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ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 

11 травня 2015 р. – перший день роботи конференції 
10.00 – Відкриття конференції. Привітання учасників конференції. О.Г.Левченко – голова 

оргкомітету. 
10.10 – Мінімізація виділень шкідливих речовин під час дугового зварювання. Левченко О. Г. 
10.20 – Оцінка стану зарубіжного нормативно-правового забезпечення щодо обмеження впливу 

електромагнітного випромінювання. Третякова Л. Д., Ільєнко Д. Ю. 

10.30– Особливості структури і змісту розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях». 

Полукаров О. І. 

10.45– Адаптація базових схем управління ризиками для побудови системи управлінні гігієною та 

безпекою праці на промисловому підприємстві. Цопа В. А., Богданова О. В. 
11.00 – Профессиональные вредности прозводственной среды. Али М., Зеркалов Д. В. 

11.10 – Безпечність харчової продукції як неевід’ємний елемент її якості. Екологічно-чиста 

продукція. Діденко Г. С., Гусєв А. М. 

11.20 - Професійні хвороби менеджерів. Землянська О. В. Панасюк Т. П. 
11.35 - Впровадження інформаційних технологій для прогнозування та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій. Праховник Н. А., Гуськова В. Г. 
11.50 – Черезвычайные ситуации природного происхождения. Ван Хуаи, Михеев Ю. В.. 

12.00 –Вплив електромагнітних полів надвисоких частот радіопроменевих систем охорони на 

людину. Власенко М. Ю., Чернушак І. І. 
12:05 – Пожежна безпека на об’єктах захисту інформації. Власенко Я. Ю., Чернушак І. І. 

12.10 – Безпека під час виконання лакофарбувальних робіт на обладнані електростанцій та теплових 

мереж. Гавриш С. А., Гавриш А. С., Затірко Н. О.. 
12.20 – Вимоги пожежної безпеки піл час виконанні лакофарбувальних робіт на тепло обладнанні та 

трубопроводах. Гавриш С. А., Гавриш А. С., Гальченко І. В. 

12.30 – Заходи безпеки при роботі прохідницького щита ПЩ-3,6. Гасленко В. І., Козлов С.С. 

12.40 – Формування терористичних організацій на території України. Глей Д. А. 
12.55 – Наркомания и её социалные последствия Тарик Б., Зеркалов Д. В. 

13.10 – Фактори небезпеки при роботі біореакта для культивування біологічних об’єктів. Демчук Г. 

В., Суліковська І.  
13.25 –Психологічні причини створення небезпечних ситуацій і виробничих травм. Демчук Г. В., 

Каушнян А. І. 

13.40 – Шкідливі та небезпечні фактори при застосуванні електрозварювання живих тканин. Демчук 

Г. В., Ярова С. О. 
13.50 – Захист від шкідливого впливу оптичного випромінення кератометру. Демчук Г. В, Поліщук О. 

С. 

14.00 – Обідня перерва.  
15.00 – Застосування біотехнологій для забезпечення екологічної безпеки. Дзюбова О. В., Гусєв А. М. 

15.10 – Безпека життєдіяльності у лісовоу господарстві. Дмитренко О. О.. Луц Т. Є. 

15.20 – Соціальні та психологічні фактори ризики різних типів темпераменту. Дьяконов В., Чернушак 
І. І. 

15.30 – Біотероризм. Сутність та методи протидії. Березін О. Б. 
15.40 – Безпека життєдіяльності в туристичній сфері. Землянська О. В., Слюсаренко Ю. Ю. 
15.50 – Вплив уражаючих факторів на здоров’я людини у процесі роботи за професією «менеджер». 

Землянська О. В., Бесараб К. М.  

16.00 – Аналіз основних природних демографічних процесів в Україні. Землянська О. В., Пімонова К. 
К. 

16.15 –Природные пожары и биологические ЧС. Искаков Э. Р., Михеев Ю. В. 

16.30 – Вплив синтетичних миючих засобів на здоров’я людини. Ільчук О. С., Подгурська І. О.  

16.45 – Заходи та засоби безпеки осередку біологічного ураження з урахуванням сучасних умов на 
території України. Ільчук О. С., Андрук М. М. 

16.55 – Организация и управление охраной труда. Капуста А В., Праховник А. К. 

17.10 – Промислові стічні води як загроза цивільній безпеці. Ковтун А. І., Ігнатюк Д. В. 



12 

17.25 – Раціональне використання земельних ресурсів як основа здоров’я нації. Ковтун А. І., 

Коровченко К. С.  

17.35 – Герметизація шнурів з невибуховими розширюючими сумішами, як гарантія безпеки праці та 
удосконалення технології видобутку гранітних блоків. Ковтун А. І., Чеботар Д. Ю. 

17.45 – Закінчення першого дня роботи конференції. 

 

12 травня 2015 р. – другий день роботи конференції 

10.00 – Захист від шуму та вібрації при обслуговуванні барабанної сушарки. Ковтун І. М., Турко С. 

О. 

10.10 – Техніка безпеки при виробництві паперу та картону. Ковтун І М, Задніпрянець Ю. М., 
Клімчук О. С., Вовк Д. М. 

10.20 – Заходи безпеки під час експлуатаціх промислового індукційного випарника для отриманні 

тонких плівок. Козлов С. С., Майкут С. О. 
10.30 – Збільшення надійності бетонного масиву по внутрішній периферії підземної споруди. Козлов 

С. С., Янчіцька Я. С  

10.40 – Правила дотримання норм охорони праці на підприємстві при бурінні свердловин. Козлов С. 

С., Магеровський І. Т. 
10.50 – Эксперементальные ситуации социального характера. Кондуно Жильберт, Арламов А .Ю. 

11.00 –Основні ризики та шляхи їх уникнення при грі в пейнтбол. Концеруба А. С. 

11.10 – Основные положения дисциплины «безопастность жизнедеятельности». Кравчук Р. А, 
Праховник А. К. 

11.20 – Обезпечение электростатической искробезопастности на рабочем месте. Кравчук Р. А., Куба 

А. А. 
11.30 – Превентивні та безпосередні заходи безпеки в умовах загрози та застосування тактичної 

ядерної зброї. Красько А. Н. 

11.40 – Результати впровадження єдиної інформаційної системи обліку баштових кранів. Кружилко 

О. Є., Полукаров О. І. 
11.50 – Modern sources and consequences of emergencies. Sobko V., Guskovа V. 
12.00 – Застосування термодинаміки для дослідження вірогідності утворення оксидів хрому у 

зварювальних аерозолях. Левченко О.Г., Безушко О. М. 
12.10 – Ідентифікація небезпек ураження електричним стумом в фармацевтичному виробництві. 

Ленко Т. О. 

12.20 – Тероризм як глобальна небезпека людства. Литвинко М. В. 
12.30 – Біобезпека переробки відпрацьованих шин. Логвиненко Ю. М., Гусєв А .М. 

12.40 –. Обеспечение электробезопастности в помещениях предприятий. Луц А. О., Брагина Л. Е. 

12.50 –Защита от производственного шума, инфразвука и ультразвука. Луц А. О. Брагина Л. Е. 
13.00 – Небезпечний вплив елегазу на навколишнє середовище. Луц Т. Є., Гущик А. Л. 

13.10 – Вимоги до виробничих приміщень базових станцій та розташування в них обладнання 

стільникового зв’язку. Ляхових В. В., Гавриш С. А. 
13.20 – Аварии на пожаро-, взрывоопастных объектах и на транспорте. Манафаров М., Михеев Ю. В.  

13.30 –.Використання динамічного внутрішнього штучного освітлення на підприємствах легкої 

промисловості. Микитенко Л. І.  

13.40 – Дослідження впливу шумових характеристик на стан працівників в результаті трудової 
діяльності. Микитенко Л. І. 

13.50 – Зміни у соціальному стахуванні від нещасних випадків на виробництві. Мітюк Л. О., 

Герасименко Ю .М, Кравчук І.О. 
14.00 – Обідня перерва. 

15.00 – Ризик виникнення пожеж у художніх майстернях. Мітюк Л. О., Петрова Л., Вельбоєнко О. 

15.10 – Основні причини виникнення нещасних випадків на виробництві за 2014 рік. Мітюк Л. О. , 

Ільчук О. С., Таірова Т. М., Касяненко Р. Ю., Созінов Є. В. 
15.20 – Стан виробничого травматизму в Україні за 2014 рік. Мітюк Л. О., Ільчук О. С, Таірова Т. М, 

Хомуйло Ю. О., Жук І. Ю. 

15.30 – Соціальний захист населення, яке переміщується з районів проведення антитерористичної 
операції (АТО). Мітюк Л. О., Горецька Л. С., Комарчук А. А., Гудима А. О.  

15.40 – Сучасний рівень ступеню захисту бронешоломів. Міхеєв Ю. В., Сіндяєва Л. Г. 
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15.50 – Сучасні проблеми та основи біобезпеки при роботі із збудниками інфекційних хвороб. Момот 

М. Р. 

16.00 – Екологічні аспекти дії електричних полів ліній електропередач(ЛЕП), надвисокої напруги, на 
навколишнє середовище. Музика М. С.  

16.10 – Основные аспекты физиологических основ труда. Мустафаев Ельгюн.,Орленко А. Т.  

16.20 –  Психофізіологічні фактори небезпек. Наконечна Ю., Луц Т. Є. 
16.30 – Вредные привычки и их социальные последствия. Ндала Дерлом Вессер, Зеркалов Д. В. 

16.40 – Концепція та стан виконання програми «Відповідальна турбота хімічної промисловості 

України». Орленко А. Т., Полукоров Ю. О., Молчанов .О. А. 

16.50 – Черезвычайные ситуации, риск, аварии. Орленко А. Т., Крицкий С. М, Кострырко С. Р.. 

17.00 – Повітряні шлюзи чистих приміщень. Орленко А. Т., Полукаров Ю. О., Дрозда .Т. 

10.10 – Призначення і конструкції високоефективних повітряних фільтрів. Орленко А. Т., Полукаров 

Ю. О., Смик А. О. 

17.20 – Организация гражданской защиты на промышленном объекте. Перегудов Ю. А., Михеев А В. 
17.30 – Методи НЛП, які використовуються в засобах масової інформації та небезпеки, які вони 

створюють. Переслєгін А. О. 

17.45 – Закінчення другого дня роботи конференції. 
 

13 травня 2015 р. – третій день роботи конференції 

10.00 –.Заходи та засоби по запобіганню інфікуванню людей мікробіологічними та бактеріальними 

захворюваннями. Письменна Н. О.,  
10.10 – Шляхи зменшення гостроти проблеми проституції в Україні. Поліщук І. В. 

10.20 – Оцінка ефективності заходів зі зниження рівня професійної захворюваності на підприємствах. 

Полукаров О. І., Кружилко В. О., Майстренко Н. В. 
10.30 – Здоровый образ жизни как система индивидуального поведения человека. Шагин А. Зеркалов 

Д. В. 

10.40 – Шляхи забезпечення безпечних умов праці в технології коагуляційного очищення води. 
Полукаров Ю. О., Ткач І. В. 

10.50 – Мінімізація впливу шкідливих речовин на виробництві сульфатної кислоти. Полукаров Ю. О., 

Кірієнко О. Ю.  

11.00 – Заходи з охорони праці для мінімізації впливу канцерогенних речовин на підприємствах 
органічного синтезу. Полукаров Ю. О., Вільчинський В. Г. 

11.10 – Стан справ з хорони праці в Україні. Полукаров Ю. О. Костирко С. Р. 

11.20 – Джрела шкідливого впливу на здоров’я та безпеку службовців, що працюють в 
адміністративних приміщеннях (офісах). Праховник Н. А., Бардадим. І. В.  

11.30 – Сучасний стан захисних споруд в Україні. Валігура К. В. 

11.40 – Системний аналіз безпеки життєдіяльності. Праховник Н. А., Логін В. В. 

11.50 – Причини та наслідки надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального та 
воєнного характерів. Праховник Н. А., Часовський Д. Б. 

12.00 – Соціальна інженерія: техніки та методи захисту. Примак І. К., Малишева М. О. 

12.10 – Аналіз небезпечних та шкідливих виробничих факторів у лабораторії молекулярної генетики. 
Скриник М. М., Качинська Н. Ф. 

12.20 – Причнини та правила застосування засобів індивідуального захисту при роботі з 

агрохімікатами. Смілянець Є. Я. 
12.30 – Шкідливі та небезпечні фактори при виробництві рекомбінантного аналога вірусного білка 

HBCORE. Стрельник О. О., Качинська Н. Ф. 

12:45 – Новітні способи контролю та визначення місць ушкодження ізоляції кабелів. Третякова Л. Д. 

Романюк Р. А. 
13.00 – Особливості травм на біотехнологічних виробництвах та перша допомога при таких травмах. 

Трояновська Л. В., Сніхівська М. О. 

13.10 – Аналіз причин ураження електричним струмом на підприємствах і основні засоби захисту. 
Тупко О. С., Бондаренко Є. С., Праховнік Н. А. 

13.20 – Розследование несчастных случаев на производстве. Ходаковский И. Г., Праховник А. К. 

13.30 – Безопастность експлуатации сосудов и систем, работающих под давлением. Ходаковский И. 

Г., Куба А. А.  
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13.40 – Оцінка ризиків та встановлення небезпек при використанні генетично-модифікованих 

організмів. Цветкович М. Р. 

13.50 – Оцінка електромагнітного випромінювання бездротових засобів зв’язку. Алексійчук Л. Б. 
14.00 – Обідня перерва. 

15.00 – Захист від електричних полів промислової частоти. Чернушак І. І., Степасюк В . Ю. 

15.10 – Пожежна безпека приміщень з обладнанням радіорелейних ліній зв’язку. Чижевська А. В., 
Гавриш С. А. 

15.20 –Принципи побудови систем безпеки гірників у шахтах. Чикунова-Васильєва Н. П., Півторак А. 

І. 

15.30 – Проблеми захисту людини від небезпеки. Чикунова-Васильєва Н. П., Бокеєва В. В.. 
15.40 – Поведение человека в екстремальных ситуациях. Чикунова-Васильева Н. Ф. Назаренко Ю. О.  

15.50 – Методи біометричної ідентифікації особи на підприємстві. Южаков, Луц Т. Є.  

16.00 – Заходи безпеки при загрозі роботи снайпера в умовах міста. Ядрихінський В. С. 
16.10 – Сучасний стан охорони праці в Німччині. Яценко І. С. 

16.20 – Виступи учасників конференції. 

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

16.45 – Прийняття рішень. Закриття конференції. 
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MODERN SOURCES AND CONSEQUENCES OF EMERGENCIES 

 
Sobko Valentyna, stud. (KA-44M, ІASA, NTUU "KPI"); 

Vera Guskovа, stud. (KA-44M, ІASA, NTUU "KPI"); 

Natalya Prahovnіk, docent, Ph.D. (Department of labor safety and civil defense, NTUU 

"KPI") 

 

The current state of Ukraine and other industrialized countries is characterized 

by an increase in threats to natural and anthropogenic environments, and man-made 

and natural disasters are becoming the constantly operating factors, not only of the 

economy but also of politics. Major accidents and natural disasters that have occurred 

in recent decades in Ukraine and abroad, have taken lives of hundreds of thousands 

people, caused a large and often irreparable damage to the environment. Direct 

economic losses and the costs of liquidation of their consequences reach tens and 

hundreds of billions dollars. 

Among the sources of emergency can be natural hazards, accidents or 

dangerous industrial accident, widespread infectious people disease, farm animals 

and plants, as well as the use of modern weapons of destruction, resulting in 

emergency situation [1].  

The reasons that lead to disaster in peace-time can be divided into external and 

internal. External include sudden cessation of ensuring trouble-free and smooth 

operation of the national economic and residential buildings, natural disasters, 

various manifestations of terrorism, military conflicts. Among the internal causes of 

particular importance are the increasing complexity of modern production, a 

significant depreciation and obsolescence of equipment, violation of technological 

and production discipline, lack of qualified staff, design errors and defects, etc. In 

addition, each type of emergency has its own individual reasons for it [1, 2]. 

At the same time, the other contributors to the development of emergency 

conditions are the presence of sources of risk, the effect of risk factors (spill on the 

soil or atmospheric emissions of hazardous chemicals, the yield of ionizing radiation, 

etc.), as well as the presence of people, animals and plants in lesion. 

Classification of emergencies. There are a lot of different classifications of 

emergencies, which are based on various principles. The next categories of 

emergencies are recognized: 

1. By a cause of emergencies are divided into intentional and unintentional 

(e.g., terrorist attack and hurricanes); 

2. By a rate of development they may be violent, impetuous (e.g., heavy storm) 

or the ones which occur gradually (some environmental situations); 

3. According to the degree of suddenness: predictable, i.e., expected, and 

unpredictable, i.e., sudden (e.g., flood, disaster); 

4. According to the principle of conflict: conflict and non-conflict (for 

example, a military clash); 

5. By duration of damaging factors: short-term and prolonged (e.g., landslide 

and accidents at the nuclear power plants, with environmental pollution); 
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6. By affiliation (in agriculture and forestry, transport, construction, industry, at 

condensing power stations, etc.); 

7. By the scale of emergency and its possible consequences. 

 

Sources of emergencies. The presence of a source of hazards is one of the basic 

conditions of an emergency. These sources can be enterprises and manufacturing, the 

products and technological processes of which involve the use of high pressure, 

explosive, flammable, chemically aggressive, toxic, biologically active and radiation 

hazardous substances and materials; hydraulic structures, vehicles; pipelines; landfills 

of chemical and radiation facilities; military activities, etc [2]. 

