спеціалізованими, або не спеціалізованими, 

створеними на професійній або на непрофесійній основі. 

До складу АРС входять органи управління та їх сили (аварійно-рятувальні формування та 

допоміжні підрозділи). Професійні АРС забезпечують постійну цілодобову готовність своїх 

формувань до негайного виїзду на об'єкти і території для рятування людей та ліквідації НС. 

Керівництво аварійно-рятувальними роботами здійснює уповноважений керівник з 

ліквідації НС, який призначається залежно від рівня НС відповідним органом виконавчої влади. 

Уповноважений керівник з ліквідації НС утворює робочий орган – штаб з ліквідації 

надзвичайних ситуацій, що діє у відповідності із затвердженим Положенням і заздалегідь 

розроблених планів реагування на надзвичайні ситуації. 

Особливим видом державних АРС є Державна служба медицини катастроф, що має 

надавати громадянам та рятувальникам в екстремальних ситуаціях безплатну медичну допомогу. 

Служба медицини катастроф складається з медичних сил, лікувальних засобів та закладів. 

Організаційно-методичне керівництво нею здійснює Міністерство охорони здоров'я. 
 

Режими функціонування ЄС ЦЗ 

Залежно від масштабів і особливостей НС рішенням органу виконавчої влади у межах 

конкретної території можуть встановлюватися такі режими функціонування системи ЦЗ: 

Режим повсякденного функціонування – при нормальній виробничо-промисловій, 

радіаційній, хімічній та ін. обстановці. 

В цьому режимі провадяться такі заходи: 

• ведення спостереження і здійснення контролю за станом довкілля, обстановкою на 

потенційно небезпечних об'єктах і прилеглій до них територіях; 

• розробка і виконання заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, забезпечення 

захисту населення, зменшення можливих матеріальних втрат; 

• створення і поновлення матеріальних резервів для ліквідації наслідків НС; 

• постійне прогнозування обстановки, погіршення якої може призвести до НС. 



99 
 

Режим підвищеної готовності – при істотному погіршенні виробничо-промислової, 

радіаційної, хімічної та ін. обстановки. 

В цьому режимі здійснюються заходи режиму повсякденного функціонування, і додатково: 

• формування оперативних груп для виявлення причини погіршення обстановки; 

• посилення спостереження і контролю за ситуацією на потенційно небезпечних об'єктах, 

а також обстановкою і прогнозування можливості виникнення НС та її масштабів; 

• здійснення заходів для запобігання виникнення НС, захисту населення і територій; 

• приведення в стан підвищеної готовності наявних сил і засобів та ін. Режим 

надзвичайної ситуації – у разі виникнення і під час ліквідації наслідків НС. 

В цьому режимі здійснюються: 

• організація захисту населення і територій; 

• організація роботи, пов'язаної з локалізацією або ліквідацією наслідків НС; 

• забезпечення сталого функціонування об'єктів економіки та об'єктів першочергового 

життєзабезпечення постраждалого населення; 

• здійснення постійного контролю за станом довкілля тощо. Режим надзвичайного стану 

встановлюється відповідно до вимог Закону України „Про правовий режим надзвичайного 

стану". 

З метою своєчасного і ефективного реагування на НС організується взаємодія органів 

управління та підпорядкованих їм сил територіальних і функціональних підсистем на 

загальнодержавному, регіональному рівнях під керівництвом відповідної комісії з техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС). 

Режим воєнного стану — встановлюється в умовах воєнних дій; порядок підпорядкування 

ЄС ЦЗ військовому командуванню визначаються відповідно до Закону України „Про правовий 

режим воєнного стану". 
 

Організація цивільного захисту (ЦЗ) на об'єкті господарювання 

Об'єкт господарювання (підприємство, установа, організація) є основною ланкою в системі 

ЦЗ держави. На об'єкті, де зосереджені людські і матеріальні ресурси, здійснюються економічні і 

захисні заходи. 

У відповідності до законодавства, керівництво підприємств, установ і організацій 

незалежно від форм власності і підпорядкування забезпечує своїх працівників засобами 

індивідуального та колективного захисту, місцем в захисних спорудах, організовує здійснення 

евакозаходів, створює сили для ліквідації наслідків НС та забезпечує їх готовність, виконує інші 

заходи з ЦЗ і несе пов'язані з цим матеріальні та фінансові витрати. 

Власники потенційно небезпечних об'єктів відповідають також за оповіщення і захист 

населення, що проживає в зонах можливого ураження від наслідків аварій на цих об'єктах. 

Начальником ЦЗ об'єкта є керівник об'єкта. Він несе особисту відповідальність за 

організацію і стан цивільного захисту об'єкта, керує діями органів і сил ЦЗ при проведенні 

рятувальних робіт на ньому. Заступники начальника ЦЗ об'єкта допомагають йому з проблемами 

евакуації, матеріально-технічного постачання, інженерно-технічного забезпечення тощо. 

Органом повсякденного управління ЦЗ є відділ (сектор) з питань НС та ЦЗ, який 

організовує і забезпечує повсякденне керівництво виконанням завдань ЦЗ на об'єкті. 

Для підготовки та втілення в життя заходів з окремих напрямків створюються служби 

зв'язку і оповіщення, сховищ і укриттів, протипожежної охорони, охорони громадського порядку, 

медичної допомоги, протирадіаційного і протихімічного захисту, аварійно-технічного й 

матеріально-технічного забезпечення та інші. Начальниками служб призначаються начальники 

установ, відділів, лабораторій, на базі яких вони утворюються.  

Служба зв'язку та оповіщення створюється на базі вузла зв'язку об'єкта. Головне завдання 

служби – забезпечити своєчасне оповіщення керівного складу та службовців про загрозу аварії, 

катастрофи, стихійного лиха, нападу противника; організувати зв'язок і підтримувати його в стані 

постійної готовності. 

Протипожежна служба створюється на базі підрозділів відомчої пожежної охорони. 

Служба розробляє протипожежні профілактичні заходи і контролює їх виконання; організовує 

локалізацію і гасіння пожежі. 
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Медична служба формується на базі медичного пункту, поліклініки об'єкта. На неї 

покладається організація проведення санітарно-гігієнічних та профілактичних заходів, надання 

медичної допомоги потерпілим та евакуація їх у лікувальні установи, медичне обслуговування 

робітників, службовців і членів їхніх сімей в місцях розосередження. 

Служба охорони громадського порядку створюється на базі підрозділів відомчої охорони. її 

завдання ~ організація і забезпечення надійної охорони об'єкта, громадського порядку в умовах 

НС, при ліквідації наслідків аварії, стихійного лиха, а також у воєнний час. 

Служба протирадіаційного і протихімічного захисту організовується на базі хімічної 

лабораторії чи цеху. На неї покладається розробка та здійснення заходів щодо захисту робітників і 

службовців, джерел водозабезпечення, радіаційного і хімічного спостереження, проведення 

заходів з ліквідації радіаційного і хімічного зараження та здійснення дозиметричного контролю. 