Damaging factors. Damaging factors (DF) are those which are capable of 

having adverse effects on human, animal, plant world at the time of a disaster. 

According to the mechanism of action, they can be primary, secondary, or combined 

(when several damaging factors are combined). The main damaging factors of 

emergencies are: 

1. The shock wave (SW). Depending on the environment in which the wave 

occurs and is distributed, it can be air, hydrodynamic, or seismic. 

2. Ionizing radiation (IR). Their appearance is possible in case of accidents at 

nuclear power plants, explosions of nuclear weapons, in violation of technological 

processes in production and safety when working with ionizing radiation sources, etc. 

Human irradiation is possible at the time of an emergency, environmental pollution 

when released into the atmosphere. 

3. Chemically hazardous and chemically warfare agents (CHA and CWA). 

Infection is possible in case of accidents at plants, railway carrying hazardous agents, 

army actions, domestic life. CWA can affect people and infect vast areas. 

4. Insecticides usually used in household activities (malathion, dichlorvos etc.) 

which contain neuroparalytic agents affecting humans and animals. 

5. Aerohydrodynamical factor. Occurs during the heavy storms (typhoon, 

hurricane, tornado, etc.). It also can have a technological origin. Characteristic of the 

impact of these forces is the presence of secondary damaging factors and their 

combined influence (flooding large areas, washing facilities away, accidents at 

enterprises; gas contamination, fires, etc.). 

6. The temperature factor. This is the influence of low and high temperatures 

during fires, snowdrifts, accidents in seas and others which are likely to cause fire, 

heat and water systems defrost, business interruption, hyperthermia, burns, frostbite. 

7. Bacterial agents. This type of damaging factors is a result of sanitary-

epidemiological regime violations, violations in operation of water supply and 

sanitation, violations in the food industry, laboratories and research institutes working 

with bacterial agents etc. So that animal bacteria and their toxins penetrate in human 

body and cause severe diseases with an incubation period of varying duration. 

8. Psycho-emotional impact (PEI). PEI in extreme conditions consists of not 

only the direct threat to human life, but also of the expectations of its implementation. 

People who are in emergency situations, along with the other DFs are influenced by 

stressful circumstances as well. The subjects to it are not only the ones who trapped 
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in emergency, but also the rescuers – specially trained people to work in extreme 

conditions and called up to save others [3]. This happens for a variety of reasons, 

which include: 

 a constant threat to their own life and health (possible collapses, explosions, 

flame emissions, hazardous agents, radioactive agents et al.); 

 appearance of dead and suffering people, which is difficult to get used to; 

 the need to keep in touch with the relatives of the dead and injured ones, which 

increases the emotional tension and promotes its accumulation; 

 the need to make quick decisions in a constantly changing environment; 

 high level of responsibility for decision making, recognizing the price of errors, 

etc. 

 therefore, rescuers also need counseling services and specialized psychological 

support. 

Emergency flow phases. Every emergency in its development goes through 

several phases or stages. Their number, names and description in different textbooks 

may slightly vary, but only in the details, while not affecting the meaning. So the 

following stages are: 

1. The accumulation of risk factors. It occurs at the very source of risk. It can 

last one day, months, sometimes even years and decades. Here the military storage 

and preparation are included as well as the contradictions in society and socio-

political differences, increasing number of pesticides in soil, toxic and radioactive 

substances in places of their burial, the deviations from the norms and rules of 

technological processes, etc. 

2. Initiating an emergency. It is kind of a push trigger of a disaster. At this 

stage, the risk factors reach a state when it is already impossible to keep them 

outward manifestation due to various reasons. 

3. The process of an emergency. It is the process of release of the risk factors – 

energy or emissions. Their impact on people, buildings and environment now begins. 

This stage, which is a vertex point of emergency, is characterized by a chain of 

uncontrollable destructive influences, which involves various components. The 

duration of this process and its consequences are difficult to predict because of the 

complexity of the situation and not always the objective assessment of the situation. 

Vivid but tragic example is the underestimation of the situation at Chornobyl nuclear 

power plant in 1986. 

4. Damping phase. This stage chronologically covers the period from closure 

and delimitation of the source of danger (i.e., from the moment of localization of 

emergency) to the total elimination of its direct and indirect effects. In world practice 

the generally accepted chronological sequence of the seven phases of emergencies is:  
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There is also a geographical division of areas affected by emergencies, which 

implies the existence of three zones: 

Impact zone – an area where the victims of emergency are located; 

“Filtering” zone which is located around the impact zone. Here people 

immediately become aware of what happened, and provided with assistance without 

any formal notification; 

Public assistance zone. Strength and resources of this zone are involved at a 

later date. 

In general, emergencies have an inhibiting effect on the development of the 

country. This is explained with the fact that there arises a loss of resources intended 

for social and economic development. Depending on the scope, the current 

development programs can be terminated in order to transfer resources from the long-

term programs to programs for relief of emergency consequences and reconstruction 

programs. Investment attractiveness of emergency area deteriorates which can 

possibly lead to rise in unemployment rates and decline in market demand. This 

eventually leads to economic stagnation, has a negative impact on the private sector 

of the economy, which at the same time suffers both direct and indirect damages. 
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ КАК СИСТЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОГО  

ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 
Аббаси Шагин, студ. (гр. КП-22, ФПМ НТУУ «КПИ», Иран), 

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

 

Соблюдение норм поведения человека – необходимое условие не 

только психического, но и физического здоровья. Психическое здоровье 

человека – это состояние полного душевного равновесия, умение владеть 

собой, проявляющиеся ровным устойчивым настроением, способностью 

быстро приспосабливаться к сложным ситуациям и их преодолевать, 

способностью в короткое время восстановить душевное равновесие. 

Предупреждение болезненных психологических реакций в процессе 

общения людей – серьезная задача. Отрицательные реакции могут возникать 

как дома, так и на работе. Следует помнить, что настроение и его проявление 

вызывают соответствующий резонанс среди окружающих. Резкое слово, 

несправедливость уже вызывают отрицательные эмоции. Нередко неправильно 

сложившиеся семейные отношения травмируют психику. 

Отрицательно сказывается и отсутствие психологического комфорта на 

работе. В возникающих конфликтах трудно сохранять самообладание и 

объективность. Повышенный фон эмоционального напряжения искажает у 

людей оценку происходящего. Ключи к предупреждению таких ситуаций – 

повышение личной и общественной культуры общения, взаимопомощь, 

уважение к сослуживцам, доброжелательность, взаимопонимание. 

Культура общения заключается в самообладании, умении не проявлять 

отрицательных эмоций, в такте – умении соотнести свои переживания с 

переживанием соседа, не делать, не говорить того, что неприятно услышать 

окружающим. Культурные люди, контролирующие свое поведение, легки и 

приятны в общении и создают тот необходимый положительный микроклимат 

на работе, который способствует хорошему настроению. 

В общении людей огромное значение имеют их нравственные принципы, 

но контролю и тренировке подлежат не только эти принципы, но и воля, 

эмоции, интеллект. Воспитание психических функций, формирование 

гармоничного развития личности начинаются с раннего возраста. 

Самовоспитание – обязательное требование общества к своим сочленам. 

Каждый человек должен стремиться сообразовывать свои поступки с 

принятыми в обществе нормами поведения. 

Такой человек умеет сдерживать отрицательные эмоции, ему не 

свойственен эгоизм, жадность, стяжательство, он способен к состраданию и 

заботе. 

Умение правильно оценить себя и свои возможности предохраняют от 

ненужных и бесцельных переживаний и разочарований. Настойчивость, 

терпение и самоконтроль помогают преодолевать неизбежные в жизни 

затруднения. 
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Большое значение для душевного благополучия имеет самодисциплина. 

Владеющий собой человек не создает конфликтов и тушит возникающие. 

Перечисленные психические свойства, оцениваемые нравственными 

категориями, делают человека приятным для окружающих. 

Когда человек ставит перед собой задачу выше своих психических и 

физических возможностей, тогда возникают признаки не только физического 

утомления, но и ухудшается психическое состояние. 

Овладевать новыми знаниями желательно всю жизнь. Тренировка своих 

психических функций предотвращает возрастное снижение умственных 

способностей, сферы интересов, определяет полноценность духовной жизни до 

последних дней существования человека. 

1. Связь образа жизни с профилактикой заболеваний. Значение 

соблюдения правил личной и общественной гигиены для здоровья 

человека  

Сохранение здоровья во многом зависит от самого человека, так как 

среди факторов, порождающих болезни, ведущее место занимают 

неправильный образ жизни, несоблюдение элементарных норм личной и 

общественной гигиены, нерациональное питание, вредные привычки. Разумное 

отношение каждого к своему здоровью – самая надежная гарантия его 

сохранения, с которой не могут конкурировать даже самые эффективные 

методы лечения. 

Личная гигиена определяется совокупностью гигиенических правил, 

выполнение которых способствует сохранению и укреплению здоровья и 

включает общие гигиенические правила для любого возраста; правильное 

чередование умственного и физического труда, регулярный прием 

полноценной пищи, занятия физкультурой, чередование труда и активного 

отдыха, полноценный сон. 

К личной гигиене относят: 

1) гигиенические требования к содержанию в чистоте белья, одежды; 

2) требования к содержанию в чистоте жилища; 

3) соблюдение чистоты при приготовлении пищи. 

Первоочередным является соблюдение чистоты тела. Кожу нужно 

своевременно и регулярно мыть, в противном случае нарушаются ее защитные 

свойства и соотношение микроорганизмов, постоянно населяющих покровы 

тела, создаются благоприятные условия для размножения гноеродных 

микробов, паразитарных грибков и других вредных микроорганизмов. 

Особенно много бактерий обнаруживается под ногтями, поэтому очень важен 

систематический и правильный уход и тщательное мытье рук. Чистота рук 

работников общественного питания – обязательное условие работы. 

Необходимо тщательно ухаживать за кожей тела и волосами – принимать душ, 

посещать баню. Необходимо помнить, что при нарушении целости кожного 

покрова легко могут возникнуть грибковые заболевания и гнойничковые 

заболевания кожи. Уход за полостью рта не только способствует сохранению 

целости зубов, но и предупреждает многие заболевания внутренних органов. 
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Чистить зубы нужно каждый день, полоскать рот после каждого приема пищи. 

Не реже двух раз в год посещать стоматолога. 

Помимо общегигиенических мероприятий, личная гигиена включает уход 

за наружными половыми органами. Эти специальные мероприятия нужно 

начинать с момента рождения ребенка и проводить постоянно. 

Важное место занимает соблюдение чистоты нательного белья, рабочей 

одежды, ежедневная смена носков (чулок), особенно при повышенной 

потливости ног. Каждому члену семьи рекомендуется иметь отдельную постель 

и полотенца (личное и банное); перед сном менять дневное нательное белье на 

ночную сорочку. 

Соблюдение чистоты тела и одежды немыслимо без соблюдения чистоты 

в жилых комнатах, кухне, а также в производственных помещениях. 

Все эти гигиенические мероприятия приобретают особое значение в тех 

случаях, когда в семье кто-нибудь заболевает, так как несоблюдение 

гигиенических требований может отрицательно сказаться на здоровье и 

трудоспособности окружающих больного людей, особенно детей. 

2. Закаливание организма, его значение для укрепления здоровья 

человека  

Закаливание организма – это комплекс мероприятий по повышению 

устойчивости организма к воздействию неблагоприятных погодно-

климатических условий. Современные комфортные условия жилища, одежда, 

транспорт и так далее уменьшают воздействие меняющихся условий погоды на 

организм человека, снижают устойчивость по отношению к метеорологическим 

факторам. Являясь важной частью физического воспитания, закаливание 

организма восстанавливает эту устойчивость. Закаливание организма основано 

на способности адаптации организма человека к меняющимся условиям 

окружающей среды. 

Закаливающий эффект достигается путем систематического воздействия 

того или иного фактора и постепенного повышения их дозировки, так как 

только при этих условиях развиваются приспособительные изменения в 

организме: совершенствуются обменные процессы, повышается общая 

сопротивляемость организма к воздействию неблагоприятных факторов. 

Систематическое дозирование воздействия холодом повышает устойчивость к 

действию низких температур, а теплом – к действию высоких. 

Сущность закаливания к холоду заключается в постепенности нарастания 

степени охлаждения. У людей, привыкших к холоду, теплообразование 

происходит более интенсивно, что обеспечивает лучшее кровоснабжение кожи, 

повышает устойчивость к инфекционным заболеваниям и отморожениям. 

Закаливание организма к холоду может быть достигнуто рациональным 

использованием солнца и воздуха (солнечные и воздушные ванны) и воды 

(водные процедуры). 

Солнечный свет обладает мощным стимулирующим и закаливающим 

действием. Солнечной радиацией лучше пользоваться в виде рассеянных 

солнечно-воздушных ванн. Воздушная ванна повышает обменные функции 
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организма, укрепляет сосуды, нервы кожи, возбуждает мозговую деятельность, 

улучшает работу сердца, повышает общий тонус организма. 

Наиболее эффективными являются водные процедуры: обтирания, 

обливания, душ, купания. Их следует начинать при комнатной температуре 

воды, постепенно от процедуры к процедуре понижая температуру и 

увеличивая ее длительность. 

При высокой температуре окружающей среды возникает опасность 

перегрева организма (тепловой удар). В результате многократного и 

длительного воздействия тепла устойчивость к высокой температуре воздуха 

повышается: увеличивается теплоотдача организма за счет усиления 

потоотделения и изменения состава пота. Благодаря улучшению теплоотдачи 

учащение пульса во время работы в условиях жаркого климата бывает 

умеренным, работоспособность не падает. 

Режим закаливания организма устанавливает врач с учетом возраста, 

индивидуальных особенностей и состояния здоровья. 

Здоровье молодежи и личная заинтересованность в его сохранении 

Здоровье молодежи – одна из важных социальных ценностей нашего 

общества. Сохранять и укреплять его – это и жизненная необходимость, и 

нравственный долг каждого молодого человека. Здоровый образ жизни – 

личное, глубокое убеждение человека и уверенность в том, что другого пути к 

здоровью нет, реализации своих жизненных планов, обеспечение благополучия 

для себя, своей семьи и общества не существует. 

Здоровье – это воспитание санитарно-гигиенической культуры и 

культуры в широком смысле этого слова: воспитание культуры труда и отдыха, 

потребления, общения, поведения, культуры межличностных отношений. 

В жизни молодых людей все более существенную роль играют такие 

факторы, как недостаточная мускульная и двигательная активность 

(гиподинамия), избыточное питание, а также психоэмоциональные перегрузки. 

Наш современник испытывает постоянный моторно-висцеральный голод – 

недостаток импульсов, поступающих от интенсивно работающих мышц 

(моторные рефлексы) и внутренних органов (висцеральные). 

Психоэмоциональная напряженность связана с тем, что нервная система 

подвергается постоянной перегрузке как здоровыми, возбуждающими 

эмоциями, так и отрицательными, даже болезнетворными. Возрастает темп 

жизни, ускоряются сроки «износа» знаний и техники, «стареют» некоторые 

профессии, быстрыми темпами развивается наука и культура. Все это 

предъявляет повышенные требования к внутренним ресурсам человека, его 

физическому и психическому здоровью. 

Около 50% случаев смерти приходится на болезни, которые обусловлены, 

в частности, вредными для здоровья привычками – курением, употреблением 

алкоголя и наркотиков, слишком калорийной и жирной пищи, а также 

отсутствием физической нагрузки, реакцией человека на стрессы. Мысль о 

необходимости поддерживать и укреплять здоровье должна овладеть людьми 

еще в молодости, когда здоровье нужно укреплять и поддерживать. 
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Современная цивилизация предлагает молодому человеку для здоровья и 

долгой жизни больше возможностей, чем ограничений. Нужно уметь ими 

пользоваться: отвергать излишки пищи и тепла, восполнять недостатки 

физических нагрузок и гасить чрезмерные психические раздражители, всякого 

рода стрессы, отрицательные эмоции. Взамен можно получить здоровье, 

возможность полноценно жить и трудиться. Культ здоровья должен войти в 

образ жизни с молодых лет. Необходимо, чтобы вошли в быт, образ жизни 

систематические занятия физкультурой и спортом; правильное, рациональное 

питание; правильно организованные труд и отдых, определенный режим труда 

и отдыха; здоровый психологический климат на работе и дома. Все это 

компоненты здорового образа жизни молодого поколения – в нем основа 

здоровья, профилактики заболеваний, основа активного творческого 

долголетия. 

У молодого человека должно укрепиться желание быть здоровым, стать 

полноценным гражданином общества, сохранить творческое долголетие и тем 

самым внести свой вклад в достижения мировой цивилизации. 
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ОЦІНКА ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ 

БЕЗДРОТОВИХ ЗАСОБІВ ЗВ'ЯЗКУ 

 
Алексейчук Л.Б., студ. (гр. БТ-21, ФБТ НТУУ «КПІ») 

 

 В даний час електромагнітні поля є найпоширенішим несприятливим 

чинником середовища проживання людини і за певних умов можуть викликати 

захворювання різних органів і систем організму. Тому вимірювання 

електромагнітного випромінювання побутових приладів є актуальним 

питанням. Без мобільних телефонів важко обійтись сучасній людині. Крім того, 

серед технічних засобів немає таких, які могли б зрівнятися зі шкодою 

мобільного телефону за рівнем діючого на людину електромагнітного 

випромінювання. Електромагнітне випромінювання радіочастотного діапазону, 

що генерується мобільним телефоном, поглинається тканинами тіла людини, 

що несприятливо позначається на функціонуванні всього організму. 

Аналіз публікацій 

Електромагнітне випромінювання (ЕМВ) характеризуються трьома 

основними параметрами: напруженістю електричного поля (Е), напруженістю 

магнітного поля (Н) і щільністю потоку енергії (ЩПЕ) [1]. Оцінка 

інтенсивності РЧ та НВЧ різних діапазонів неоднакова. У діапазоні 

радіочастотного випромінювання менше 300 МГц (за рекомендацією 

Міжнародної організації IRPA / INIRC) інтенсивність випромінювання 

виражається напруженістю електричної та магнітної складових і визначається 

відповідно в вольтах на метр (В / м) і амперах на метр (А / м). В діапазоні НВЧ, 

тобто вище 300 МГц, інтенсивність, або ЩПЕ, виражається у ватах на метр 

квадратний (Вт / м2) [2]. 

Основним параметром, за допомогою якого оцінюється рівень 

випромінювання електромагнітного поля в мобільних телефонах, є питома 

ступінь поглинання SAR (Specific Absorption Rate) - складова Єв-ропейского 

стандарту ENV 50166-2.[3] :  

 
Максимальний рівень SAR дорівнює 2 Вт / кг, Середній рівень SAR 

дорівнює 0,895 Вт / кг. 

Гранично допустиме значення напруженості електричного поля Е можна 

визначити за формулою [4] : 

 
де f - частота випромінюваної електромагнітної енергії, МГц. 

Гранично допустиме значення магнітної індукції В можна визначити за 

формулою.[4] : 
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можна визначити SAR [4] : 

 
В процесі експлуатації не менш важливим фактором є глибина 

проникнення електромагнітної енергії в голову абонента [5]. Її 

можна визначити з співвідношенням: 

 

 
де ω – кутова частота електромагнітної енергії, що випромінюється, Гц:  

ω=2 πf; 

ε H – діелектрична проникність тканини голови, ф/м:  

σ H – провідність тканини голови, Cм/м;  

µо=4π 10
-7

 − магнітна проникливість вакууму, Гн/м. 

Графік напруженості електричного поля Е залежно від рівня SAR 

показаний на рис. 1. [4]. 

 
Рис. 1. Залежність напруженості електричного поля E від рівня SAR 

1 – 900 МГц;  

2 – 1800 МГц 

Метою даної роботи є порівняльна оцінка магнітної складової 

електромагнітного випромінювання (ЕМВ) мобільних телефонів різних 

стандартів зв'язку. 

Основні результати дослідження. Виміри проводилися за допомогою 

аналізатора електромагнітного поля Aktacom АТТ-2592. Цей портативний 

прилад призначений для безпечного вимірювання характеристик 

електромагнітного фону, що може проводитися в домашніх умовах. Прилад 

рекомендований до застосування для вимірювання випромінювань, 
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створюваних бездротовими засобами зв'язку працюючих в різних стандартах 

(CDMA, DECT, GSM, Wi-Fi), а також побутовими приладами [6].  

Було взято для порівняння два мобільних телефони найбільш поширеного 

стандарту GSM – Nokia 6300 та СDMA стандарту- Nokia 1508,. Значення 

щільності потоку випромінювання коливалося від 3 мВт/м² до 800 мВт/м2. При 

цьому пікові значення досягалися в момент дозвону і встановлення з'єднання. 

Значення щільності потоку випромінювання для GSM-телефону знаходились в 

діапазоні 40 мВт/м
2
 – 800 мВт/м

2
, а для CDMA-телефону аналогічний показник 

становив 3 мВт/м2 – 150 мВт/м2. Результати обчислень при різних режимах 

роботи наведені в таблиці 1.  

Таблиця 1. 

 

Потужність електромагнітного випромінювання мобільних телефонів 

Пристрої Густина потоку випромінювання на відстані 5 

см 

Режим 

очікування 

При 

з'єднанні 

Під час 

розмов 

GSM – Nokia 

6300 

80 

мВт/м
2
 – 150 

мВт/м
2
 

300 мВт/м
2
 

– 800 мВт/м
2
 

95 мВт/м
2
 – 

180 мВт/м
2
 

СDMA- Nokia 

1508 

3 мВт/м
2
 

– 45 мВт/м
2
 

80 мВт/м
2
 – 

110 мВт/м
2
 

70 мВт/м
2
 – 

80 мВт/м
2
 

 

 Вимірювання рівнів магнітної індукції поля проводилися на різних 

відстанях від екранів телефонів до приладу. Результати порівняльних 

вимірювань зображено у вигляді графіку на рис. 2. По горизонталі відкладено 

відстань L від джерел ЕМВ до датчика в мм, по вертикалі - індукцію магнітного 

поля В в мТл.  

 
Рис.2. Магнітна складова випромінювання стільникових телефонів: 

1- стандарту GSM – Nokia 6300; 2 – стандарту СDMA- Nokia 1508. 
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Висновки 

Аналізуючи публікації з даного питання можна зробити висновки:  

- при покупці телефону слід цікавитися величиною SAR, вибирати 

модель з більш низьким рівнем; 

- не користуватися стільниковим телефоном без необхідності; 

- не розташовувати стільниковий телефон біля ліжка, використовуючи 

його як будильник. 

В результаті досліджень з
*
ясувалося: 

- найбільша інтенсивність електромагнітного випромінювання - на 

мінімальній відстані від досліджуваних приладів; 

- значення щільності потоку випромінювання мобільних телефонів 

коливалося від 3 мВт/м² до 800 мВт/м2. При цьому пікові значення досягалися в 

момент дозвону і встановлення з'єднання. У ці кілька секунд тримати телефон 

близько до голови не бажано.  

 

Наукові керівники: Гусєв А.М., к.б.н., доцент; Качинська Н.Ф., 

асистент (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ») 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВРЕДНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 
Али Мухамед, студ. (гр. КП-22, ФПМ НТУУ «КПИ», Пакистан), 

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

 

Профессиональные вредности – факторы трудового процесса и 

производственной среды, оказывающие прямое или косвенное неблагоприятное 

воздействие на состояние здоровья и работоспособность человека, которые при 

определенных условиях могут вызывать профессиональные болезни или 

обострение общих заболеваний. 

Производственные вредности могут явиться результатом недостаточных 

в санитарно-гигиеническом отношении знаний технологии, особенно с 

применением вновь синтезированных веществ, обладающих выраженными 

токсическими и аллергенными свойствами, и в определенной мере нарушения 

технологического режима и санитарно-технических нормативов. 

К профессиональным вредностям, связанным с технологическими 

процессами в производстве, относят: пыль, шум, вибрацию, высокую и низкую 

температуру, высокую относительную влажность воздуха, повышенное или 

пониженное атмосферное давление, токсические и радиоактивные вещества, 

источники ионизирующего, ультрафиолетового и других излучений, 

электромагнитные волны, микроорганизмы и т. д. 

Производственные вредности могут быть связаны с трудовым процессом 

– его организацией, напряженностью и длительностью. 

Профессиональные болезни могут возникать в результате действия 

физических, химических и биологических факторов. Например, при работе в 

условиях повышенного атмосферного давления (в кессонах), если переход от 

повышенного атмосферного давления к нормальному совершается 

недостаточно постепенно, развивается так называемая кессонная болезнь. 

Постоянный производственный шум и вибрация нередко вызывают развитие 

тугоухости и вибрационной болезни. Длительное вдыхание некоторых видов 

пыли приводит к развитию пневмокониоза или других заболеваний легких. 

Контакт с радиоактивными веществами и воздействие ионизирующей радиации 

могут вызвать лучевую болезнь. Действие химических веществ на организм 

может сопровождаться интоксикацией, приводящей к развитию 

профессиональных болезней, например, при отравлении промышленными 

ядами. Могут возникать и кожные болезни: экзема, дерматиты, вызываемые 

раздражающими веществами. 

Влияние ультразвука низкого диапазона, применяемого в 

промышленности или образующегося побочно в условиях производства, на 

организм человека обусловлено его действием не только в зоне контакта, но и 

на всю поверхность тела, в том числе на орган слуха и вестибулярный аппарат. 

Длительное, многократно повторяющееся воздействие ультразвука может 

оказывать угнетающее влияние, что проявляется слабостью, сонливостью, 

снижением работоспособности. 
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Профессиональные вредности могут быть причиной снижения 

работоспособности, развития острых и хронических отравлений и заболеваний, 

роста общей заболеваемости, отрицательных отдаленных последствий. 

1. Общие санитарно-технические требования к производственным 

помещениям и рабочим местам  

Здоровый и производительный труд возможен только при хорошем 

содержании рабочего места, его правильной организации. Удобная рабочая 

поза, отсутствие суеты, лишних движений, уют в помещении важны для 

производительности труда, для борьбы с преждевременным утомлением. 

На работоспособность человека существенное влияние оказывает 

микроклимат рабочего помещения. 

Основными гигиеническими требованиями являются создание в рабочем 

помещении оптимального микроклимата и достаточная устойчивость 

внутренней температуры. Разница температуры в горизонтальном направлении 

от окон до противоположных стен не должна превышать 2 °С, а в вертикальном 

– 1 °С на каждый метр высоты помещения. 

Уровень температуры может быть снижен до 8–15 °С там, где работа 

связана с постоянным передвижением и переноской тяжестей или там, где 

имеет место значительное излучение тепла. В летнее время температура в 

рабочем помещении не должна превышать температуру наружного воздуха на 

3–5 °С, а в жаркую погоду, чтобы она была ниже, чем снаружи. 

Работоспособность снижается и при очень низкой, и при очень высокой 

влажности. 

Свет – сильный стимулятор работоспособности. Освещение считается 

достаточным, если оно позволяет длительное время без напряжения работать и 

не вызывает при этом утомления глаз. При пользовании люминесцентными 

лампами (лампами дневного света), зрительное утомление наступает позже, чем 

при обычных лампах накаливания, а производительность труда повышается. 

Цвет окружающих предметов, окраска стен оказывают существенное 

влияние на работоспособность человека. Красные краски с золотистым 

оттенком – теплые – оказывают бодрящее, возбуждающее действие, а синие, 

зелено-голубые, напротив, успокаивающее, располагающее к отдыху, к покою, 

способствующее сну. Вещи, окрашенные в темный цвет, кажутся более 

тяжелыми, чем светлые, поэтому станки и машины рекомендуется окрашивать 

в приятные светлые тона. 

Отрицательное влияние на здоровье и работоспособность оказывает шум. 

Воздействие длительного и очень интенсивного шума (свыше 80 дБ) 

неблагоприятно отражается на нервной системе, могут развиваться тугоухость 

и глухота. 

Стандарты на общие требования безопасности к производственному 

оборудованию устанавливают требования безопасности к конструкции 

оборудования в целом и его отдельным элементам. Методы контроля 

выполнения требований безопасности содержат требования безопасности 

размещения элементов технологических систем, режимов работы 
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производственного оборудования, систем управления и режима труда 

персонала, требования по применению средств защиты, стандарты на нормы и 

общие требования по видам опасности, устанавливают предельно допустимые 

концентрации, уровни или дозы вредных веществ и требования безопасности 

при работе с веществами, которые выделяют опасные и вредные пары. 

 

2. Промышленная вентиляция и кондиционирование  

Вентиляция – обмен воздуха в помещениях, осуществляемый при 

помощи различных систем и приспособлений. 

По мере пребывания человека в помещении качество воздуха в нем 

ухудшается. Наряду с выдыхаемым углекислым газом в воздухе скапливаются 

и другие продукты обмена веществ, пыль, вредные производственные 

вещества. Кроме того, повышается температура и влажность воздуха. Поэтому 

возникает необходимость в вентиляции помещения, при которой 

обеспечивается воздухообмен – удаление загрязненного воздуха и замена его 

чистым воздухом. 

Воздухообмен может осуществляться естественным способом – через 

форточки и фрамуги. 

Лучшим способом воздухообмена является искусственная вентиляция, 

при которой подача свежего и удаление загрязненного воздуха осуществляется 

механическим способом – при помощи вентиляторов и других приспособлений. 

Наиболее совершенной формой искусственной вентиляции является 

кондиционирование воздуха – создание и поддержание в закрытых помещениях 

и транспорте с помощью технических средств наиболее благоприятных 

(комфортных) условий для людей, для обеспечения технологических 

процессов, действия оборудования и приборов, сохранности ценностей 

культуры и искусств. 

Кондиционирование воздуха достигается путем создания оптимальных 

параметров воздушной среды, ее температуры, относительной влажности, 

газового состава, скорости движения и давления воздуха. 

Установки для кондиционирования воздуха оснащаются 

приспособлениями для очистки воздуха от пыли, для нагревания, охлаждения, 

осушения и увлажнения его, а также для автоматического регулирования, 

контроля и управления. В отдельных случаях с помощью систем 

кондиционирования воздуха можно проводить также одорацию (насыщение 

воздуха ароматическими веществами), дезодорацию (нейтрализация 

неприятных запахов), регулирование ионного состава (ионизацию), удаление 

избыточной углекислоты, обогащение кислородом и бактериологическую 

очистку воздуха (в лечебных учреждениях, где находятся больные с воздушно-

капельной инфекцией). 

Различают центральные системы кондиционирования воздуха, 

обслуживающие, как правило, все строение, и местные, обслуживающие одно 

помещение. 
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Кондиционирование воздуха осуществляется с помощью кондиционеров 

различного типа, конструкция и устройство которых зависит от их назначения. 

Для кондиционирования воздуха используются различные аппараты: 

вентиляторы, увлажнители, ионизаторы воздуха. В помещениях оптимальной 

считается температура воздуха зимой от +19 до +21 °С, летом – от +22 до +25 

°С при относительной влажности воздуха от 60 до 40% и скорости движения 

воздуха не более 30 см/с. 

3. Требования к освещению помещений и рабочих мест  

Освещение имеет важное гигиеническое значение. Важно не просто 

освещать помещение или отдельное рабочее место, а создавать освещение, 

которое соответствовало бы характеру выполняемой работы. Недостаточное 

освещение снижает работоспособность и производительность труда, вызывает 

утомление глаз, способствует развитию близорукости, увеличению 

производственного травматизма, приводит к транспортным авариям на улицах 

и дорогах. Освещение бывает естественным, искусственным и смешанным. 

Естественное освещение обусловливается солнечными лучами и 

рассеянным светом небосвода и меняется в зависимости от географической 

широты, высоты стояния солнца, степени облачности и прозрачности 

атмосферы. Естественный свет имеет спектр, к которому глаз человека 

наиболее привычен. 

Нормы естественного освещения устанавливаются в зависимости от 

назначения здания и отдельных помещений. Лучшая освещенность помещений 

достигается окраской стен и потолков в светлые тона, а также периодической 

очисткой оконных стекол, загрязнение которых приводит к потере 50% 

светового потока. Для оценки естественного освещения используется 

коэффициент естественного освещения, показывающий, во сколько раз 

освещенность внутри помещения меньше наружной. В средней полосе в 

наиболее удаленных от окон точках коэффициент естественного освещения 

должен быть не менее 2,5%, а в северных широтах – 2,9%. Оптимальная 

ориентация окон жилых помещений – юг и юго-восток. 

Источниками искусственного света служат электрические лампы. 

Количественной характеристикой является освещенность, которая 

устанавливается в пределах от 5 до 5000 лк в зависимости от характера 

выполняемых работ. 

Различают два вида искусственного освещения: общее, при котором свет 

распространяется равномерно по всему помещению, и комбинированное, 

создаваемое лампами общего и местного освещения одновременно и которое в 

гигиеническом отношении наиболее целесообразно. Работать только при 

местном освещении не рекомендуется, так как, переводя взгляд с ярко 

освещенной поверхности на темные окружающие предметы, мы создаем 

дополнительную нагрузку на глаза. Настольную лампу или другой переносной 

светильник устанавливают непосредственно на рабочем месте так, чтобы свет 

от нее падал спереди с левой стороны, тогда тень от руки не будет заслонять 

работу. 
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В настольной лампе или бра лампочка должна быть не менее 40–60 Вт 

для людей с нормальным зрением, а пожилым и тем, у кого зрение ослаблено, 

лучше приобрести лампы мощностью 75–100 Вт. Мощность ламп в 

светильниках общего освещения определяется из расчета 10–15 Вт на 1 м
3
 

площади помещения. 