Служба сховищ та укриттів організовується на базі відділу капітального будівництва, 

житлово-комунального відділу. Вона розробляє план захисту робітників, службовців та їх сімей з 

використанням сховищ та укриттів, забезпечує їх готовність та правильну експлуатацію. 

Аварійно-технічна служба створюється на базі виробничо-технічного відділу або відділу 

головного механіка. Служба розробляє та^здійснює попереджувальні заходи, що підвищують 

стійкість основних споруд, інженерних мереж та комунікацій в надзвичайних ситуаціях, 

організовує проведення робіт по ліквідації і локалізації аварії на комунально-енергетичних 

мережах. 

Служба матеріально-технічного забезпечення створюється на базі відділу матеріально-

технічного забезпечення об'єкта. Вона організовує своєчасне забезпечення формувань усіма 

засобами оснащення, постачання продуктів харчування і предметів першої необхідності 

робітників та службовців на об'єкті й у місцях розосередження, ремонт техніки і майна. 

Транспортна служба створюється на базі транспортного відділу, гаражу об'єкта. Вона 

розробляє і здійснює заходи з забезпечення перевезень, пов'язаних із розосередженням 

працівників та доставкою їх до місця роботи, проведення рятувальних робіт. 

Кожна служба створює, забезпечує, готує формування служби (команди, групи, ланки) і 

керує ними при виконанні робіт. 

Формування загального призначення – рятувальні загони (команди, групи, ланки), 

зведені рятувальні загони (команди) підпорядковані безпосередньо начальнику ЦЗ об'єкта. Кожне 

з них має свою структуру і можливості. Наприклад: 

Зведена рятувальна команда (ЗРК) у своєму складі має підрозділи різного призначення, 

такі, як ланка зв'язку і розвідки, дві рятувальні групи, група механізації, санітарна дружина тощо. 

ЗРК може самостійно виконувати основні рятувальні та інші невідкладні роботи (PHP) в осередку 

ураження.  

 

Поняття про надзвичайні ситуації, їх класифікація і причини виникнення 

 

Надзвичайна ситуація (НС) — порушення нормальних умов життя і діяльності людей на 

об'єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом чи іншою небезпечною 

подією, яка призвела або може призвести до загибелі людей та значних матеріальних втрат. 

Під час НС потенційні небезпеки проявляються в більшій кількості та з більшою 

ймовірністю, що призводить до масштабних негативних наслідків. Умови виникнення НС: 

• Наявність джерела небезпеки (вибухових, отруйних, радіоактивних речовин і т.ін.) 

• Дії чинників, що уражають в разі прояву небезпек (викид газу, вибух, займання) 

• Знаходження в зоні дії уражаючих факторів людей, сільськогосподарських тварин, угідь. 

Надзвичайні ситуації класифікують за різними ознаками. 

Класифікація надзвичайних ситуацій 

Відповідно до причин походження подій, що можуть зумовити виникнення НС на території 

України, розрізняються: 

НС техногенного характеру — транспортні аварії (катастрофи), пожежі, аварії з викидом 

небезпечних речовин, руйнуванням споруд та будівель, аварії на інженерних мережах і спорудах 

життєзабезпечення, гідродинамічні аварії на греблях, дамбах тощо. 
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НС природного характеру — небезпечні геологічні, метеорологічні, гідрологічні морські та 

прісноводні явища, деградація ґрунтів чи надр, природні пожежі, зміна стану повітряного басейну, 

інфекційна захворюваність людей, сільськогосподарських тварин, масове ураження 

сільськогосподарських рослин хворобами чи шкідниками, зміна стану водних ресурсів та 

біосфери, тощо. 

НС соціально-політичного характеру, пов'язані з протиправними діями терористичного і 

антиконституційного спрямування: здійснення або реальна загроза терористичного акту 

(збройний напад, захоплення і затримання важливих об'єктів, ядерних установок і матеріалів, 

систем зв'язку та телекомунікацій, напад чи замах на екіпаж повітряного або, морського судна), 

викрадення (спроба викрадення) чи знищення суден, захоплення заручників, встановлення 

вибухових пристроїв у громадських місцях, викрадення або захоплення зброї, виявлення 

застарілих боєприпасів тощо. 

Надзвичайні ситуації воєнного характеру, пов'язані з наслідками застосування зброї 

масового ураження або звичайних засобів ураження, під час яких виникають вторинні фактори 

ураження населення внаслідок зруйнування атомних і гідроелектричних станцій, складів і сховищ 

радіоактивних і токсичних речовин та відходів, нафтопродуктів, вибухівки, транспортних та 

інженерних комунікацій тощо. 

НС екологічного характеру — зміна стану повітряного та водного басейнів внаслідок 

викидів небезпечних хімічних, радіоактивних і біологічних речовин. 

Відповідно до територіального поширення, обсягів заподіяних або очікуваних економічних 

збитків, кількості людей, які загинули, за класифікаційними ознаками визначаються чотири рівні 

надзвичайних ситуацій: 

• Загальнодержавний 

• Регіональний 

• Місцевий 

• Об'єктовий. 

До загальнодержавного рівня відноситься НС, яка розвивається на території двох та більше 

областей або загрожує транскордонним перенесенням, а також у разі, коли для її ліквідації 

необхідні матеріальні і технічні ресурси у обсягах, що перевищують власні можливості окремої 

області. 

До регіонального рівня відноситься НС, яка розгортається на території двох та більше 

адміністративним районів (міст обласного значення), областей, міста Києва або загрожує 

перенесенням на територію суміжної області України, а також у разі, коли для її ліквідації 

необхідні матеріальні і технічні ресурси у обсягах, що перевищують власні можливості окремого 

району. 

До місцевого рівня відноситься НС, яка виходить за межі потенційно небезпечного об'єкта, 

загрожує поширенням самої ситуації або її вторинних наслідків на довкілля, сусідні населені 

пункти, інженерні споруди, а також у разі, коли для її ліквідації необхідні матеріальні і технічні 

ресурси у обсягах, що перевищують власні можливості потенційно-небезпечного об'єкта, але не 

менш одного відсотка обсягу видатків відповідного бюджету. До місцевого рівня також належать 

всі надзвичайні ситуації, які виникають на об'єктах житлово-комунальної сфери та інших, що не 

входять до затверджених переліків потенційно-небезпечних об'єктів. 

До об'єктового рівня відноситься НС, яка розгортається на території об'єкта або на самому 

об'єкті, і наслідки якої не виходять за межі об'єкта або його санітарно - захисної смуги. 

 

Причини виникнення надзвичайних ситуацій 

Основними причинами виникнення надзвичайних ситуацій є: 

 Аварії і катастрофи (на виробництві, транспорті, інженерних мережах і та. ін.) 

 Стихійні лиха (природні катаклізми): землетруси, бурі, урагани, повені, снігові замети і та 

ін. 

 Епідемії, епізоотії, епіфітотії (значні розповсюдження інфекційних захворювань або 

уражень відповідно серед людей, сільськогосподарських тварин і рослин). 