При пользовании люминесцентными лампами не рекомендуются 

светильники с одной лампой, так как свет в такой лампе пульсирует 

соответственно изменению напряжения тока в сети. Целесообразно общее 

освещение устраивать с помощью люминесцентных ламп, а для местного 

использовать лампы накаливания. 

Смешанное освещение – включение искусственного (электрического) 

света в дополнение к дневному свету, что в необходимых случаях вполне 

целесообразно. 

6. Производственная пыль и ее влияние на организм человека  

Производственная пыль состоит из частиц твердого вещества, 

взвешенного в воздухе. По происхождению она может быть естественной и 

искусственной, минеральной и органической. Промышленная пыль, характер 

которой зависит от ее состава, наиболее часто бывает причиной возникновения 

заболеваний. Чем мельче пылевые частицы, тем дольше они находятся во 

взвешенном состоянии, проникая в мельчайшие поры кожи, бронхи и альвеолы. 

Высокая опасность возникновения «пылевых» заболеваний наблюдается 

при добыче полезных ископаемых, в металлургии, машиностроении, 

промышленности строительных материалов при вдыхании пыли кварца, 

асбеста, каменного угля и других твердых, практически нерастворимых 

материалов. 

Особый класс вредных веществ представляет так называемая 

фиброгенная пыль, при длительном вдыхании которой в легких развиваются 

наиболее тяжелые профессиональные заболевания – хронический пылевой 

бронхит и пневмокониоз. Пневмокониозы возникают при длительно вдыхании 

различной пыли и характеризуются разрастанием соединительной ткани в 

дыхательных путях. 

В зависимости от вида вдыхаемой пыли различают некоторые виды 

пневмокониозов. Силикоз – развивается при длительном вдыхании пыли, 

содержащей свободную двуокись кремния. 

Пыль может содержать двуокись кремния, которая связана с другими 

элементами – магний, кальций, железо, алюминий – и встречается при 

производстве и обработке силикатов (асбеста, цемента, талька, алюминия). При 

вдыхании пыли некоторых металлов (бериллия, железа, алюминия, бария) 

развивается металлокониоз. 

У шахтеров, работающих на выемке угля, и рабочих обогатительных 

фабрик при вдыхании угольной пыли развивается антракоз. При воздействии 

пыли растительных волокон (хлопок), пыли муки, зерна, сахарного тростника, 

пластмасс может развиться аллергический бронхит, сельскохозяйственной 

пыли с примесями грибков – «фермерское легкое». При всех этих 
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профессиональных заболеваниях у больных появляется кашель, одышка, 

стойкие изменения в легких, боли в груди, нередко приводящие к снижению 

работоспособности и инвалидности. 

Профилактические санитарно-гигиенические мероприятия по борьбе с 

производственной пылью разнообразны и направлены на максимальное 

снижение запыленности воздуха: проведение механизации и автоматизации 

производства, организация общей и местной вентиляции, герметизация 

производственного оборудования, замена сухих способов работы на влажные. 

Необходимо проведение предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических медицинских осмотров. 
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НАРКОМАНИЯ И ЕЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

 
Байзин Тарик, студ. (гр. КП-22, ФПМ НТУУ «КПИ», Турция), 

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

 

Наркомания и токсикомания 

Потребление различных наркотиков – наркомания — настоящий бич во 

многих странах мира. 

Часто первый шаг к наркотикам делается из любопытства (до 60% 

наркоманов именно так впервые «попробовали» наркотики). При этом каждый 

убежден, что он лично всегда сможет остановиться, если надо. 

Но это – глубокое заблуждение. Обычно годы проходят, прежде чем 

пьяница становится алкоголиком, наркотическая же зависимость формируется 

в течение нескольких месяцев, и процесс деградации идет столь быстро, что в 

30–40 лет наркоман – это уже глубокий старик. От психологической 

склонности до физической зависимости проходит всего 2–3 месяца. 

Наркомания – заболевание, возникшее в результате злоупотребления 

наркотиками и наркотически действующими веществами. Наркомания 

проявляется постоянной потребностью в приеме наркотических веществ, так 

как психическое и физическое состояние человека зависит от того, принял он 

необходимый ему препарат или нет. Наркомания ведет к грубому нарушению 

жизнедеятельности организма и социальной деградации. 

Наркомания – это болезнь с хроническим течением, которая начинается 

исподволь. Причиной болезни является способность наркотических веществ 

вызывать состояние опьянения, сопровождающееся ощущением полного 

физического и психического комфорта и благополучия. 

Развитие болезненного пристрастия к наркотикам – сознательный прием 

наркотиков с целью получения эффекта наркотического опьянения. 

К этому, как правило, склонны личности эмоционально неустойчивые, 

психически незрелые, несамостоятельные, склонные к подражательным 

действиям, крайне эгоистичные, интересы которых ограничиваются 

элементарными потребностями. Самоконтроль у таких людей отсутствует, 

поэтому стремление к опьянению не встречает внутреннего сопротивления, 

наркомания развивается быстро и сопровождается поглощением больших доз 

наркотических веществ. 

Наркомания начинается с повторных приемов наркотиков вследствие 

желания вновь и вновь испытать ощущения, вызываемые наркотическим 

опьянением. Без приема наркотика человек испытывает неудовлетворенность, 

ему «чего-то» не хватает. Успокоение и удовольствие приносит только 

очередной прием наркотика. Так формируется пристрастие к наркотику. 

Пристрастие болезненное, поскольку оно не отражает естественную 

потребность и постепенно подавляет и вытесняет естественные влечения. 

По мере употребления действие наркотика слабеет, и больной для 

достижения прежнего эффекта вынужден увеличивать дозу наркотического 
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вещества. Опьянение становится приятно скорее потому, что неприятно 

состояние трезвости, человек становится беспокойным, напряженным, не в 

силах на чем-либо сосредоточиться, отвлечься от мыслей о наркотике. Лишь 

введение очередной порции наркотика приводит его в «нормальное» состояние. 

Так формируется наркотическая зависимость. 

Токсикомания формируется по тем же принципам, только наркотическая 

зависимость связана с сильнодействующими и психотропными 

лекарственными препаратами. 

По данным Всемирной организации здравоохранения наркотики заняли 

первое место среди виновников преждевременной смерти людей и уже 

опередили сердечно-сосудистые заболевания и злокачественные опухоли. 

Последствия употребления наркотиков для здоровья человека 

Наркомания развивается быстро и сопровождается поглощением больших 

доз наркотических веществ. Течение болезни в этих случаях тяжелое, и 

заканчивается оно, как правило, катастрофически. 

Наркотические вещества оказывают на организм человека чрезвычайно 

выраженное влияние. Нервные клетки под действием наркотиков теряют свою 

функцию, резко снижаются защитные силы организма.  

Страдают буквально все органы и системы организма. Глубокой 

деформации подвергается личность человека, зачастую развиваются серьезные 

психические заболевания. 

Процессы жизнедеятельности при регулярной наркотизации протекают в 

условиях постоянного присутствия наркотика в организме, а прекращение его 

приема нарушает эти процессы. 

Сигналом потребности в наркотике, ставшем уже жизненно 

необходимым, служит физическое влечение. В начале болезни влечение к 

наркотику выражается расстройством психических функций 

(раздражительность, подавленное настроение, неспособность сосредоточиться), 

а затем появляются признаки нарушения физического состояния: потливость, 

сердцебиение, сухость во рту, мышечная слабость, дрожание конечностей, 

бледность, расширенные зрачки. 

Если наркотик не поступает в организм больше суток, развивается 

абстинентный синдром – тягостное состояние, сопровождающееся тяжелыми 

психическими и физическим расстройствами, в ряде случаев опасное для 

жизни. 

На фоне неукротимого влечения возникают возбуждение, беспокойство, 

тревога, страх, сменяющиеся часто мыслями о безысходности. 

В зависимости от вида наркотика в абстинентном периоде могут 

возникнуть судорожные припадки и острый психоз с нарушением сознания, 

наплывом галлюцинаций, бредом.  

Нарушается функция всех систем организма. Повышается артериальное 

давление, резко учащается сердцебиение. Мышцы напряжены, бывают сильные 

мышечные боли и дрожание, подергивания и судороги.  
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Характерно двигательное беспокойство, которое чередуется с резкой 

слабостью и обездвиженностью. Нарушается работа пищеварительного 

аппарата: возникает рвота, понос, боли в желудке и по ходу кишечника, 

отсутствует аппетит, нарушается сон. 

По мере развития болезни наступает глубокое истощение организма, 

падает переносимость наркотика, прежние дозы вызывают тяжелое отравление. 

Без наркотика состояние слабости столь сильное, что он может погибнуть. 

Часто при этом медицинская помощь оказывается безрезультативной. 

Смерть грозит наркоману не только в далеко зашедших случаях, она 

подстерегает его с первых же недель заболевания. Больные погибают от 

случайной передозировки, от приема неизвестных, непроверенных веществ, от 

заражения при инъекциях. 

Психическое истощение определяет глубокие расстройства 

эмоциональной сферы: развиваются депрессии, во время которых совершаются 

самоубийства. Ослабление организма способствует развитию инфекционных 

заболеваний; даже нетяжелая болезнь может привести к смерти. Наркоман в 

опьянении легко становится жертвой несчастного случая. 

Наркомания – заболевание, которое развивается при злоупотреблении 

наркотическими веществами и выражаются в патологическом влечении к этим 

вещества, возрастающем неконтролируемом злоупотреблении ими. 

Один из признаков наркомании – неудержимое влечение к эйфории, 

достигаемой посредством приема наркотического вещества; способность к 

эйфорическим ощущениям с развитием болезни снижается. При наркомании 

жизнедеятельность организма поддерживается на определенном уровне только 

при условии постоянного приема наркотического вещества. Резкое 

прекращение приема наркотика вызывает нарушение многих функций 

организма – абстиненцию. 

При регулярном приеме необходимой дозы наркотика состояние 

больного улучшается, так формируется наркологическая зависимость. 

Влечение к наркотику – очень устойчивый симптом, поэтому наркоман 

долго не способен критически оценить свое состояние, и, как правило, он не 

хочет лечиться. Поэтому наркоманов лечат принудительно. 

Общество борется с наркоманией и препятствует ее распространению. Во 

всех странах мира уголовному наказанию подлежат лица, противозаконно 

производящие или распространяющие наркотические вещества. В большинстве 

стран уголовно наказуем наркоман, уклоняющийся от лечения. 

Борьба с наркоманией предусматривает строгую уголовную 

ответственность за нарушение правил обращения с наркотиками лишением 

свободы: за незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку или 

пересылку с целью быта, а равно незаконный сбыт наркотических веществ; за 

склонение к потреблению наркотических веществ на срок до 5 лет, а если это 

деяние совершено в отношении двух и более лиц либо несовершеннолетнего, то 

оно наказывается лишением свободы до десяти лет. 
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За похищение наркотических средств, вверенных на хранение в связи со 

служебным положением с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью. 

В настоящее время негативное воздействие окружающей человека 

среды проявляется в развитии абиологической тенденции в организации жизни 

(курение, наркомания, алкоголизм и прочее), возрастание удельного веса 

хронических заболеваний, развитие профессиональных заболеваний и т. д. 
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Вступ. На рубежі двадцять першого сторіччя проблема тероризму стає 

однією з глобальних проблем людства, що загрожує безпеці будь-якої країни. З 

метою досягнення своїх цілей терористи починають активно застосовувати 

біологічну, хімічну зброю. 

Застосування біологічної зброї терористами може призводити до 

катастрофічних наслідків, зважаючи на те, що біологічна зброя є надзвичайно 

мобільною та володіє високою вражаючою здатністю. Окрім того, переважна 

більшість населення є погано інформованою щодо небезпеки біотероризму та 

методів протидії йому. З урахуванням цього постає необхідність розгляду 

проблеми біотероризму як загрози безпеці життєдіяльності. 

Предметом дослідження є сутність, класифікація, ознаки біологічних 

агентів, методи протидії біотероризму. 

Аналіз публікацій. Згідно з визначенням Центра по контролю та 

профілактики інфекційних захворювань США біотероризм – це навмисне 

використання вірусів, бактерій та інших біологічних агентів з метою 

викликання хвороби або смерті у людей, тварин чи рослин [1]. 

За своїм походженням ці біологічні агенти можуть бути отримані з 

природного середовища або штучно модифіковані людиною задля підвищення 

їх вірулентності. При цьому вони можуть розповсюджуватись через повітря, 

їжу, воду [2]. 

Особливістю біологічної зброї є те, що її надзвичайно складно виявити, а 

ефект від її застосування може бути відкладеним на значний термін, що 

дозволяє приховати її застосування і збільшує кількість її потенційних жертв. 

Поряд з цим для біологічної зброї характерна простота одержання та 

транспортування. Все це робить біологічну зброю зручним інструментом для 

досягнення цілей терористів[3]. 

Найбільш відомим випадком біотероризму вважається розповсюдження 

листів зі збудниками сибірської виразки у вересні-жовтні 2001 року в Америці. 

У результаті цієї акції померло п’ять людей, більше двадцяти було інфіковано, 

декілька тисяч чоловік були змушені приймати антибіотики [4]. 

Проте, історично біотероризм був поширений і в минулому сторіччі. Так, 

наприклад, у 1984 році у Сполучених Штатах Америки, місті Орегон 

релігіозною групою «Раджнішіс» було здійснено розповсюдження збудника 

сальмонельозу через їжу з метою впливу на результати місцевих виборів. 

Сімсот п’ятдесят одна людина була інфікована, 45 чоловік госпіталізували[4]. 

 У 1993 році релігіозна група Аум Сінріке, відповідальна за заринову 

атаку в Токійському метро, здійснила невдалу спробу розповсюдження 

збудника сибірської виразки в Токіо [4]. 

Основні результати дослідження. Сучасна класифікація біологічних 

агентів за їх небезпекою при біотерористичній атаці була розроблена у 1999 
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році при Центрі по контролю та профілактиці інфекційних захворювань США. 

Було відібрано 40 біологічних агентів та сформовано три категорії у залежності 

від ступіня загрози[5]: 

 Категорія А: Bacillus anthracis (сибірська виразка), Clostridium 

botulinum (ботулізм), Yersinia pestis (чума), Variola major (віспа натуральна); 

 Категорія В: Ricinus communis (токсин рицин), Rickettsia prowazekii 

(висипний тиф). Також до цієї групи відносять патогени, що загрожують 

харчової безпеці; 

 Категорія С: віруси кліщових геморагічних лихоманок (вірус Конго-

Кримської геморагічної лихоманки), віруси кліщових енцефалітів, жовта 

лихоманка, стійкі до ліків форми туберкульозу, грип. 

Агенти, що відносяться до категорії А, є найбільш небезпечними для 

населення. Вони легко розповсюджуються та мають високу летальність. Їх 

застосування може призводити до масових жертв, порушення функціонування 

країн. Найбільш небезпечним вважається вірус натуральної віспи через його 

високу вірулентність та патогенність [5]. 

Для агентів групи В характерна відносна легкість розповсюдження та 

низька смертність [5]. 

До категорії С відносять біологічні агенти, які є широко доступними, 

легкі у виробництві, є високо контагіозними [5]. 

Серед ознак, що можуть вказати на терористичний акт з застосуванням 

біологічної зброї, найбільш важливими є [2,5]: 

 Хвороба є нехарактерною для даної географічної зони, даного сезону 

 Незвичайні штами чи варіантів мікроорганізмів 

 Епідемії з аномальною кількістю хворих, особливо серед розрізненого 

населення 

 Більш тяжка форма захворювання, ніж очікується для даного патогену 

 Велика кількість одночасних епідемій різних хвороб 

 Незвичайні штами чи варіантів мікроорганізмів 

 Більш висока частота випадків захворювання серед тих, хто знаходився 

у певних зонах 

 Наявність прямих доказів застосування біологічної зброї, а саме – 

залишків боєприпасів, механізмів для її виробництва 

 Оголошення терористами акту застосування біологічної зброї 

Протидія біотероризму має бути представлена комплексною системою 

заходів, що унеможливлюють отримання терористами біологічної зброї, а 

також забезпечують максимально ефективне реагування у випадку 

терористичного акту. Зокрема, до основних напрямків протидії біологічній 

небезпеці відносять [5,6]: 

 Запровадження законів, спрямованих на забезпечення біологічної 

безпеки; 

 Розробка ефективних засобів діагностики та боротьби з інфекційними 

агентами; 
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 Встановлення контролю за розповсюдженням та використанням 

біологічних агентів; 

 Забезпечення надійної охорони водозабірних, водопровідних, 

каналізаційних комунікацій; 

 Вдосконалення системи вакцинування проти інфекційних хвороб; 

 Покращення матеріально-технічної бази лабораторій лікувально-

профілактичних закладів. 