  Збройні конфлікти та інші фактори соціального і політичного характеру. 
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Аварія — небезпечна подія техногенного характеру, що створює на об'єкті, території, або 

акваторії загрозу для життя і здоров'я людей і призводить до руйнування будівель, споруд, 

обладнання і транспортних засобів, порушення виробничого або транспортного процесу чи завдає 

шкоди довкіллю. 

Катастрофа — великомасштабна аварія з тяжкими, трагічними наслідками. 

Вивчення причин виникнення виробничих аварій і катастроф свідчить про їх велике 

різноманіття, але за суттю ці причини можна об'єднати в дві групи. 

Перша — це проектно-виробничі помилки і порушення (помилки при проектуванні 

підприємств, порушення будівельних норм і правил, низька якість будівельних робіт, 

використаних матеріалів і конструкцій, порушення техніки безпеки і технологічних процесів 

виробництва, відсутність постійного контролю за потенційно небезпечними об'єктами). 

Друга група причин обумовлена тим, що не всі явища природи пізнані. 

Великі темпи сучасного науково-технічного прогресу створили умови для великої 

концентрації радіаційно-, хімічно-, та вибухонебезпечних виробництв. По залізницям і 

трубопроводам транспортуються в великій кількості небезпечні речовини. В наслідок цього 

зросла ймовірність виникнення значних аварій і катастроф. 

Промисловість України характеризується великою концентрацією потенційно небезпечних 

виробництв. Практично в усіх обласних центрах і великих містах, де проживає біля 22 млн. 

людей, розташовані хімічнонебезпечні об'єкти. Крім того територію України перетинають: 

аміакопровід Тольятті-Одеса довжиною 814 км., на кожному кілометрі якого є 55т. аміаку; 

нафтопровід "Дружба" довжиною 2,3 тис. км, в якому на кожний кілометр припадає 250т 

нафтопродуктів; газопровід "Союз". 

На території України функціонує 5 АЕС — 14 енергоблоків (Запорізька, Південноукраїнська, 

Рівненська, Хмельницька, Чорнобильська); діє 13 великих гідровузлів. Аварійне руйнування 

гідровузлів тільки Дніпровського каскаду може призвести до катастрофічного затоплення 426 

населених пунктів з населенням біля 2млн. 

Стихійні лиха є причиною утворення катастрофічних наслідків. За даними ООН за останні 

20 років наслідки стихійних лих відчули більш ніж 1 млрд. людей, в них загинуло біля 3 млн. 

На території України можуть виникати НС природного характеру досить часто і у великих 

масштабах. Так, землетрус силою 9 балів може охопити західні, південно- західні регіони і Крим 

на загальній площі біля 27тис.кв.км. Прибережні райони басейну Чорного моря можуть виявитися 

під впливом цунамі (морські хвилі від підземного землетрусу). Щорічно окремі райони 

потерпають від дій бурь, ураганів, повеней та інших явищ. Особливо катастрофічним була повінь 

в Закарпатті у листопаді 1998 року. 

 

Війна завжди була великим лихом. Людство Землі перенесло більше 14500 воєн, в яких 

загинуло 3640млн. людей. На сьогодні накопичена велика кількість сучасної зброї в тому числі 

ядерної, і сучасних засобів доставки її до цілей: міжконтинентальних балістичних ракет (МБР), 

підводних човнів-ракетоносців, стратегічної й тактичної авіації, що дозволяють доставити заряди 

до цілей в короткі терміни. Час польоту МБР на відстань 11-12 тис.км. складає всього 30-40 хв. 

Враховуючи масштабність і збільшену ймовірність виникнення НС, перед суспільством 

існує проблема захисту населення, матеріальних цінностей і навколишнього середовища в умовах 

мирного і воєнного часу. Вирішення цієї проблеми базується на завчасному прогнозуванні та 

оцінки наслідків можливих НС в конкретному регіоні, на об'єкті і проведенні заходів щодо 

запобігання НС і зниженню їх негативних наслідків. Прогнозування обстановки можливе на 

знанні характеристик осередків ураження, що утворюються в разі виникнення надзвичайних 

ситуацій. 

Осередком ураження (ОУ) називається територія, на якій в результаті дії уражаючих 

факторів виникли руйнування будівель і споруд, пожежі, зараження атмосфери і місцевості та 

ураження людей, сільськогосподарських тварин і рослин. ОУ може утворитися під впливом 

одного уражаючого фактора (простий), або під впливом декількох первинних і вторинних 

уражаючих факторів (складний). 

Осередок ураження характеризується: 

 Формою (положенням меж осередку на місцевості): коло, трикутник, еліпс і ін. 
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 Розмірами (радіус, глибина, площа) 

 Завданими збитками (кількістю уражених людей і тварин, зруйнованих будинків і споруд, 

грошовою сумою втрат матеріальних цінностей). 

В подальшому розглядаються характеристики осередків ураження і можливі негативні 

наслідки різних НС, та заходи щодо захисту людей в таких ситуаціях. 

 

НС техногенного характеру 

Це НС, що викликаються виробничою діяльністю людини. 

Причинами НС техногенного характеру є виробничі аварії (ВА) і катастрофи на 

промислових підприємствах, об'єктах енергетики і транспортних комунікаціях. 

Під ВА розуміється непередбачений вихід з ладу машин, механізмів, агрегатів, систем і т.д. 

Крупні ВА, що супроводжуються загибеллю людей, прийнято відносити до категорії 

катастроф. 

Головними передумовами ВА і катастроф є: 

• Недосконалість технологій і устаткування; 

• Помилки допущені в процесі проектування, створення і експлуатації того або іншого 

устаткування; 

• Низька професійна підготовка виробничого персоналу; 

• Низький рівень виробничої дисципліни; 

• Фізичне старіння устаткування; 

• Можливі терористичні акти. 

Статистика ВА і катастроф показує, що їх кількість кожним роком збільшується. (Одна з 

американських фірм, яка веде статистику НС, стверджує, що число крупних В А в світі 

подвоюється кожне десятиліття). 

Серед найкрупніших техногенних катастроф за останнє десятиліття можна назвати: 

1. У грудні 1984 р. В індійському м. Бхопале відбулася катастрофа на ХО. Була 

зруйнована місткість з метілізоционітом (МІЦ), який токсичніший за хлор в 25 - 30 разів. В 

результаті більше 3 000 чоловік загинуло і близько 100 тис.людей було госпіталізовано. 

2. У квітні 1986 р. відбулася катастрофа планетарного масштабу на Чорнобильській АЕС. 

3. У червні 1987 р. відбувся вибух на газопроводі Ніжневартовськ-Нефтекамськ 

(територія Башкирії). Загинуло 572 пасажири двох стрічних потягів. Близько 1 000 чоловік 

стали інвалідами. 

4.Вибухи на шахтах Донецького вугільного басейну в квітні 1998 р. і грудні 2007р. 

Загинуло більше 200 гірників. 

 

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. 

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. 
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Параметром, що характеризує ступінь γ-радіоактивного зараження на місцевості є рівень 

радіації (потужність дози) Р, Р/г; мР/г; 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  - 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.1. Рівень радіації на сліді радіоактивної хмари 

 

З метою визначення ступеня небезпеки на радіоактивному сліді виділяють зони:  

М - зона радіаційної небезпеки (  = І4…. 140 мР/г);  

А - зона помірного зараження (  = 140.... 1400 мР/г);  

Б - зона сильного зараження (  = 1400….4200 мР/г); 

В - зона небезпечного зараження (  = 4200... 14 000 мР/г); 

Г - зона надзвичайно небезпечного зараження ( >14 000 мР/г). 

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. 

Разом з тим, ступінь ураження людей залежить не тільки від величини одержуваної дози, але 

і часу, впродовж якого вона одержана. Уражаючий ефект при короткочасному опромінюванні 

буде значно вищим. 

Дози випромінювання одержувані короткочасно (на протязі 4 діб) в 100 рад і більше 

приводять до різних ступенів променевої хвороби. 

 

 

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.(Тримайл-Айленд 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 

Таблиця Коефіцієнт, що враховує умови розташування сховища, Кр. 

 

Умови розташування Значення Кр 

Окреме сховище, що розташоване поза районом забудови 1 

Те ж, в районі забудови 2 

Вбудоване сховище в окремо розташований будинок 4 

Вбудоване сховище всередині виробничого комплексу або житлового 

кварталу 

8 
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на час аварії),що за небезпекою еквівалентно дії 85-ти ядерних боєприпасів потужністю по 20 кт 

(один такий боєприпас був підірваний над м. Хиросима 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 0.15мР/год(15 

Кі/км
2
 ) і більше, де поглинута доза за 1 рік перевищує 0,5 бер понад дози від природного 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. 

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. 

 

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). 

3X3 - це територія, що включає місце безпосереднього розливу СДОР і територію, над якою 

розповсюдилася хмара зараженого повітря з уражаючою 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. 

 
Надзвичайні     ситуації   соціально-політичного характеру 

1. Особливості надзвичайних ситуацій соціально-політичного характеру. 

Соціальними надзвичайними ситуаціями називаються НС, широко розповсюджені    в  

   державі, які загрожують життю і здоров'ю людей. 

Надзвичайні ситуації соціально-політичного характеру пов'язані з протизаконними діями 

терористичного і антиконституційних напрямів. Це : 
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 існування або реальна загроза терористичного акту (військовий напад, захоплення 

важливих об‘єктів , ядерних установок і матеріалів, систем зв'язку і телекомунікацій), 

  напад (або його загроза) на екіпажі повітряних або морських суден), 

 крадіжка (спроба крадіжки) чи знищення суден;  

 захоплення заручників; 

 установка  вибухових пристроїв в населених пунктах;  

 крадіжка або захоплення зброї; 

  виявлення старих боєприпасів. 

2. Причини соціальних НС можуть бути такі: 

 психологічний  тиск   на людину (шантаж,шахрайство, крадіжка); 

  фізичне насильство (розбій, бандитизм, терор, насильство,захоплення заручників); 

  вживання речовин, які руйнують організм людини (наркоманія, алкоголізм, куріння); 

  захворювання (СНІД, венеричні хвороби); 

   небезпека    самовбивства    (невирішені    проблеми    на соціальному  ґрунті , наслідки 

війни в Афганістані). 

Надзвичайні   ситуації соціально-політичного характеру створюють екстремальну, вкрай 

небезпечно обстановку. На людей,які перебувають в умовах надзвичайної ситуації, разом із 

різними засобами ураження діють і психотравмуючі обставини, що являють собою комплекс 

надсильних подразників, які викликають порушення психічної діяльності.  

Психотравмуючий вплив екстремальних умов полягає не тільки в прямій безпосередній 

загрозі життю людини, а й опосередковано пов'язані з очікуванням її. 

Загальна характеристика основних психотравмуючих чинників.  

На психіку людини в умовах надзвичайної ситуації впливають такі   основні   чинники:     

1)   Фізичні;    

2)   Психічні;    

3)   Соціально-психологічні. 

Фізичні чинники 

Людина в екстремальній ситуації зазнає величезних фізичних навантажень, які пов'язані з 

необхідністю постійно змінювати місце знаходження, виконувати важку фізичну роботу. Значних 

зусиль вимагає і необхідність захистити себе.  

Ознаки фізичної втоми у людей проявляються по-різному:     

 напруження і головний біль, тремтіння і занепокоєння; 

 подразливість від неочікуваних звуків чи рухів; 

 зміна температури тіла; 

 негаразди зі шлунком і, можливо, нудота; 

 відсутній погляд; 

 занепокоєння, замкненість, очікування гіршого; 

 полохливість, бурчання, скарги, пригнічення;  

 обмеження сну. 

Психічні чинники 

 До психічних чинників належать:  

 емоції страху, горя; 

  емоційне напруження; 

  почуття ізольованості;  

 усвідомлення власного безсилля; 

  злам основних життєвих установок, стереотипів. 

Соціально-психологічні чинники. 

До соціально-психологічних чинників належать:  

 авторитетність, професійна компетентність; 

 здатність   керівників   достатньо   ефективно   керувати   під   час екстремальних 

ситуацій, рятувальних та відновлювальних робіт;  

 дефіцит або перенасичення людей інформацією; 

  наявність у колективах позитивних або негативних традицій. 
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Як  поводитися,  якщо  вас  затягнули  в  НС  соціально-політичного характеру?          Під 

час НС: 

     не панікувати (в даному випадку паніка — ваш найзліший ворог) 

    проаналізувати те, що відбувається, зважити всі «за» і «проти», реально оцінити 

обстановку; 

     не намагатися зупинити учасників дій, не закликати до здорового глузду, не вступати 

в суперечки (з мітингуючими ,страйкарями): 

     використовувати   всі   права   і   можливості   (наприклад,переговори) для захисту- 

свого життя і здоров'я; 

Надзвичайні ситуації соціально-політичного характеру в сучасному світі останнім часом 

виникають в різних регіонах планети і носять небезпечний характер для всіх країн світу. 

 

Дії населення в умовах надзвичайних ситуацій воєнного характеру 

При першій можливості покиньте разом із сім‘єю небезпечну зону. У разі неможливості 

виїхати особисто, відправте дітей і родичів похилого віку до родичів, знайомих. Необхідно взяти 

із собою всі документи, коштовні речі і цінні папери. 

Підготовку до можливого перебування у зоні надзвичайної ситуації доцільно починати 

завчасно. Необхідно підготувати "екстрену валізку" з речами, які можуть знадобитись при 

знаходженні у зоні НС або при евакуації у безпечні райони. 