 Висновки. Таким чином, біотероризм – це застосування біологічної 

зброї у терористичних актах з метою заподіяння шкоди або смерті населенню і 

досягненню злочинних цілей. Особливостями біологічної зброї, що стимулює 

інтерес терористів до неї, є: простота отримання, мобільність, висока вражаюча 

здатність. Класифікація терористичних актів з застосуванням біологічних 

агентів заснована на летальності, контагіозності патогену, що 

використовується. Ознаками біотероризму є, насамперед, епідемії хвороб, 

нехарактерні для даної географічної зони та викликані незвичайним штамом 

мікроорганізму. Найважливіші методи протидії біотероризму полягають у 

запровадженні законів, регулюючих біобезпеку, розробці ефективних засобів 

боротьби з інфекційними хворобами, контролю за розповсюдженням 

біологічних агентів. 

 

Наукові керівники: Гусєв А.М., к.б.н., доцент;  

 Качинська Н.Ф., асистент (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ») 
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СУЧАСНИЙ СТАН ЗАХИСТНИХ СПОРУД В УКРАЇНІ 

 
Валігура К.В., ст. (гр. ХН-41м, ХТФ НТУУ «КПІ») 

 

В наш час, враховуючи складну ситуацію, яка склалась (локальний 

збройний конфлікт) і непередбачуваність її можливого розвитку, потрібно 

серйозніше задуматись про укриття від артилерійських обстрілів, авіаударів. 

При цьому головна небезпека полягає в нанесенні поранень уламками будинків 

і склом. 

Ідея ховатися під землю від небезпеки з’явилася давно. Підземні ходи і 

сховища рили ще з тих часів, як з’явилися перші будівлі. В сучасному 

розумінні сховища почали будувати в часи Першої світової війни. Це були 

газосховища – підземні бункери із герметичними люками і входами, які 

призначалися для укриття людей від газових атак. 

Сховища для захисту людей від авіанальотів активно стали будувати під 

час Другої світової війни. Це були підземні залізобетонні бункери із товстими 

стінами, входи й виходи яких маскувалися.В інструкції цивільного захисту 

йдеться, що у разі «повітряної тривоги» необхідно якомога швидше залишити 

будинок сходами і прямувати до найближчого укриття. Тут і постає головне 

питання: де ж саме укритись від небезпеки. 

Сьогодні використовують два типи захисних споруд цивільної оборони: 

сховища, які можуть укривати людей до двох діб, та протирадіаційні укриття 

(ПРУ) призначені для того, аби заховати людей на 3-4 години – першу хвилю 

удару ядерної зброї. 

«Бомбосховищ» сьогодні немає, як і не використовується такий термін. 

Він віджив себе ще півстоліття тому. Фактично, бомбосховища закінчили 

будувати після Другої світової війни, оскільки спорудження реально 

захищеного від ударів бомб сховища – надто вартісні. 

Загальні вимоги до сховищ зажди були однаковими: там мусила бути 

кімната для сидіння чи лежання, санітарний вузол, запасний вихід, система 

вентиляції, медпункт, електрощитова (рис 1). 

 

 
Рис 1. План сховища. 
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1 — кімната для укриття людей; 2 — пункт керування; 3 — медичний 

пункт; 4 — фільтровентиляційна камера; 5 — дизельна електростанція; 6 — 

санвузол; 7 — приміщення для електрощита; 8 — кімната для харчів; 9 — вхід з 

тамбуром; 10 —аварійний вихід з тамбуром. 

Останні 20 років сховища майже ніхто не ремонтував: державних коштів 

на них не виділяли, а підприємствам не було ніякого сенсу підтримувати 

сховища у належному стані. 

Загалом, за даними ДСНС, в Україні налічується 25568 захисних споруд, 

в тому числі 6883 сховищ та 18685 укриттів для захисту від радіоактивного 

зараження. На сьогоднішній день в Україні не готові до використання за 

призначенням 10483 захисних споруд або 41% від загальної кількості. 

Перш за все необхідно самостійно визначити, де знаходиться найближче 

укриття. Багато сховищ після розпаду СРСР стали не придатними для захисту 

по причинам того, що були надані в аренду, протизаконно продані та 

переобладнані під склади, кафе, магазини і навіть сауни, або ж просто розорені 

і покинуті. 

Для укриття населення від надзвичайних ситуацій техногенного, 

природного та воєнного характеру придатні: сховища цивільного захисту; 

підземний простір метрополітену (Київ, Харків, Дніпропетровськ); підвальні 

приміщення (житлових будинків, промислових підприємств усіх форм 

власності, учбових закладів усіх рівнів, культурно-музейних та концертно-

виставкових установ, державних цивільних та військових органів, медичних та 

торгівельних установ, закладів харчування та спортивно-розважального 

спрямування), підземні паркінги та інші споруди підземного простору, які 

можуть бути використані для укриття населення. Організації та власники 

зазначених споруд, у разі необхідності, повинні забезпечити вільний доступ для 

укриття. 

Не підходять для укриття: під’їзди будь-яких будов (навпаки від 

багатоквартирних/багатоповерхових будинків потрібно триматись подалі); 

місця під різноманітними транспортними засобами – під вантажівками, 

автобусами і т.п.; звичайні підвали будинків, які мають слабкі перекриття, 

відсутні запасні виходи та вентиляція. 

В зв’язку з підвищенням громадського інтересу до стану сховищ міські 

ради спільно з активістами почали розробляти карти розміщення захисних 

споруд. Отже, тепер можливо заздалегідь уточнити адресу сховища 

безпосередньо по місцю проживання на сайтах райадміністрацій та міст 

обласного значення. Також стали доступні мобільні додатки з картами місць 

укриття, що при завантаженні не потребують доступу до інтернету чи мобільної 

мережі телефону. 

В МНС прогнозують, що через 10 років з теперішніми економічними 

показниками і темпами розвитку в Україні зовсім не залишиться придатних для 

використання захисних споруд. Тому пропонують надавати пільги 

підприємствам, що утримують сховища, та запровадити програму їх 
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відновлення на рівні держави. А будуючи нові житлові мікрорайони – 

передбачати такі споруди. 

 

Науковий керівник: Землянська О.В., ст. вик. (каф. ОПЦБ НТУУ 

«КПІ») 
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ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 
Ван Хуаи, студ. (гр. КП-22, ФПМ НТУУ «КПИ», Китай), 

Михеев Ю. В., доц. (каф. ОТГБ НТУУ «КПИ») 

 

Общая характеристика ЧС природного происхождения  

Чрезвычайные ситуации природного характера угрожают обитателям 

нашей планеты с начала цивилизации. Размер ущерба зависит от интенсивности 

природных катастроф, уровня развития общества и условий 

жизнедеятельности. 

ЧС природного характера в последние годы имеют тенденции к росту. 

Активизируются действия вулканов (Камчатка), учащаются случаи 

землетрясений (Камчатка, Сахалин, Курилы, Забайкалье, Северный Кавказ), 

возрастает их разрушительная сила. Почти регулярными становятся 

наводнения, нередки оползни вдоль рек и в горных районах. Гололед, снежные 

заносы, бури, ураганы и смерчи происходят в России ежегодно. 

ЧС природного характера делятся на: 

1) геологические; 

2) метеорологические; 

3) гидрологические; 

4) природные пожары; 

5) биологические; 

6) космические. 

Все природные ЧС подчиняются некоторым общим закономерностям: 

1) для каждого вида ЧС характерна определенная пространственная 

приуроченность; 

2) чем больше интенсивность (мощность) опасного природного явления, 

тем реже оно случается; 

3) каждой ЧС природного характера предшествуют некоторые 

специфические признаки (предвестники); 

4) при всей неожиданности той или иной природной ЧС ее проявление 

может быть предсказано; 

5) во многих случаях могут быть предусмотрены пассивные и активные 

защитные мероприятия от природных опасностей. 

В настоящее время масштабы использования природных ресурсов 

существенно возросли, в результате стали ощутимо проявляться черты 

глобального экологического кризиса. Соблюдение природного равновесия 

является важнейшим профилактическим фактором, учет которого позволит 

сократить число природных ЧС. 

Между всеми природными катастрофами существует взаимная связь. 

Наиболее тесная зависимость между землетрясениями и цунами. Землетрясения 

вызывают пожары, взрывы газа, прорывы плотин. 
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Планируя защитные меры против природных катастроф, необходимо 

максимально ограничить вторичные последствия и пути соответствующей 

подготовки, постараться их полностью исключить. 

Любая часть земной поверхности может быть подвергнута воздействию 

природной катастрофы, т. е. определенному риску. Выведено простое 

уравнение, с помощью которого можно понять, от чего этот риск зависит: 

Риск = ф (Pa, Pb, Pcb, C), 

где ф – фактор, различный для разного рода катастроф; 

Pa – вероятность катастроф, вычисленная по числу катастроф 

предшествующих; 

Pb – вероятность возникновения качественно разрушительных процессов 

при катастрофах; 

Pcb – внешние условия (плотность населения, характер построек, 

социальные и политические отношения); 

C – последствия катастроф. 

Предпосылкой успешной защиты от природных ЧС является изучение их 

причин и механизмов. 

ЧС геологического характера  

К стихийным бедствиям, связанным с геологическими природными 

явленииями, относятся землетрясения, извержения вулканов, оползни, сели, 

снежные лавины, обвалы, осадки земной поверхности в результате карстовых 

явлений. 

Землетрясения — это подземные толчки и колебания земной 

поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в 

земной или верхней части мантии и передающиеся на большие расстояния в 

виде упругих колебаний. Землетрясения всегда вызывали у людей различной 

степени расстройства психики, проявляющиеся в неправильном поведении. 

Шкала Рихтера – сейсмическая шкала магнитуд, основанная на оценке 

энергии сейсмических волн, возникающих при землетрясениях. 

Различают две группы антисейсмических мероприятий: 

1) предупредительные, профилактические мероприятия, осуществляемые 

до возможного землетрясения; 

2) мероприятия, осуществляемые непосредственно перед, во время и 

после землетрясения. 

Совокупность явлений, связанных с перемещением магмы в земной коре 

и на ее поверхности, называется вулканизмом. 

Магма – это расплавленная масса преимущественно силикатного состава, 

образующаяся в глубинных зонах Земли. Достигая земной поверхности, магма 

извергается в виде лавы. 

Лава отличается от магмы отсутствием газов, улетучивающихся при 

извержении. 

Вулканы подразделяются на: 

1) действующие; 

2) уснувшие; 
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3) потухшие. 

Извержения вулканов бывают длительными и кратковременными. 

Существует три главных типа извержений: 

1) эффузивный (гавайский); 

2) смешанный; 

3) стромболианский; 

4) экструзивный (купольный). 

Замечена взаимозависимость вулканической деятельности и 

землетрясений. Профилактические мероприятия состоят в изменении характера 

землепользования, строительстве дамб, отводящих потоки лавы, в 

бомбардировке лавового потока для перемешивания лавы с землей и 

превращения ее в менее жидкую массу и др. 

Оползень – скользящее смещение вниз по уклону под действием сил 

тяжести масс грунта, формирующих склоны холмов, гор, речные, озерные и 

морские террасы. 

Оползни не являются катастрофическими процессами, при которых 

гибнут люди, но ущерб, наносимый ими народному хозяйству, значителен. 

Сели – кратковременные бурые паводки на горных реках, имеющие 

характер грязекаменных потоков. Причинами селей могут быть землетрясения, 

обильные снегопады, ливни, интенсивное таяние снега. 

Лавина – это снежный обвал, масса снега, падающая или сползающая с 

горных склонов под влиянием какого-либо воздействия и увлекающая на своем 

пути новые массы снега. Одной из побудительных причин лавины может быть 

землетрясение. 

Противолавинные профилактические мероприятия делятся на: 

1) пассивные; 

2) активные. 

Пассивные способы состоят в использовании опорных сооружений, дамб, 

лавинорезов, надолбов. Активные методы заключаются в искусственном 

провоцировании схода лавины в заранее выбранное время и при соблюдении 

мер безопасности. 

ЧС метеорологического характера  

ЧС метеорологического характера могут быть вызваны следующими 

причинами: 

1) ветром, в том числе бурей, ураганом, смерчем (при скорости 25 м/с и 

более, для арктических и дальневосточных морей – 30 м/с и более); 

2) сильным дождем (при количестве осадков 50 мм и более в течение 12 ч 

и более, а в горных, селевых и ливнеопасных районах – 30 мл и более за 12 ч); 

3) крупным градом (при диаметре градин 20 мм и более); 

4) сильным снегопадом (при количестве осадков 20 мм и более за 12 ч); 

5) сильными метелями (скорость ветра 15 м/с и более); 

6) пыльными бурями; 

7) заморозками (при понижении температуры воздуха в вегетационный 

период на поверхности почвы ниже 0 °С); 
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8) сильными морозами или сильной жарой. 

Эти природные явления, кроме смерчей, града и шквалов, приводят к 

стихийным бедствиям, как правило, в трех случаях: когда они происходят на 

одной трети территории области (края, республики), охватывают несколько 

административных районов и продолжаются не менее 6 ч. 

Движение воздуха относительно Земли называют ветром. Сила ветра 

оценивается по шкале Бофорта. 

Ураган — это циклон, у которого давление в центре очень низкое, а 

ветры достигают большой и разрушительной силы. Скорость ветра может 

достигать 25 км/ч. Иногда ураганы на суше называют бурей, а на море – 

штормом, тайфуном. 

Буря — это ветер, скорость которого меньше скорости урагана. Однако 

она довольно высока и достигает 15–20 м/с. 

Ураганы подразделяют на тропические и внетропические. 

Ураганы являются одной из самых мощных сил стихии и по своему 

пагубному воздействию не уступают таким страшным стихийным бедствиям, 

как землетрясения. 

Бури различают вихревые и потоковые. 

Вихревые бури бывают пыльные, снежные и шквальные. Зимой они 

превращаются в снежные. В России такие бури часто называют пургой, 

бураном, метелью. 

Пыльные бури – это атмосферные возмущения, при которых в воздух 

вздымается большое количество пыли, перенесенной на значительные 

расстояния. 

Смерч – это атмосферный вихрь, возникающий в грозовом облаке и 

затем распространяющийся в виде темного рукава или хобота по направлению 

к поверхности суши или моря. 

Смерч возникает обычно в теплом секторе циклона и движется вместе с 

циклоном со скоростью 10–20 м/с. Смерч проходит путь длиной от 1 до 60 км. 

Смерч сопровождается грозой, дождем, градом и, если достигает поверхности 

Земли, почти всегда производит большие разрушения, всасывает воду и 

предметы, встречающиеся на его пути, поднимает их высоко вверх и переносит 

на большие расстояния. Смерч на море представляет опасность для судов. 

Смерч над сушей называют тромбами, в США – торнадо. 

Крайне сложно прогнозировать место и время появления смерча, поэтому 

большей частью они возникают для людей внезапно, и предсказать их 

последствия тем более невозможно. 
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ВПЛИВ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ НАДВИСОКИХ ЧАСТОТ 

РАДІОПРОМЕНЕВИХ СИСТЕМ ОХОРОНИ НА ЛЮДИНУ 
 

Власенко М. Ю., студ. (гр. ФЕ-11, ФТІ НТУУ «КПІ»); Чернушак І. І., ст. викл. 

(каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ») 

 

На сьогоднішній день двопозиційні радіопроменеві системи виявлення 

широко застосовуються в технічних засобах захисту інформації. А саме при 

охороні периметрів об’єктів різного призначення як державної так і приватної 

власності. Найчастіше вони використовуються як доповнення до огорож 

різного роду, а самостійно тільки як мобільні системи. 

Ступінь впливу електромагнітних полів (ЕМП) на людину залежить в 

першу чергу від інтенсивності опромінення. З інших факторів слід враховувати 

такі, як тривалість впливу і діапазон радіочастот. Шкала джерел ЕМП включає: 

 Низькочастотні (НЧ) - від 0 до 60 Гц; 

 Середньочастотні (СЧ) - від 60 Гц до 10 кГц; 

 Високочастотні (ВЧ) - від 10 кГц до 300МГц; 

 Надвисокочастотні (НВЧ) - від 300 МГц до 300 ГГц 

Гранично допустимі рівні електричної складової, згідно ДСН 239-96, не 

повинні перевищувати 20 В/м, а магнітної складової – 5 А/м.  

ЕМП характеризується сукупністю змінних електричних і магнітних 

складових. Різні діапазони радіохвиль об'єднує загальна фізична природа, але 

вони істотно розрізняються по вкладеній в них енергії, характером поширення, 

поглинання, відбиття, а внаслідок цього, за дією на навколишнє середовище, в 

тому числі і на людину. Чим коротше довжина хвилі і більше частота коливань, 

тим більше енергії несе в собі квант ЕМ випромінювання. 

У хвильової зоні інтенсивність поля оцінюється величиною щільності 

потоку енергії (ЩПЕ), тобто кількістю енергії, що падає на одиницю площі 

поверхні. У цьому випадку ЩПЕ виражається в Вт/м
2
. Максимальне значення 

ЩПЕ не повинно перевищувати 10 Вт/м
2
 (1000 мкВт/см

2
). 