Підготовка оселі 

 нанести захисні смуги зі скочу (паперу, тканини) на віконне скло для підвищення його 

стійкості до вибухової хвилі та зменшення кількості уламків і уникнення травмування у разі його 

пошкодження; 

 по можливості обладнайте укриття у підвалі, захистіть його мішками з піском, передбачте 

наявність аварійного виходу; 

 при наявності земельної ділянки, обладнайте укриття на такій відстані від будинку, яка 

 більша його висоти; 

 зробити вдома запаси питної та технічної води; 

 зробити запас продуктів тривалого зберігання; 

 додатково укомплектувати домашню аптечку засобами надання домедичної допомоги; 

 підготувати (закупити) засоби первинного пожежогасіння; 

 підготувати ліхтарики (комплекти запасних елементів живлення), гасові лампи та свічки 

на випадок відключення енергопостачання; 

 підготувати (закупити)  прилади (примус) для приготування їжі у разі відсутності газу і 

електропостачання; 

 підготувати необхідні речі та документи на випадок термінової евакуації або переходу до 

захисних споруд цивільної оборони або інших сховищ (підвалів, погребів тощо); 

 особистий транспорт завжди мати у справному стані із запасом палива для виїзду у 

небезпечний район; 

 при наближенні зимового періоду необхідно продумати питання щодо обігріву оселі у 

випадку відключення централізованого опалення. 

  

Правила поведінки  в умовах надзвичайних ситуації воєнного характеру 

Необхідно: 

 зберігати особистий спокій, не реагувати на провокації; 

 не сповіщати про свої майбутні дії (плани) малознайомих людей, а також знайомих з 

ненадійною репутацією; 

 завжди мати при собі документ (паспорт), що засвідчує особу, відомості про групу крові 

свою та близьких родичів, можливі проблеми зі здоров‘ям (алергію на медичні препарати тощо); 

 знати місце розташування захисних споруд цивільної оборони поблизу місця проживання, 

роботи, місцях частого відвідування (магазини, базар, дорога до роботи, медичні заклади тощо). 

Без необхідності старатися якнайменше знаходитись поза місцем проживання, роботи та 

малознайомих місцях; 
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 при виході із приміщень, пересуванні сходинами багатоповерхівок або до споруди 

цивільної оборони (сховища) дотримуватись правила правої руки (як при русі автомобільного 

транспорту) з метою уникнення тисняви. Пропускати вперед та надавати допомогу жінкам, дітям, 

перестарілим людям та інвалідам, що значно скоротить терміни зайняття укриття; 

 уникати місць скупчення людей; 

 не вступати у суперечки з незнайомими людьми, уникати можливих провокацій; 

 у разі отримання будь-якої інформації від органів державної влади про можливу 

небезпеку або заходи щодо підвищення безпеки передати її іншим людям (за місцем проживання, 

роботи тощо); 

 при появі озброєних людей, військової техніки, заворушень, негайно покидати цей район; 

 посилювати увагу і за можливості, також залишити цей район, у разі появи засобів 

масової інформації сторони-агресора; 

 у разі появи підозрілих людей (не орієнтуються на місцевості, розмовляють з акцентом, 

нехарактерна зовнішність, протиправні і провокативні дії, проведення незрозумілих робіт тощо), 

негайно інформувати органи правопорядку, місцевої влади, військових; 

 у разі потрапляння у район обстрілу, сховатись у найближчу захисну споруду цивільної 

оборони, сховище (укриття). У разі відсутності пристосованих сховищ, для укриття 

використовувати нерівності рельєфу (канави, окопи, заглиблення від вибухів тощо). У разі 

раптового обстрілу та відсутності поблизу споруд цивільного захисту, сховища і укриття − лягти 

на землю головою в сторону, протилежну вибухам. Голову прикрити руками (за наявності, для 

прикриття голови використовувати валізу або інші речі). Не виходьте з укриття до кінця обстрілу; 

 надавати домедичну допомогу іншим людям у разі їх поранення. Викликати швидку 

допомогу, представників ДСНС України, органів правопорядку за необхідності - військових; 

 у разі, якщо Ви стали свідком поранення або смерті людей, протиправних до них дій 

(арешт, викрадення, побиття тощо), постаратися з‘ясувати та зберегти якнайбільше інформації про 

них та обставини події для надання допомоги, пошуку, встановлення особи тощо. Необхідно 

пам‘ятати, що Ви самі або близькі Вам люди, також можуть опинитись у скрутному становищі і 

будуть потребувати допомоги. 

Не рекомендується: 

 підходити до вікон, якщо почуєте постріли; 

 спостерігати за ходом бойових дій; 

 стояти чи перебігати під обстрілом; 

 конфліктувати з озброєними людьми; 

 носити армійську форму або камуфльований одяг; 

 демонструвати зброю або предмети, схожі на неї; 

 підбирати покинуті зброю та боєприпаси. 

  

При виявленні вибухонебезпечних предметів забороняється: 

 перекладати, перекочувати з одного місця на інше; 

 збирати і зберігати, нагрівати і ударяти; 

 намагатися розряджати і розбирати; 

 виготовляти різні предмети; 

 використовувати заряди для розведення вогню і освітлення; 

 приносити в приміщення, закопувати в землю, кидати в колодязь чи річку. 

Виявивши вибухонебезпечні предмети, вживайте заходів з означення, огородження і 

охороні їх на місці виявлення. Негайно повідомте про це територіальні органи ДСНС та МВС. 

 

Лекція № 9. Основні принципи та способи захисту населення та територій 

від надзвичайних ситуацій. Локалізація та ліквідація НС. 

 
Основні принципи і способи захисту населення та територій 

Забезпечення захисту населення та територій у разі загрози й виникнення НС, як одне із 

найважливіших завдань держави, здійснюється згідно із законами України. 
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Комплекс підготовчих захисних заходів однаковий як для мирного, так і для воєнного часу, 

оскільки враховує поєднання впливу уражальних факторів НС і можливого застосування 

агресором сучасних засобів ураження. 

Захист населення та територій від НС здійснюється за відповідними принципами, що 

забезпечують максимально ефективне розв‘язання проблеми, а саме: 

– пріоритетність завдань, спрямованих на захист людей, збереження їхнього здоров‘я, а 

також на захист довкілля; 

– обов‘язковість завчасного планування та реалізації заходів щодо захисту населення та 

територій з урахуванням економічних, природних та інших особливостей регіону, а також 

імовірності виникнення НС; 

– комплексне використання способів і засобів захисту та вибір найбільш раціональних; 

– вільний доступ населення до інформації про захист від НС; 

– особиста відповідальність керівників органів ЦЗ та піклування громадян про власну 

безпеку, неухильне дотримання ними правил поведінки та дій у НС. 

Основні способи захисту населення від уражальної дії факторів, що виникають у НС 

мирного та воєнного часу, такі: 

використання засобів індивідуального захисту, 

укриття людей у захисних спорудах, 

здійснення заходів з евакуації населення. 

Використання засобів індивідуального захисту. Цей спосіб полягає у своєчасному 

використанні спеціальних індивідуальних засобів, що забезпечують захист органів дихання, 

шкіри, підвищує захисні властивості організму від дії СДОР, РР та бактеріальних засобів (БЗ). 

Для повного та ефективного захисту потрібне виконання таких умов: 

- заздалегідь забезпечити населення засобами індивідуального захисту; 

- своєчасно видати людям засоби захисту (у разі виникнення НС); 

- своєчасно оповістити населення про небезпеку та постійно інформувати його про стан 

радіоактивної, хімічної та біологічної обстановки. 

Укриття людей у захисних спорудах (ЗС) полягає у своєчасному укритті людей у 

спеціальних інженерних спорудах, що здатні захистити людей від дії уражальних факторів або 

послабити їх дію. 

До захисних споруд цивільного захисту належать: 

♦ сховище - герметична споруда для захисту людей, в якій протягом певного часу 

створюються умови, що виключають вплив на них небезпечних факторів,які виникають внаслідок 

надзвичайної ситуації, воєнних (бойових) дій та терористичних актів. Захисні властивості 

сховища характеризуються граничним значенням надмірного тиску УХ, що витримує споруда, 

ДРфзах. За захисними властивостями сховища поділяють на 4 класи: 1-й клас 

- сховище витримує до 500 кПа; 2-й клас - 300 кПа; 3-й клас - 200 кПа; 4-й клас -100 кПа. 

Коефіцієнти ослаблення Косл.зах відповідно: 5000 і більше, 3000, 2000, 1000; 

♦ протирадіаційне укриття - негерметична споруда для захисту людей, в якій створюються 

умови, що виключають вплив на них іонізуючого опромінення у разі радіоактивного зараження 

місцевості. Протирадіаційне укриття забезпечує захист від зовнішнього радіаційного 

опромінення та послаблює дію деяких інших уражальних факторів. Це не герметична споруда, 

тому в ПРУ треба використовувати засоби індивідуального захисту. Захисні властивості ПРУ 

характеризуються Косл.зах. За цим показником такі укриття поділяють на дві групи: до першої 

належать ті, які мають Косл.зах від 100 до 200, до другої - від 50 до 100. Протирадіаційні укриття 

для зони АЕС будують з коефіцієнтом ослаблення 500-1000. 

♦ швидкоспоруджувана захисна споруда цивільного захисту - захисна споруда, що 

зводиться із спеціальних конструкцій за короткий час для захисту людей від дії засобів 

ураження в особливий період. 

Для захисту людей від деяких факторів небезпеки, що виникають внаслідок надзвичайних 

ситуацій у мирний час, та дії засобів ураження в особливий період також використовуються 

споруди подвійного призначення та найпростіші укриття. 

Споруда подвійного призначення - це наземна або підземна споруда, що може бути 

використана за основним функціональним призначенням і для захисту населення. 
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Найпростіше укриття - це фортифікаційна споруда, цокольне або підвальне приміщення, що 

знижує комбіноване ураження людей від небезпечних наслідків надзвичайних ситуацій, а також 

від дії засобів ураження в особливий період. 

До будівництва та експлуатації ЗС висувають такі вимоги: 

- забезпечення захисту людей протягом тривалого часу (не менше двох діб - період значного 

зниження рівня радіації); 

- розташування якомога ближче до місць перебування людей (сховищ - не далі 500 м, ПРУ - 

3000 м); 

- наявність не менше двох входів і аварійного виходу. 

Загальна місткість ЗС має відповідати чисельності персоналу об‘єкта господарювання. За 

місткістю сховища бувають малої місткості - 150-600 осіб, середньої - 600-2000, великої - більше 

2000. Будувати сховища місткістю менше ніж на 150 місць економічно недоцільно. 

Протирадіаційні укриття споруджують на 50 осіб і більше, а облаштовані в існуючих 

будівлях та швидкоспоруджувані простіші укриття - на 5 і більше осіб. 

Будівництво захисних споруд і їх утримання потребують багато часу та коштів, тому 

накопичують фонд захисних споруд таким чином: 

- будують сховища одночасно з будівництвом нових підприємств, розрахованих на укриття 

працівників найбільшої зміни; 

- будують ПРУ; 

- використовують лінії метрополітену підземного розташування; 

- обладнують сховища у підземних та інших заглиблених приміщеннях будівель і споруд; 

- пристосовують та використовують частини приміщень освоєного підземного простору 

місць для захисту населення; 

- використовують підземні виробітки та природні порожнини; 

- масово будують швидкоспоруджувані сховища та укриття у період загрози виникнення НС 

у скорочений термін (3-6 діб). 

Наявний фонд захисних споруд у повсякденних умовах життєдіяльності використовують для 

господарських, культурних та побутових потреб у встановленому порядку (за прямим 

призначенням в установлений короткий термін). 

Для вирішення питань щодо укриття населення в захисних спорудах цивільного захисту 

центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві 

державні адміністрації, органи місцевого самоврядування та суб‘єкти господарювання завчасно 

створюють фонд таких споруд. 

Порядок створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його 

обліку визначається Кабінетом Міністрів України. 

Проектування, будівництво, пристосування і розміщення захисних споруд та об‘єктів 

подвійного призначення здійснюються згідно з нормами, які розробляються відповідно до діючіх 

норм. 

Вимоги щодо утримання та експлуатації захисних споруд визначаються центральним 

органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 

цивільного захисту. 

Утримання захисних споруд цивільного захисту у готовності до використання за 

призначенням здійснюється суб‘єктами господарювання, на балансі яких вони перебувають (у 

тому числі споруд, що не увійшли до їх статутних капіталів у процесі приватизації 

(корпоратизації), за рахунок власних коштів. 

У разі використання однієї захисної споруди кількома суб‘єктами господарювання вони 

беруть участь в утриманні споруди відповідно до укладених між ними договорів. 

Захисні споруди цивільного захисту можуть використовуватися у мирний час для 

господарських, культурних і побутових потреб у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів 

України. 

З моменту виключення захисної споруди із фонду споруд цивільного захисту вона втрачає 

статус захисної споруди цивільного захисту. Володіння, користування та розпорядження 

спорудами, які втратили статус захисних споруд цивільного захисту, здійснюється відповідно до 

закону. 
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Захисні споруди цивільного захисту державної та комунальної власності не підлягають 

приватизації (відчуженню). 

Захисні споруди у мирний час можуть передаватися в оренду для задоволення 

господарських, культурних та побутових потреб із збереженням цільового призначення таких 

споруд, крім тих, що перебувають у постійній готовності до використання за призначенням, а 

саме: 

♦ в яких розташовані пункти управління; 

♦ призначених для укриття працівників суб‘єктів господарювання, що мають об‘єкти 

підвищеної небезпеки; 

♦ розташованих у зонах спостереження атомних електростанцій та призначених для укриття 

населення під час радіаційних аварій. 

Особливості оренди захисних споруд визначаються типовим договором оренди, який 

затверджується Кабінетом Міністрів України. 

Контроль за готовністю захисних споруд цивільного захисту до використання за 

призначенням забезпечує центральний орган виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у 

сферах техногенної та пожежної безпеки, спільно з відповідними органами та підрозділами 

цивільного захисту, місцевими державними адміністраціями. 

Здійснення заходів з евакуації населення полягає в завчасному (до початку виникнення 

НС, у період загрози) вивезенні (виведенні) населення з місць можливого ураження, зони 

катастрофічного затоплення (зараження) у безпечні райони на тимчасове або постійне 

проживання. 

Евакуація проводиться на державному, регіональному, місцевому або об‘єктовому рівні. 