Критерієм оцінки ступеня впливу на людину ЕМП може служити 

кількість енергії, що поглинається при перебуванні в електричному полі. 

Величина поглинання людиною енергії залежить від квадрата сили струму, що 

протікає через його тіло, часу перебування в електричному полі і провідності 

тканин людини. 

Ступінь поглинання енергії тканинами залежить від їх здатності до її 

відбиття на межах розділу, яка визначається вмістом рідини в тканинах та 

іншими їхніми особливостями. При впливі ЕМП на біологічний об'єкт 

відбувається перетворення електромагнітної енергії зовнішнього поля в 

теплову, що супроводжується підвищенням температури тіла або локальним 

виборчим нагріванням тканин, органів, клітин, особливо з поганою 

терморегуляцією (кришталик, склоподібне тіло, насінники та ін.). Тепловий 

ефект залежить від інтенсивності опромінення. 
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За законами фізики зміни в речовині може викликати тільки та частина 

енергії випромінювання, яка поглинається цією речовиною, відбита або та що 

проходить через нього енергія дії не надає. Електромагнітні хвилі лише 

частково поглинаються тканинами біологічного об'єкта. Тому біологічний 

ефект залежить від фізичних параметрів ЕМП радіочастотного діапазону: 

довжини хвилі (частоти коливань), інтенсивності та режиму випромінювання, 

(безперервний, переривчастий, імпульсний-модульований), тривалості та 

характеру опромінення організму, а також від площі опромінюваної поверхні, і 

анатомічної будови органа або тканини. 

ЕМП з меншою інтенсивністю не володіє термічною дією на організм, але 

викликає слабко виражені ефекти аналогічної спрямованості, що згідно ряду 

теорій вважається специфічним нетепловою дією, тобто переходом ЕМ енергії 

в об'єкті в якусь форму нетеплової енергії. Порушення гормональної рівноваги 

при наявності НВЧ - фону на виробництві слід розглядати як протипоказання 

для професійної діяльності, пов'язаної з нервовою напруженістю праці і 

частими стресовими ситуаціями. 

В даних системах існує імпульсне випромінювання надвисоких частот 

(20-50 ГГц) , яке створює електромагнітне поле (Рис. 1).  

 
Рис.1 – Електромагнітне поле радіопроменевої системи охорони  

 

Коли людина потрапляє в зону випромінювання енергія електромагнітне 

поле частково поглинається тілом людини. Під дією високо частотних(ВЧ) 

полів у тканинах виникають ВЧ струми, що супроводжуються тепловим 

ефектом. Електромагнітні поля при тривалому впливі можуть викликати 

підвищення на стомлюваність, дратівливість, головний біль або сонливість, 

порушення сну, зниження кров'яного тиску, зміна температури тіла та ін. Поля 

надвисоких частот, особливо сантиметрового і міліметрового діапазонів, 

викликають також зміни в крові, помутніння кришталика (катаракта), 

погіршення нюху, погіршення нервової і серцево-судинної системи. 

У більшості випадків такі зміни в діяльності нервової і серцево-судинної 

системи мають зворотній характер, але в результаті тривалого впливу вони 

накопичуються, підсилюються з часом, як правило, зменшуються і зникають 

при виключенні впливу та поліпшенні умов праці. Тривалий та інтенсивний 

вплив ЕМП призводить до стійких порушень та захворювань. 

Дія ЕМП радіочастот на центральну нервову систему при щільності 

потоку енергії більше 1 мВт/см
2
 свідчить про її високої чутливості до 

електромагнітних випромінювань. 
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Зміни в крові спостерігаються, як правило при ЩПЕ вище 10 мВт/см
2
. 

При менших рівнях дії спостерігаються фазові зміни кількості лейкоцитів, 

еритроцитів і гемоглобіну (частіше лейкоцитоз, підвищення еритроцитів і 

гемоглобіну). При тривалому впливі ЕМП відбувається фізіологічна адаптація, 

або ослаблення імунологічних реакцій. 

Ураження очей у вигляді помутніння кришталика є одним з найбільш 

характерних специфічних наслідків впливу ЕМП. Крім цього слід мати на увазі 

і можливість несприятливого впливу ЕМП опромінення на сітківку і інші 

анатомічні утворення зорового аналізатора. Клініко-епідеміологічні 

дослідження людей, що піддавалися виробничому впливу НВЧ-опромінення 

при інтенсивності нижче 10 мВт/см
2
, показали відсутність будь-яких проявів 

катаракти.  

Вплив ЕМП з рівнями, що перевищують допустимі, може призводити до 

змін функціонального стану центральної нервової і серцево-судинної систем, 

порушення обмінних процесів та ін. Нерідко відзначаються зміни у складі 

периферичної крові. Початкові зміни в організмі оборотні. При хронічному 

впливі ЕМП зміни в організмі можуть прогресувати і призводити до патології. 

В радіопроменевих системах охорони використовуються спрямовані 

антенні системи, які дають можливість сфокусувати випромінювання в вузький 

промінь. В рамках цього променя інтенсивність електромагнітного поля значно 

збільшується, а за його межами стає ледь помітною. Це дозволяє достатню 

чітко визначати зони шкідливі для здоров’я людини.  

Отже, враховуючи те, що інтенсивність випромінювання 

радіопроменевих систем охорони не висока (100 мВ) і зона електромагнітного 

поля обмежена діаграмою спрямованості антени, то такі системи не мають 

негативного впливу на робочий персонал, які працюють поряд з засобами 

охорони. На людину яка перетинає зону виявлення, ЕМП також негативно не 

впливає, так як час знаходження порушника в зоні до 1 хвилини. 
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ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА НА ОБ’ЄКТАХ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ 
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Можливість виникнення пожежі призводить до загрози об’єктам захисту 

інформації. Збиток від пожежі впливає на економічну та інформаційну безпеку. 

Вирішення проблеми пожежної безпеки в наш час вирішується за допомогою 

організаційних і технічних заходів. Також пожежі можуть виникати не тільки 

через порушення правил пожежної охорони, а ще й через навмисні дії.  

На сьогоднішній день існують багато організацій де циркулює інформація 

з обмеженим доступом, всі вони мають різну структуру приміщення та 

характер оброблювальної інформації. Індивідуальні варіанти реалізації 

пожежної безпеки для різних підприємств роздивитися не можливо. Тому буде 

приведена основна структура побудови пожежної безпеки на об’єктах де 

інформація обробляється електронно-обчислювальною технікою. Забезпечення 

пожежної безпеки на об’єктах захисту інформації виконують співробітники 

служби безпеки підприємства. 

Пожежна безпека на об’єктах захисту інформації поділяється на:  

 обов’язки співробітників підприємства; 

 забезпечення безпеки співробітників при пожежі; 

 утримання в належному стані території, будівлі, приміщення та 

електронно-обчислювальної техніки.  

Для забезпечення пожежної безпеки на кожному підприємстві повинен 

бути необхідний інвентар на випадок виникнення пожежі - вогнегасники, 

пожежні рукави та інше обладнання передбачене для запобігання пожежі. 

Основні заходи у разі виникнення пожежі. Насамперед необхідно 

оповістити про пожежу по телефону пожежну охорону. Потім необхідно 

включити систему пожежної безпеки та пожежогасіння, якщо вона не є 

автоматичною. Із зони загоряння необхідно вивести працівників, які не беруть 

участь в зупинці роботи підприємства та ліквідації пожежі. Співробітники, які 

беруть участь у ліквідації загоряння мають необхідні посадові інструкції, згідно 

з якими вони виконують конкретні дії і відповідають за їх виконання своїми 

підлеглими. За командою керівництва необхідно зупинити роботу підприємства 

і знеструмити електрообладнання відповідно до правил аварійної установки, а 

так само відключити вентиляцію, перекрити подачу газу та інших горючих 

речовин. 

Згідно діючого законодавства України, відповідальність за пожежну 

безпеку несуть керівники підприємства.  

Керівники підприємства зобов'язані: 

 дотримуватися вимоги пожежної безпеки, а також виконувати інструкції 

, постанови та інші законні вимоги посадових осіб пожежної охорони; 

 розробляти і здійснювати заходи щодо забезпечення пожежної безпеки; 
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 проводити протипожежну пропаганду, а також навчати своїх 

працівників заходам пожежної безпеки; 

 утримувати у справному стані системи та засоби протипожежного 

захисту, включаючи первинні засоби гасіння пожеж, не допускати їх 

використання не за призначенням; 

 сприяти пожежної охорони при гасінні пожеж, встановлення причин і 

умов їх виникнення та розвитку; 

 надавати в установленому порядку при гасінні пожеж на територіях 

підприємств необхідні сили і засоби; 

 забезпечувати доступ посадовим особам пожежної охорони при 

здійсненні ними службових обов'язків на території, в будівлі, споруди та на 

інші об'єкти підприємств; 

 надавати на вимогу посадових осіб державного пожежного нагляду 

відомості та документи про стан пожежної безпеки на підприємствах, в тому 

числі про пожежну небезпеку виробленої ними продукції, 

 негайно повідомляти в пожежну охорону про виникнення несправності 

наявних систем і засобів протипожежного захисту. 

Інструкції про заходи пожежної безпеки узгоджуються з місцевою 

пожежною частиною, затверджуються керівником підприємства. Разом з 

інструкціями також розробляється план евакуації співробітників, матеріальних 

цінностей та матеріальних носіїв на яких міститься інформація з обмеженим 

доступом. 

План дій при пожежі повинен включати: 

- Опис даних які впливають на дії при пожежі і евакуації; 

- Опис пожежної небезпеки підприємства або установи; 

- Інструкцію з повідомленням про пожежу; 

- Інструкцію з проведення евакуації; 

- Інструкцію дій при пожежі; 

- Інструкцію про спільні дії з рятувальною командою; 

- Евакуаційну схему. 

Обов’язки співробітників, що приймають учать у обробці та збереженню 

інформації з обмеженим доступом, при виникненні пожежі наступні: 

1) Негайно повідомити пожежній охороні та керівнику підприємства про 

виникнення пожежі. 

2) Вжити заходів щодо евакуації матеріальних носіїв на яких зберігається 

інформація з обмеженим доступом. 

3) При необхідності знеструмити електронно-обчислювальні машини або 

інше обладнання на якому оброблюється або зберігається інформація з 

обмеженим доступом. 

4) Приступити до гасіння пожежі наявними засобами для пожежогасіння. 

Територія підприємства повинна постійно підтримуватись в чистоті, а 

саме прибиратись від сухої трави, листя та інших легкозаймистих матеріалів.  

До будівлі підприємства та до водопостачання повинні бути забезпечені 

проїзди. В кожному приміщенні повинна розміщатись на видному місці 
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табличка з вказаною особою відповідальною за пожежну безпеку, номери 

телефонів пожежної охорони та інструкція. На поверхах підприємства повинен 

розміщуватися план евакуації. Всі двері евакуаційних виходів повинні вільно і 

легко відчинятися зовні в направленні із будівлі. В підвальних та 

адміністративних приміщеннях забороняється зберігання легкозаймистих 

матеріалів та речовин. Стаціонарні пожежні драбини та огородження на даху 

будівлі повинні знаходитись постійно в справному стані. Системи 

протипожежного захисту повинні бути встановлені в усіх приміщеннях де 

циркулює інформація з обмеженим доступом. 

Електричні мережі та технічне обладнання повинно відповідати вимогам 

правил пожежної безпеки. Всі роботи повинні проводитись на справних 

електронно-обчислюваних машинах. При виявленні пошкоджень ізоляції 

елементів обладнання або з’єднувальних кабелів, потрібно негайно повідомити 

людину відповідальну за технічний стан обладнання. Не допускається 

прокладання провідників та кабелів безпосередньо по металевим панелям, 

плитам, утеплювачам. 

Вимоги до електронно-обчислювальної техніки: 

 сховища інформаційно-обчислювальних центрів таких як приміщення 

для зберігання магнітних дисків та інших носіїв інформації повинні 

розміщуватись у відокремлених приміщеннях обладнаних не горючими 

стелажами або у спеціальних вогнестійких шафах рис 1. 

 
Рис 1. – Вогнестійка шафа для зберігання електронних носіїв інформації. 

 

  не допускається розміщення приміщень в якому зберігаються легко 

займисті матеріали та речовини над і під приміщеннями де знаходиться ЕОТ.  

 система вентиляції ЕОТ повинна бути обладнана автоматичним 

пристроєм відключення її при пожежі . 

Співробітники або сторонні особи які причетні до виникнення пожежі на 

підприємстві, в залежності від характеру порушення правил пожежної безпеки, 

несуть відповідальність в адміністративному або дисциплінарному стягненні 

згідно законодавства України. 

Отже правильна організація протипожежної безпеки має велику роль для 

об’єктів де циркулює інформація з обмеженим доступом. 
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БЕЗПЕКА ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ЛАКОФАРБУВАЛЬНИХ РОБІТ НА 

ОБЛАДНАННІ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ ТА ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ 

 
Гавриш С.А., доц., к.т.н., Гавриш А.С., доц., к.т.н, 

Затірко Н.О., студ. (гр. ТП-41м ТЕФ, НТУУ «КПІ») 

 

Різноманітність обладнання, на якому виконуються лакофарбувальні 

роботи, наявність багатьох видів фарб і лаків, які застосовуються при їх 

виконанні, та їх шкідливий вплив на організм людини зумовлюють 

необхідність мати певні знання, уміння і навики з безпечного виконання 

лакофарбувальних робіт, щоб запобігти виробничі травми та професійні 

захворювання працюючих. Основні із них наведені нижче. 

Фарби та лаки повинні зберігатися тільки в спеціально призначених для 

цього приміщеннях (в теплих закритих складах з висотою укладки в один ряд). 

Лакофарбові сполуки повинні готуватися централізовано, доставлятися на 

місця виконання робіт в готовому для використання стані. Кожна партія 

лакофарбових матеріалів, розчинників, розріджувачів, отвердителів, які 

поступають на склади та до фарбоприготувальних відділень (приміщень) 

повинна мати сертифікат або аналітичний паспорт. Тара, в якій зберігаються 

лакофарбові матеріали, розчинники, розріджувачі та напівфабрикати, повинна 

мати наклейку або бирку з точною назвою і позначенням матеріалів, які в них 

зберігаються. 

Тару, робочі ємності та фарбувальний інструмент необхідно відчищати і 

мити тільки в спеціально облаштованих місцях з місцевою примусовою 

витяжною вентиляцією. 

Під час виконання фарбувальних робіт працівники мають користуватися 

респіраторами та захисними окулярами. Роботи по нанесенню речовин на 

основі епоксидних смол та їх композицій повинні виконуватися в протигазах з 

примусовою подачею повітря. 

Для захисту шкіри рук від шкідливої дії лаків та розчинників необхідно 

користуватися захисними пастами та мазями (рис. 1). Видалення паст із шкіри 

здійснюється теплою водою з милом. 

Таблиця 1. 

Захисні пасти та мазі 

 

Речовини, від яких захищають 

шкіру 

Захисні пасти та мазі 

Толуол, ксилол та інші Мазь проф. Селиського 

Ацетон, скипидар Паста ПМ-1; ХИОТ-6 

Уайт-спірит Паста ИЭР-1 

Масляні емалі та лаки, лаки з 

застосуванням органічних розчинників 

Паста «Миколан», мазь проф.. 

Селиського, паста ИЭР-1, паста ПМ-1 
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Під час виконання фарбувальних робіт в середині закритих об’єктів 

необхідно забезпечити постійне спостереження за поведінкою працюючих, 

справністю їх засобів захисту, сигналами, які вони подають. У разі виявлення 

будь-яких порушень технологічного процесу, вимкнення вентиляції, 

несправності засобів захисту або відхилень в поведінці працюючих роботи 

необхідно негайно припинити, а людей вивести із небезпечної зони. 

Під час огляду пофарбованих поверхонь в середині ємності (каналів, 

газоходів, закритих споруд) забороняється користуватися електроліхтарями та 

відкритим вогнем. Дозволяється користуватися переносними 

електросвітильниками у вибухобезпечному виконанні. 

У приміщеннях, ємностях, апаратах, в яких виконуються фарбувальні 

роботи забороняється запалювати вогонь і виконувати роботи зварюванням. 

У разі розведення суміші з підвищеною токсичністю (перхлорвінілові, 

епоксидні та суміші із вмістом свинцевого суріка) до робочого стану 

працівники мають користуватися протигазами. 

З метою запобігання іскроутворення наповнювати відра, металеві 

фарбувальні апарати, фарботерки необхідно тільки алюмінієвими або 

оцинкованими черпаками (кухлями). Перемішувати та розбавляти лакофарбові 

матеріали необхідно в металевих ємностях за допомогою механічних або 

дерев’яних мішалок. 

Фарбувальні апарати, які працюють під тиском, та шланги до початку 

роботи мають бути перевірені і випробувані під тиском, який в 1,5 рази 

перевищує робочий. Результати випробувань оформляються актом. 