Залежно від особливостей надзвичайної ситуації встановлюються такі види евакуації: 

• обов‘язкова; 

• загальна або часткова; 

• тимчасова або безповоротна. 

Загальну евакуацію проводять в особливий період за рішенням Кабінету Міністрів України 

та у разі виникнення загрози для населення, яке проживає в зоні виникнення НС воєнного 

характеру, можливого радіоактивного зараження територій навколо атомних електростанцій, 

виникнення загрози катастрофічного затоплення місцевості з чотиригодинним добіганням хвилі 

прориву, лісових і торф‘яних пожеж, інших явищ із тяжкими наслідками, що загрожують 

населеним пунктам, об‘єктам. 

Часткову евакуацію населення проводять на відповідній території в разі виникнення або 

загрози виникнення НС. 

Під час проведення часткової або загальної евакуації насамперед вивозять незайняте у сфері 

виробництва та обслуговування населення: маленьких дітей, школярів, студентів, вихованців 

дитячих будинків разом із викладачами та вихователями, пенсіонерів та інвалідів з будинків для 

осіб похилого віку разом з обслуговуючим персоналом та членами їх сімей. 

Рішення про проведення евакуації приймають: 

• на державному рівні - Кабінет Міністрів України; 

• на регіональному рівні - Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та 

Севастопольська міські державні адміністрації; 

• на місцевому рівні - районні, районні у містах Києві чи Севастополі державні адміністрації, 

відповідні органи місцевого самоврядування; 

• на об‘єктовому рівні - керівники об‘єктів господарювання. 

У разі виникнення радіаційних аварій рішення про евакуацію населення, яке може 

опинитися в зоні радіоактивного зараження, приймається місцевими державними адміністраціями 

на підставі висновку санітарно-епідеміологічної служби відповідно до прогнозованого дозового 

навантаження на населення або за інформацією суб‘єктів господарювання, які експлуатують 

ядерні установки, про випадки порушень у їх роботі. 

У невідкладних випадках керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, а в разі 

його відсутності - керівник аварійно-рятувальної служби, який першим прибув у зону 

надзвичайної ситуації, може прийняти рішення про проведення екстреної евакуації населення із 

зони надзвичайної ситуації або зони можливого ураження. 
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Обов‘язкова евакуація населення проводиться у разі виникнення загрози: 

• аварій з викидом радіоактивних та СДОР; 

• катастрофічного затоплення місцевості; 

• масових лісових і торф‘яних пожеж, землетрусів, зсувів, інших геологічних та 

гідрогеологічних явищ і процесів; 

• збройних конфліктів (з районів можливих бойових дій у безпечні райони, які визначаються 

Міністерством оборони України на особливий період). Загальна евакуація проводиться для всіх 

категорій населення із зон: 

• можливого радіоактивного та хімічного зараження; 

• катастрофічного затоплення місцевості з чотиригодинним добіганням проривної хвилі при 

руйнуванні гідротехнічних споруд. 

Часткова евакуація проводиться для вивезення категорій населення, які за віком чи станом 

здоров‘я у разі виникнення надзвичайної ситуації не здатні самостійно вжити заходів щодо 

збереження свого життя або здоров‘я, а також осіб, які відповідно до законодавства доглядають 

(обслуговують) таких осіб. Часткова евакуація може проводитися також для інших категорій 

населення за рішенням органів і посадових осіб. 

Проведення евакуації забезпечується шляхом: 

• утворення регіональних, місцевих та об‘єктових органів з евакуації; 

• планування евакуації; 

• визначення безпечних районів, придатних для розміщення евакуйованого населення та 

майна; 

• організації оповіщення керівників суб‘єктів господарювання і населення про початок 

евакуації; 

• організації управління евакуацією; 

• життєзабезпечення евакуйованого населення в місцях їх безпечного розміщення; 

• навчання населення діям під час проведення евакуації. 

За рішенням відповідних органів для виведення чи вивезення основної частини населення із 

зони надзвичайної ситуації, районів можливих бойових дій залучаються у порядку, встановленому 

законом, транспортні засоби суб‘єктів господарювання, а в разі безпосередньої загрози життю або 

здоров‘ю населення - усі наявні транспортні засоби суб‘єктів господарювання та громадян. 

Суб‘єкту господарювання та громадянину, транспортні засоби яких залучені, компенсуються 

вартість надання послуг і розмір фактичних (понесених) витрат за рахунок коштів, що 

виділяються з відповідного бюджету на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації або усунення 

загрози її виникнення, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 

Працівник об‘єкта господарювання, власник, користувач, водій транспортного засобу, які 

відмовилися від надання послуг з перевезення населення у зв‘язку з надзвичайною ситуацією, 

несуть відповідальність відповідно до закону. 

У разі виникнення загрози життю або здоров‘ю громадянам України на території іноземних 

держав відповідні центральні органи виконавчої влади проводять їх евакуацію. 

Евакуація матеріальних і культурних цінностей проводиться у разі загрози або виникнення 

надзвичайних ситуацій, які можуть заподіяти їм шкоду, за наявності часу на її проведення. 

Порядок проведення евакуації визначається Кабінетом Міністрів України. 

Локалізація та ліквідація наслідків НС 

Ліквідація надзвичайної ситуації здійснюється силами та засобами підприємств, установ та 

організацій незалежно від їх організаційно-правової форми, органів місцевого самоврядування, 

органів виконавчої влади суб'єктів України, на території яких склалася надзвичайна ситуація, під 

керівництвом відповідних комісій з надзвичайних ситуацій. 

До ліквідації НС можуть залучатися Збройні Сили України, війська цивільної оборони та 

інші війська і військові формування відповідно до законодавства. 

Ліквідація надзвичайної ситуації вважається завершеною після закінчення проведення 

аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт. 

Рятувальні роботи 

Рятувальні і інші невідкладні роботи в осередках ураження включають: 



113 
 

- розвідку осередку ураження, в результаті якої отримують повні дані про обстановці, що 

склалася; 

- локалізацію й гасіння пожеж, рятування людей з палаючих будівель; 

- розшук та розкриття завалених захисних споруд, розшук та вилучення із завалів 

постраждалих; 

- надання потерпілим медичної допомоги, евакуацію уражених у медичні установи, 

евакуацію населення із зон можливого катастрофічного впливу (затоплення, радіаційного та 

іншого зараження); 

- санітарну обробку людей, знезаражування транспорту, технічних систем, будівель, споруд і 

промислових об'єктів; 

- невідкладні аварійно-відновлювальні роботи на промислових об'єктах. 

Розвідка в найкоротші терміни повинна встановити характер і межі руйнувань і пожеж, 

ступінь радіоактивного та іншого виду зараження в різних районах вогнища, наявність уражених 

людей і їх стан, можливі шляху введення рятувальних формувань і евакуації постраждалих. За 

даними розвідки визначають обсяги робіт, уточнюють способи ведення рятувальних і аварійних 

робіт, розробляють план ліквідації наслідків надзвичайної події. 