Забороняється:  

− робота в одному приміщенні, ємності або камері з нітроцелюлозними і 

масляними або з нітроцлюлозними і алкідними лакофарбовими матеріалами; 

− зберігати в робочих приміщеннях лакофарбові матеріали в кількості, 

яка перевищує змінну потребу; 

− зберігати та транспортувати лакофарбові матеріали у відкритій тарі; 

− зберігати та вживати харчі, а також зберігати верхній одяг в місцях 

приготування лакофарбової суміші і виконання фарбувальних робіт. 

Під час очищення поверхонь металевими щітками та іншими 

інструментами та пристосуваннями працівники мають бути забезпечені 

захисними окулярами та респіраторами. 

Під час хімічного очищення металевих поверхонь розбавленими 

кислотами та нанесенні ґрунтовок-перетворювачів іржі необхідно виконувати 

наступні вимоги: 

− працювати тільки в окулярах, гумових рукавицях, гумових чоботях та в 

спеціальному одязі із шерсті або іншої кислотостійкої тканини; 

− під час розбавлення кислоти водою кислоту слід вливати у воду тонким 

струменем при безперервному перемішуванні; 

− пролиту кислоту нейтралізувати кальцинірованою содою або вапном; 

− кислоту, яка потрапила на шкіру працюючого, необхідно 

нейтралізувати розчином соди. 
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До початку та під час роботи кислотами в закритих будівельних 

конструкціях, обладнанні, ємностях і будівлях повинна бути улаштована 

припливно-витяжна вентиляція в хімічно стійкому виконанні. 

Під час виконання робіт піскоструменевими та дробоструменевими 

апаратами мають виконуватися вимоги НПАОП 0.00-1.07-94 «Правила будови 

та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском». 

Між робочими місцями оператора піскоструменевих і дробоструменевих 

апаратів і допоміжним працівником, який перебуває біля цих апаратів, має бути 

передбачена звукова та світлова сигналізація. Оператор піскоструменевого 

апарата повинен бути забезпечений скафандром або шоломом з примусовою 

подачею чистого повітря не менше 120 л/м, а допоміжний працівник – 

захисними окулярами та респіратором. Без цих засобів індивідуального захисту 

виконувати піскоструменеві роботи заборонено. Заборонений також вхід в 

зону, в якій виконуються піскоструменеві роботи, без засобів захисту. 

Про час і місце виконання піскоструменевих робіт необхідно повідомити 

санепідемстанцію і профспілку. Такі роботи мають виконуватися на відстані 

80…1000 м від зони виконання інших будівельно-монтажних робіт. Місце їх 

проведення слід огородити, біля нього вивісити відповідні попереджувальні 

знаки та написи. 

Застосовувати сухе піскоструменеве очищення внутрішніх поверхонь 

закритих посудин і замкнутих трубопроводів заборонено. 

Адміністрація будівельно-монтажної організації зобов’язана періодично 

перевіряти піскоструменевий апарат, а результати перевірки заносити в паспорт 

апарата. 

Під час знежирення поверхонь розчинами: 

− забороняється застосовувати етилирований бензин і тетраетил свинець; 

− бензин та інші розчинники та матеріали на їх основі необхідно 

підносити до робочих місць в спеціальній алюмінієвій або оцинкованій 

закритій тарі в кількості, яка не перевищує однозмінного запасу; 

 − перед початком та під час роботи має бути обов’язково включена 

припливно-витяжна вентиляція. Під час раптової зупинки вентиляції 

працівники повинні негайно залишити обладнання або приміщення, яке потім 

підлягає вентиляції. 

До виконання лакофарбувальних робіт допускаються особи, які старше 18 

років, пройшли навчання, інструктажі та перевірку знань з правил безпеки та не 

мають медичних протипоказань. 

 

Література 

 

1. НПАОП 40.3-1.09-81 «Правила техники безопасности при 

производстве теплоизоляционных, обмуровочных и антикоррозионных работ». 
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ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ 

ЛАКОФАРБУВАЛЬНИХ РОБІТ НА ТЕПЛООБЛАДНАННІ ТА 

ТРУБОПРОВОДАХ 

 
Гавриш С.А., доц., к.т.н., Гавриш А.С., доц., к.т.н, Гальченко І.В., студ. (гр. ТП-41м ТЕФ, 

НТУУ «КПІ») 

 

На теплоенергетичних підприємствах виконується значна кількість 

лакофарбувальних робіт. Вони можуть виконуватися на тимчасових (на 

технологічному обладнанні) і постійних (фарбувальні приміщення, сушильні 

камери) місцях без застосування і з застосуванням засобів малої механізації 

(розпилювальних пристроїв), використовуючи горючі речовини для 

приготування фарбувальної суміші та нанесення її на вироби. Ці суміші 

виділяють вибухонебезпечні пари. А тому під час виконання лакофарбувальних 

робіт потрібно суворо виконувати протипожежний режим, що установлений на 

підприємстві. Заходи та контроль за пожежною безпекою визначаються 

керівником підприємства (цеху) разом з організацією, яка виконує ці роботи. 

Установки та пристосування для фарбування повинні бути справними і 

забезпечувати необхідну герметичність обладнання за нормального тиску і 

режиму роботи. Наливання лаків і фарб виконується за допомогою засобів 

малої механізації. Розлиті лакофарбувальні матеріали необхідно негайно 

прибрати. Ємності з лакофарбувальними матеріалами повинні мати об’єм, що 

забезпечує змінну потребу. Пусту тару з-під лакофарбувальних матеріалів 

необхідно прибирати в міру її звільнення та після закінчення зміни. 

При використанні імпортних речовин і матеріалів необхідно сурово 

дотримуватися вказівок та інструкцій, що додаються до виконання робіт. Не 

дозволяється використовувати речовини і матеріали, які не мають 

характеристик пожежної небезпеки або вказівок і інструкцій з безпечного 

виконання робіт. 

Фарбувальні роботи, які передбачено проводити у всьому приміщенні, 

слід починати з найвіддаленішої від основного евакуаційного виходу дільниці. 

Необхідно забезпечити вентиляцію зони фарбування або обмежити об’єм 

разових фарбувальних робіт за зміну, аби вимоги санітарних норм до 

повітряного середовища були виконані. 

При ручному фарбуванні внутрішніх поверхонь великогабаритних 

виробів (типу цистерн тощо) необхідно передбачити в них не менше двох 

отворів (люків) з протилежних боків: один для витяжки, другий для 

усмоктування свіжого повітря. Фарбування слід починати з боку люка витяжки 

повітря. Доступ людей до закритих резервуарів або приміщень одразу ж після 

закінчення робіт з ґрунтування чи фарбування з застосуванням горючих 

речовин не дозволяється, про що повинні сповіщати попереджувальні написи 

(плакати). На відновлення робіт у цих апаратах (приміщеннях) має бути дозвіл 

керівника робіт. 
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Приміщення та робочі зони, в яких працюють з горючими речовинами 

(приготування суміші, нанесення її на вироби), які виділяють вибухонебезпечні 

пари, мають бути забезпечені природною або штучною механічною припливно-

витяжною вентиляцією. Кратність повітрообміну для безпечного ведення робіт 

повинна визначатися проектом виконання робіт згідно з розрахунками. У цих 

приміщеннях не слід виконувати роботи з використання вогню або ті,що 

спричиняють іскроутворення. Не допускається перебування осіб, які не беруть 

участі в безпосередньому виконанні робіт. 

Характеристики пожежонебезпечних розчинників, які входять до складу 

лакофарбувальних матеріалів , наведено в табл. 1. 

Таблиця 1. 

Характеристики пожежонебезпечних розчинників, які входять до 

складу лакофарбувальних матеріалів 

Розчинники Температура, 
о 
С Область 

займання 

(межа вибуху), 

% об. 

Межа займання 

(вибухонебез-

печності), 
о
 С 

Клас 

небезпек

и 

с

палах 

зай

мання 

н

ижня 

в

ерхня 

н

ижня 

в

ерхня 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ацетон 

Бутилацетат 

Ксилол 

Скипидар 

Сольвент 

Спирт 

бутиловий 

Спирт 

ізобутиловий 

Спирт 

ізопропиловий 

Спирт 

етиловий 

Толуол 

Важкий 

розчинник 

Уайт-спірит 

Циклогекса-

нон 

Етилацетат 

Етилцеллюло-

зольв 

-18 

29 

29 

34 

34 

 

34 

 

28 

 

14 

 

13 

6,5 

 

25 

33 

 

40 

2 

 

52 

465 

450 

590 

253 

540 

 

345 

 

390 

 

400 

 

365 

552 

 

590 

227 

 

495 

400 

 

235 

2,2 

1,7 

3,0 

0,8 

1,3 

 

1,4 

 

1,84 

 

2,0 

 

3,6 

1,2 

 

0,9 

1,4 

 

3,2 

3,5 

 

1,8 

13 

15 

7,6 

− 

8 

 

14,7 

 

7,3 

 

12 

 

19 

7 

 

9,5 

6 

 

9 

16,8 

 

15,7 

-20 

24 

24 

32 

27 

 

34 

 

26 

 

8 

 

11 

6 

 

− 

33 

 

31 

1 

 

36 

5 

57 

50 

53 

61 

 

65 

 

50 

 

37 

 

41 

30 

 

− 

68 

 

57 

31 

 

75 

ІУ 

ІУ 

ІІІ 

ІУ 

ІУ 

 

ІІІ 

 

ІІІ 

 

ІІІ 

 

ІУ 

ІІІ 

 

 

ІУ 

 

ІІІ 

ІУ 

 

ІІІ 
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Внутрішні поверхні стін приміщень для постійних фарбувальних робіт 

повинні бути облицьовані негорючим матеріалом заввишки не менше 2 м для 

легкого їх очищення від забруднень. Такі приміщення мають бути обладнані 

штучною механічною припливно-витяжною вентиляцією та системами 

місцевих витяжних відсосів з фарбувальних камер, ванн занурення, постів 

ручного фарбування сушильних камер тощо. Витяжні вентиляційні установки 

фарбувальних приміщень повинні мати звукову та світлову сигналізацію, яка 

сповіщає про припинення їх роботи. Слід також передбачити захисне 

блокування, яке унеможливлює подавання матеріалів або стисненого повітря до 

розпилювальних пристроїв у разі припинення роботи вентиляції. 

Вентилятори витяжних систем від фарбувальних дільниць фарбувального 

та сушильного обладнання слід використовувати у вибухобезпечному 

виконанні. 

Фарбувальні та сушильні камери, а також дільниці безкамерного 

фарбування на гратах необхідно обладнати автоматичними установками 

пожежогасіння. 

До роботи з горючими речовинами та матеріалами (рулонними, 

плитковими, епоксидними смолами, мастиками, що містять вогненебезпечні 

речовини тощо) допускаються особи, які пройшли спеціальне навчання 

(пожежотехнічний мінімум). 

З метою профілактики професійних захворювань працівники, які 

виконують роботи з застосуванням в якості розчинників ароматичні вуглеводи 

толуол та ксилол мають проходити попередні (під час прийняття на роботу) та 

періодичні (один раз на 6 місяців) медичні огляди. 

Забороняється: 

− розпочинати фарбувальні роботи, якщо в зоні ближче 20 м виконуються 

ремонтні роботи з застосуванням відкритого вогню. За потреби проведення 

фарбування слід вимагати припинення вогненебезпечних робіт; 

− проводити фарбувальні роботи, якщо відсутні чи несправні засоби 

пожежогасіння; 

− проводити фарбування технологічного обладнання під час його 

гідравлічного випробовування, у тому числі у зоні випробування трубопроводів 

цього обладнання; 

− здійснювати фарбувальні роботи, якщо відключені системи вентиляції. 

 

Література 
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установах та організаціях України». 
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ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ ПРОХІДНИЦЬКОГО 

ЩИТА ПЩ - 3,6 

 
Гасленко В.І., студент (гр. ОМ-11, ІЕЕ НТУУ “КПІ”); 

Козлов С. С., доц., к.т.н. (каф. ОПЦБ НТУУ “КПІ”) 

 

В зв'язку із тим, що електроустаткування комплексу виконано в 

загальнопромисловому виконанні, проходка тонелів комплексом в 

вибухонебезпечному і пожеженебезпечному середовищі будь-яких категорій, а 

також в агресивних середовищах, де можливо роз`їдання металу і ізоляції, не 

припускається [1]. 

При проведенні робіт по зведенню тонелів комплексом і експлуатації 

його механізмів слід керуватися чинними правилами по техніці безпеки: 

 “Правила безпеки при будівництві метрополітенів і підземних споруд”; 

 “Санітарні правила організації технологічних процесів і гігієнічні 

вимоги до виробничого устаткування”; 

 “Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПТE)”; 

 “Правила устрою електроустановок (ПУE)”; 

 “Єдині правила безпеки при розробці рудних, нерудных і розсипних 

родовищ підземним засобом” 

Транспортування складових частин автотранспортом до нового місця 

роботи повинне забезпечувати цілість устаткування і безпеку обслуговуючого 

персоналу. 

До роботи на комплексі повинні припускатися особи не молодше 18 

років, що пройшли навчання на курсах і мають відповідне посвідчення. Кожний 

робітник повинен одержати інструктаж з техніки безпеки на місці виробництва 

робіт. 

Всі роботи по монтажу, ремонту і наладці механічного, гідравлічного і 

электричного устаткування повинні проводитися при суворому дотриманні 

дійсних вказівок мір безпеки. 

Всі струмоприймачі комплексу повинні одержувати живпення від 

трансформатора з ізольованою нейтралью, захист від замикань на землю 

повинен здійснюватись за допомогою реле витоку. 

Станції керування, пульти керування і кабельні ящики повинні бути 

постійно закриті і ключі від них знаходитися в чергового электрослюсаря. 

Всі металеві частини устаткування та обладнання, що можуть виявитися 

під напругою 42 В і вище повинні бути заземлені. Для заземлення також 

використовуються 4 жили живлячих кабелів. 

Зв'язок між машиністом щита й оператором навантаження породи у 

вагонетки повинен здійснюватися світлозвуковими сигналами. Характеристики 

звукової сигналізації повинні відповідати Держстандартам. 

Для безпечного обслуговування комплексу всі обертаючі і рухомі 

частини повинні бути захищені огородженнями або кожухами, що є також 

захистом від шуму, а частини устаткування, що подають небезпеку для людей, 
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але які не можуть бути обгороджені через їх функціональне призначення, 

повинні бути пофарбовані в сигнальні кольри [2]. 

Комплекс при експлуатації повинен бути з’єднаним із заземлюючим 

пристроєм тунелю. 

На шафах електрообладнання повинен бути нанесений знак електричної 

напруги у відповідності до вимог Держстандартів. 

Елементи гідроприводів і пристроїв (запобіжні клапани), регулювання 

яких може привести до аварійного стану, повинні бути після регулювання 

опломбовані. 

У випадку появи в вибої нестійких обводнених грунтів лоб вибою 

повинен бути закріплений у відповідності до аварійного плану. Проходка 

тунелю в цьому випадку може бути поновлена після проведення відповідних 

міроприємств. 

В робочій зоні комплексу повинні знаходитись вогнегасники і ящики з 

піском. 

Забороняється знаходження людей в зонах слідуючих механізмів при 

роботі комплекса: 

 навантажувальної машини; 

 ричагів укладача блоків при піднятому елементі обділки тунелю; 

 висувних площадок і балок при їх переміщенні; 

 рольганга; 

 крана-перевантажувача, крім особи, що керує ним; 

Не допускається знаходження сторонніх осіб в місці навантаження грунта 

(породи). 

Забороняється робота при несправних гідравлічних приводах, 

вимірювальних приладах, сигнальних пристроїв і огороджень. 

Забороняється вмикати комплекс до перевірки присутності людей в зоні 

роботи рухомих частин механізмів. 

Забороняється ремонтувати електрообладнання, що знаходиться під 

напругою. 

Забороняється експлуатувати електроустановки комплексу при 

несправному захисному заземленні або ізоляції. 

Електричне обладнання комплексу повинно відповідати вимогам ГОСТ 

12.2.007.0-75 і “Правил устрою електроустаткування ПУЕ-76”. 

Клас виробу за способом захисту людини від електричного струму за ГОСТ 

12.2.007.0-75. 

Електрообладнання комплексу не пристосоване для роботи у вибухово і 

пожежо небезпечних середовищах, а також у агресивній середі, де можливе 

руйнування металу і ізоляції [3]. 

Комплекс при експлуатації повинен бути з’єднаний із заземлюючим пристроєм 

тунелю. 

Електрична схема комплексу повинна вміщувати: 

 пуск привода у заданій технологічній послідовності: 
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попереджувальний звуковий сигнал - конвейєр - шнековий конвейєр - роторний 

орган; 

 блокування, виконує включення гідронасосу ланцюгу керування при 

включені відповідних електродвигунів силових гідронасосів; 

 можливість незалежного включення гідронасосу ланцюгів керування; 

відключення електродвигунів насосних установок, підключених до 

гідробаку, при зменшенні рівня масла у відповідному баці до мінімально 

допустимого; 

 включення робочої подачі щита тільки при наявності тиску у системі 

подачі тампонажного розчину за обробку тунелю; 

 блокування, відключаючи одночасно керування з двох пультів 

керування: стаціонарного і переносного; 

 блокування, яке відключає привід конвейєра при роз’єднанні або  

пробуксовці стрічки; 

 блокування, яке забезпечує припинення руху щитових гідроциліндрів у 

режимі робочої подач; 

 максимальний захист усіх електродвигунів комплексу; 

Електричний персонал, що обслуговує електроустановки до 1000 В, має 

ІІІ кваліфікаційну групу по техніці безпеки. 