У планах ліквідації наслідків намічають конкретний перелік невідкладних робіт, 

встановлюють їх черговість. З урахуванням обсягів і термінів проведення рятувальних робіт 

визначають сили і засоби їх виконання. В першу чергу в плані необхідно передбачати роботи, 

спрямовані па припинення дії зовнішнього фактора па об'єкт (якщо це можливо), локалізацію 

осередку ураження, розміщення коштів, що перешкоджають поширенню небезпеки на території 

об'єкта. Для своєчасного та успішного проведення рятувальних робіт планується проведення 

цілого ряду невідкладних заходів: 

- пристрій при необхідності проїздів в завалах і на забруднених ділянках; обладнання 

тимчасових шляхів руху транспорту (так званих колонних шляхів); 

- локалізація аварій на мережах комунально-енергетичних систем; відновлення окремих 

пошкоджених ділянок енергетичних та водопровідних мереж та споруд; 

- зміцнення і обвалення конструкцій будівель і споруд, що перешкоджають безпечному 

проведенню рятувальних робіт. 

В якості рятувальних сил використовують навчені рятувальні формування, що створюються 

завчасно, а також знову сформовані підрозділи з числа працівників промислового об'єкта 

(підрозділів цивільної оборони об'єкта). Рятувальні формування можуть бути підпорядковані 

керівництву об'єкта або адміністрації району, міста, області. 

В якості технічних засобів використовують як об'єктову техніку (бульдозери, екскаватори зі 

змінним обладнанням, автомобілі-самоскиди, автогрейдери, моторні та причіпні котки, 

пневматичний інструмент і т. д.), так і спецтехніку, яка є в розпорядженні рятувальних формувань 

(спеціальні підйомно-транспортні машини, корчевателі-збирачі, ручний рятувальний інструмент, 

бетоноломи, засоби контролю та життєзабезпечення). Особливе місце в організації і веденні 

рятувальних робіт займає пошук і звільнення з-під завалів постраждалих. Їх пошук починається з 

уцілілих підвальних приміщень, дорожніх споруд, вуличних підземних переходів, у зовнішніх 

віконних і сходових приямків, колостінних просторів нижніх поверхів будівель; далі обстежується 

весь, без винятку, ділянка рятувальних робіт. Люди можуть перебувати також у порожнинах 

завалу, які утворюються в результаті неповного обвалення великих елементів і конструкцій 

будівель. Такі порожнини найчастіше можуть виникати між збереженими стінками будівель і 

нещільно лежачими балками або плитами перекриттів, під сходовими маршами. 

Порятунок людей, що потрапили в завали, починають з ретельного огляду завалу, при цьому 

усувають умови, що сприяють обвалення окремих конструкцій. Далі намагаються встановити 

зв'язок з потрапили в завали (голосом або перестукуванням). В завалах пророблюють прохід збоку 

або зверху з одночасним кріпленням нестійких конструкцій і елементів. Підходи до людям, що 

знаходяться в завалі, слід вести як можна швидше, уникаючи трудомістких робіт і 

використовуючи порожнини в завалах, що збереглися приміщення, коридори і проходи. Завжди 

слід пам'ятати, що використання для розбирання завалів важкої техніки різко прискорює процес, 

але може завдати непоправної шкоди потерпілим. 
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Значна частина робіт в осередку ураження припадає на локалізацію та ліквідацію пожеж. Ці 

роботи проводять формування пожежогасіння системи цивільної оборони, штатні пожежні 

частини промислових об'єктів, пожежні частини територіального підпорядкування у взаємодії з 

рятувальними формуваннями. 

Дуже важливо якомога швидше оцінити обстановку, передбачити розвиток пожеж і на цій 

основі прийняти правильне рішення щодо їх локалізації та гасіння. При локалізації на шляху 

поширення вогню (з урахуванням напрямку вітру) влаштовують запірні смуги: на напрямку 

поширення пожежі розбирають або обрушують спалимі конструкції будівель, повністю видаляють 

з відсічною смуги легкозаймисті матеріали та суху рослинність. Для створення відсічною смуги 

шириною до 50-100 м необхідна дорожня техніка (бульдозери, грейдери тощо). 

Пожежні підрозділи в першу чергу гасять і локалізують пожежі там, де знаходяться люди. 

Одночасно з гасінням пожеж евакуюють людей. При відшукуванні і евакуації з палаючого 

будинку людей слід враховувати деякі особливості ситуації: 

- пожежа в будівлі поширюється переважно по ліфтовим шахтам, сходовим клітинам, по 

вентиляційних коробів; 

- цілі віконні прорізи в палаючому будинку свідчать про те, що в цьому приміщенні немає 

людей або вони не в змозі дістатися до вікон; 

- сильне полум'я у віконних отворах свідчить про повному розвитку пожежі при великій 

кількості горючих матеріалів; 

- сильне задимлення без полум'я - ознака швидкого розповсюдження вогню прихованими 

шляхами і по конструкціях; якщо при цьому дим густий і темний, то це означає горіння при 

нестачі кисню. 

Роботам з ліквідації вогнищ ураження аварійно-небезпечних хімічних речовин (АХІВ), як 

правило, передують або проводяться одночасно заходи, спрямовані на зниження величини викиду 

і розтікання АХІВ на місцевості, зменшення інтенсивності випаровування отруйних речовин і 

зниження глибини поширення зараженого повітря. Для цього проводять роботи: 

- з обмеження та припинення викиду АХІВ шляхом перекриття кранів і засувок на 

магістралях подачі АХІВ до місця аварії, усунення отворів на магістралях і ємностях, 

перекачування рідини з аварійної ємності в резервну; 

- обваловування місць розливу АХІВ, пристрою пасток при відсутності обвалування або 

піддонів для ємностей; 

збору розлитої АХІВ в закриті резервні ємності (при наявності обвалування або піддонів); 

- постановці відсічних водяних завіс на шляху розповсюдження хмари зараженого повітря 

(для зниження глибини його поширення); 

ізоляції дзеркала розливу АХІВ піною, поглинання отруйних речовин сорбентами. 

Після проведення цих заходів знезаражують території. 

 

План ремонтно-відновлювальних робіт 

Готовність підприємства до виконання відновлювальних робіт оцінюється наявністю 

проектно-технічної документації за варіантами відновлення, забезпеченістю робочою силою і 

матеріальними ресурсами. 

Планування відновлення працездатності підприємства може передбачати як першочергове 

відновлення, так і капітальне. Перше може бути виконано силами самого об'єкта, що створює для 

цих цілей відновлювальні бригади. У проекті відновлення висвітлюються наступні питання: 

- обсяг робіт з відновлення з розрахунком потреб у робочій силі, матеріалах, будівельній 

техніці, обладнанні, деталях, інструменті; 

оптимальні інженерні рішення по відновленню працездатності підприємства; 

- календарний план або сітьовий графік відновлювальних робіт, черговість відновлення цехів 

виходячи з важливості їх у випуску основної продукції; 

- склад відновлювальних бригад та ін. 

Методика визначення строків проведення відновлювальних робіт викладена в СН 440-72. 
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