Ступінь подвійності зовнішнього енергозабезпечення встановлюється по 

ІІ категорії згідно ПУE, а підземного по І категорії. 

В підземних виробках застосовують мережу з ізольованою нейтраллю, 

виключення складають лише трансформатори, призначені для живлення 

перетворюючих засобів контактної електровозної відкатки. 

В електричній мережі для захисту використовують захисне заземлення та 

неперервний контроль ізоляції мережі з дією на відключення пошкодженої 

мережі і сигнал окремо в кожний забій, виробку. Загальний час відключення 

ділянки мережі з пошкодженою ізоляцією не перевищує 0,2 с. 

Перевірка працездатності апаратів контролю ізоляції та відмикаючих 

пристроїв здійснюється: 

 кожну зміну черговим електрослюсарем; 

 кожен день відповідальним за електрогосподарство ділянки; 

 один раз в неділю головним енергетиком. 

На ділянці мають знаходитись: 

 принципова виконавча схема електропостачання; 

 виконавча схема розташування електрообладнання нанесена на схему 

гірничих виробок; 

 схема заземлюючого пристрою. 

 “Книга обліку перевірки справності роботи пристроїв контролю 

ізоляції електрообладнання і електромереж”; 

 “Книга перевірки опору ізоляції електрообладнання і електромереж”; 

 “Книга обліку перевірки заземлення електрообладнання”; 

 журнал видачі захисних засобів в індивідуальне користування; 
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 оперативний журнал. 

В підземних виробках електричні кабелі виконані в пожежостійких 

оболонках: 

  в горизонтальних виробках – броньовані кабелі в свинцевих, 

алюмінієвих або ПВХ оболонках; 

 в вертикальних виробках – силові та контрольні кабелі з дротяною 

бронею в свинцевій, алюмінієвій або ПВХ оболонці з збідненим або 

нестікаючим просоченням ізоляції. 

Для пересувних механізмів та машин напругою 660В застосовують 

шлангові кабелі. 

Гнучкий кабель, що живить пересувний механізм повинен бути 

підвішеним. Примикаюча до машини частина шлангового кабелю може бути 

прокладена по ґрунту довжиною не більше 30 м із виконанням правил та мір, 

які виключають небезпеку його пошкодження. На гнучких резинових кабелях 

для пересувних механізмів допускається мати не більше чотирьох 

вулканізованих зчалок на кожні 100 м довжини кабеля. 

Біля кінцевих розводок всі кабелі в електрощитових оснащуються 

бірками, на яких вказано призначення, марку, переріз кабелю. 

В підземних виробках застосовують електричні машини, трансформатори 

та апарати у виконанні ІР54. 

Один раз в квартал проводиться замір опору ізоляції електрообладання та 

електромережі. Результати вимірювань заносять в “Книгу обліку перевірки 

опорів ізоляції електрообладнання та електромереж”. Виявлені несправності в 

електроізоляції електрообладнання та електромережах негайно усуваються. 
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ФОРМУВАННЯ ТЕРОРИСТИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА ТЕРИТОРІЇ 

УКРАЇНИ 

 
Глей Д.А., студент (гр. БЕ-21, ФБТ НТУУ «КПІ») 

 

Вступ. Проблема тероризму постала великою загрозою в Україні 

насьогодні. Недооцінка ризиків, несвоєчасне реагування може мати важкі 

наслідки: людські жертви, матеріальні збитки, дестабілізація нормальної 

життєдіяльності суспільства і, найголовніше, досягнення цілей, які поставлені 

терористами. Такий сценарій небезпечний тим, що вимоги терористів зазвичай 

носять нелегітимний характер, а кожна «перемога» стимулює існуючих і 

потенційних терористів до наступних акцій [1]. 

 Предмет дослідження є новоутворені терористичні організації ЛНР і 

ДНР. Розгляд вищезазначених питань буде проводиться з урахуванням вимог 

охорони та безпеки людей. 

 Аналіз публікацій. Визначення терміну «тероризм» — питання 

проблемне, оскільки в наш час існує понад 100 визначень цього явища. Однак 

жодне з них не підтримане міжнародною спільнотою як загальновизнане. Від 

латинського terror– страх, залякування, це суспільно небезпечна діяльність, яка 

полягає у свідомому, цілеспрямованому застосуванні насильства шляхом 

захоплення заручників, підпалів, убивств, тортур, залякування населення та 

органів влади або вчинення зазіхань на життя чи здоров’я невинних людей або 

погрози вчинення злочинних дій з метою досягнення злочинних цілей [2][3]. 

Треба відзначити, що в Україні не було виявлено терористичних 

організацій, орієнтованих на повалення державного ладу, до 2014 року. 27 січня 

2015 року Верховна Рада України в першому читанні визнала "ДНР" і "ЛНР" 

терористичними організаціями. За відповідний законопроект проголосували 

270 народних депутатів."Відповідний законопроект не лише визнає "ЛНР" і 

"ДНР" терористичними, але й встановлює відповідний механізм на десятиліття 

вперед", – сказав секретар Комітету з питань законодавчого забезпечення 

правоохоронної діяльності Антон Геращенко [4]. 

В рамках обраної теми актуальним є вивчення питання загрози 

тероризму. 

Основні результати дослідження. ЛНР - Луганська народна республіка, 

ДНР- Донецька народна республіка - це об’єднання проросійських активістів, 

проживаючих на цих територіях, а також великої армії найманців Російської 

Федерації, які безжально атакують із різних видів важкої техніки українських 

солдат. Представники терористичних організацій наголошують, що вони є 

незалежним державним утворенням, ГПУ стверджує про наявну чітку ієрархію, 

канали фінансування та постачання зброї. 

Проголошення Луганської та Донецької народної республіки відбулося на 

тлі сепаратистського руху, що активізувався після перемоги Революції гідності 

в кінці лютого 2014 року. Вже 1 березня Луганська обласна рада ухвалила 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B3%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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рішення про визнання нелегітимними центральних органів виконавчої влади 

України. Донецька республіка була проголошена 7 квітня 2014 р. 

Республіки у подальшому планують об'єднатися в єдину державу 

«Новоросію», збройним шляхом встановити свою владу у Донецькій та 

Луганській областях України, а також висувають територіальні претензії на 

інші південні та східні області - Одеську, Миколаївську, Херсонську, 

Запорізьку, Дніпропетровську та Харківську. Визначають себе як 

парламентську республіку з можливістю приєднання до Росії, як рівноправний 

суб'єкт з двома державними мовами (російською та українською), російським 

рублем, як грошовою одиницею і панівною вірою — православ'ям. 

Як повідомляє «Українська Правда» оголошена сепаратистами явка 

виборців в ДНР склала біля 85 %, а в ЛНР - 62 %,за створення народних 

республік проголосувало 80-82% виборців [5,6]. 

13 квітня виконуючий обов´язки президента України Олександр 

Турчинов оголосив про рішення розпочати широкомасштабну 

антитерористичну операцію із залученням Збройних Сил України [7]. 

Заступниця державного секретаря США з контролю над озброєннями і з 

міжнародної безпеки Роуз Ґотмюллер повідомила, що так звані "ЛНР" та "ДНР" 

ведуть кримінальну діяльність на сході України. Палата представників 

Конгресу США більшістю (411 проти 10) ухвалила резолюцію, яка 

найжорсткішим чином засуджує дії РФ і закликає американського президента 

Барака Обаму надати українському урядові необхідне озброєння і розвідувальні 

дані [8]. 

Тероризм сьогодні посідає перші місця в переліку загроз особистій, 

національній та міжнародній безпеці. Жертвами терактів стають, як учасники 

антитерористичної операції, так і випадкові громадяни. Як не парадоксально, 

але неадекватні заходи боротьби з тероризмом можуть завдавати не меншої 

шкоди, ніж самі теракти. Результатами 15 років «боротьби з терористами» на 

Північному Кавказі стали дестабілізація ситуації в регіоні та розширення 

географії терактів до Москви, Санкт-Петербурга і Волгограда. Інші, не менш 

показові приклади небезпеки боротьби з терористами мали місце при 

звільненні заручників на Дубровці, в Беслані, коли більше жертв гине від рук 

«рятівників», ніж від терористів. Промахи, допущені при здійсненні 

антитерористичних операцій, не лише зводять нанівець досягнуті результати, 

але й збільшують ряди терористів [1]. 

Висновок. Таким чином, терористичні організації, які нещодавно виникли 

на території України несуть велику загрозу як для індивідуумів, так і для нації в 

цілому. Головне, на даному етапі, не піддаватися на провокації та пропаганду, 

ретельно перевіряти інформацію, якою Ви володієте, зберігати спокій та дбати 

про цілісність держави. 

 

Наукові керівники: Гусєв А.М., к.б.н., доцент;  

 Качинська Н.Ф., асистент (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ») 
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Втуп. Екологічні проблеми, пов’язані з виснаженням та забрудненням 

земельних ресурсів, зменшенням родючості ґрунтів, розвитком ерозії, що 

значно знижує агротехнічний потенціал земель та, з іншого боку, зростаючі 

вимоги споживачів до харчових продуктів, їх цінності та придатності до 

споживання стимулюють потребу у виробництві якіснішої та кориснішої 

сільськогосподарської продукції. У зв’язку з цим, виникло поняття «екологічно 

чиста продукція АПК» [5]. Також забезпечення безпеки здоров’я населення у 

значній мірі залежить від безпечності продуктів харчування. Актуальною 

проблемою сьогодні залишається ефективний контроль якості харчових 

продуктів. Левову частку в споживчому кошику людини займає продукція 

тваринництва. Одним з основних показників, які характеризують безпечність 

тваринницької продукції, є відсутність або присутність у концентраціях, 

нижчих за допустимі норми, залишків антимікробних препаратів [1]. 

Предметом дослідження є принципи безпечності продукції та визначення 

чинників, що впливають на рівень якості та безпечності харчового продукту. 

Аналіз публікацій. Питання забезпечення населення корисною, 

безпечною продукцією агропромислового комплексу залишається в центрі 

уваги як суспільства, так і науковців [ ]. 

Дослідженню небезпечних факторів, які виникають в ході сучасних 

технологій рослинництва, птахівництва, вирощування худоби є предметом 

сучасних досліджень науковців [ ]. Аналізуючи ці роботи, видно, що проблема 

носить комплексний, багатофакторний характер і простих висновків зробити не 

можна. Треба розглядати вплив кожного технологічного чинника окремо, 

розгляд їх сумісної дії є окремою і досить складною задачею [ ]. Тому в даній 

роботі розглянуто вплив на безпеку харчової продукції найбільш поширених 

факторів, які впливають на якість продукції агропромислового комплексу.  

Основні результати дослідження. Важливою задачею, що постала перед 

всіма галузями агропромислового комплексу є задоволення фізіологічних 

потреб населення у високоякісних, біологічно повноцінних, екологічно 

безпечних продуктах. 

Якість харчового продукту є комплексним поняттям, оскільки його зміст та 

значення з часом змінюється та уточнюється. У даній статті підтримується думка, що 

якість харчового продукту повинна базуватися на таких основних принципах: 

відповідність вимогам споживачів, безпечність та корисність продуктів харчування 

[2]. 

Потрібно звернути увагу на характерні ознаки екологічно чистого 

виробництва - застосування екологічно безпечних технологій на всіх етапах 

отримання продукції, відмова від хімічних засобів захисту рослин та 
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мінеральних добрив у сільському господарстві, від стимуляторів росту й 

антибіотиків у тваринництві, заборона використання генно-модифікованих 

організмів (ГМО).  

Найпершим принципом якісного харчового продукту, на який звертають 

увагу покупці, є відповідність продукту їх вимогам та очікуванням, тобто 

харчовий продукт має максимально задовольнити очікувані бажання 

споживачів, мати належний товарний вигляд, приємні смак, запах та аромат.  

Наступним принципом якості харчового продукту є його корисність. Під 

корисністю розуміють присутність та збереження в продуктах харчування 

корисних, поживних, необхідних для життя та нормального розвитку, речовин, 

вітамінів та мікроелементів, що самостійно не продукуються організмом 

людини.  

Контроль тільки якісних показників виявляється недостатнім для захисту 

здоров’я людини. Тому питання безпечності виходить на перший план. Під 

безпечністю харчового продукту розуміють сукупність його властивостей, що 

гарантує відсутність ймовірності виникнення небезпечного впливу на здоров’я 

та життя людини. Безпека продуктів харчування є пріоритетом на всіх стадіях 

харчового ланцюга, який охоплює ланки від сільського господарства до 

споживача. Відповідальність за безпеку продуктів харчування, в першу чергу, 

мають нести виробники, які повинні враховувати харчові ризики.  

Для підвищення урожайності та боротьби із бур’янами і різними 

шкідниками сільськогосподарських культур сучасна агрохімія використовує 

різноманітні хімічні речовини - гербіциди, пестициди, фіторегулятори, 

стимулятори росту та багато інших. Зрозуміло, що значна частина цих речовин 

або продуктів їх розпаду в тій чи іншій формі потрапляє до харчового 

продукту. Для збільшення приросту худоби, птиці, збільшення кількості яєць та 

молока також широко використовуються різноманітні корми та кормові 

добавки. В якості кормових добавок та компонентів часто використовуються 

гормональні препарати, антибіотики, регулятори росту, стимулятори 

продуктивності, білково-вітамінні концентрати нафтового та іншого 

походження [2] і вони можуть бути біологічними мутагенами. 

Кількість хімічних сполук, які входять до складу харчових продуктів 

сягає десятків і сотень тисяч. Більшість з них ще не ідентифікована. Під час 

зберігання внаслідок природних процесів, що проходять у харчових об’єктах, а 

також під час технологічного оброблення, хімічний склад харчових продуктів 

поповнюється новими речовинами [3].  

З метою подовження терміну придатності харчових продуктів і надання 

їм товарного вигляду в харчовій промисловості використовують барвники, 

консерванти, антиоксиданти, стабілізатори, емульгатори, підсилювачісмаку та 

аромату, піногасники та багато інших. Весь перелік цих харчових добавок ми 

бачимо на зворотному боці упаковки харчового продукту у вигляді 

зашифрованих Е-добавок. В організмі людини токсиканти можуть вступати у 

взаємодію між собою, з харчовими добавками, лікарськими препаратами, 

біологічно активними речовинами організму, утворюючи більш потенційно 
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небезпечні метаболіти, ніж вихідні речовини, мати синергічний ефект, 

акумулюватися в тих чи інших органах. Більшість широко використовуваних 

харчових добавок можуть призвести до алергічних реакцій, захворювань 

печінки та нирок, злоякісних утворень, захворювань шлунково-кишкового 

тракту [2]. 

Найбільш небезпечними хімічними речовинами, на мою думку, є 

афлотоксини, поліциклічні ароматичні вуглеводні. 

Афлатоксини є основними забрудниками харчових продуктів. Норма-

тивними документами передбачений контроль за вмістом у харчових продуках 

афлатоксинів В, і В2 (від “blue” - блакитна флуоресценція), G, і Gz (від “green” - 

зелена флуоресценція) та M1 і М2 (від “milk” - молоко). Нині їх найчастіше 

знаходять у кукурудзі. Токсичність афлатоксинів зумовлена взаємодією з 

нуклеофільними ділянками молекул білків, ДНК, РНК. В Індії максимально 

допустимий вміст афлатоксину Bt встановлений на рівні 30 мкг/кг, а у 

розвинених країнах (США) - 5 мкг/кг. Для кормів допускається його вміст 50 

мкг/кг. Потрапляючи разом з кормами в організм корів, афлатоксини В, і В2 

переходять у молоко у вигляді афлатоксинів М3 і М2, їхній вміст у вершковому 

маслі не повинен перевищувати 0,5 мкг/кг [3]. 

Поліциклічні ароматичні вуглеводні - одні з найкраще вивчених канце-

рогенів, тобто речовин, які спричиняють розвиток ракових пухлин. Найбільшу 

канцерогенність виявляють 3,4-бензопірен, 1,2,5,6-дибензантрацен, 9,10-

диметилбензантрацен та ін. Найбільша кількість поліциклічних ароматичних 

вуглеводнів потрапляє у харчові продукти під час таких технологічних 

операцій, як сушіння і коптіння. Зокрема, продукти домашнього коптіння 

можуть містити до 50 мкг/кг бензопірена [3]. Якщо зерно вирощувалось у не дуже 

забрудненому регіоні, воно містить 1 мкг/кг бензопірена. Сушіння зерна збільшує 

вміст бензопіренау ньому на 20 - 25 %, якщо воно проводиться з використанням 

побутового газу, на 70 % - з використанням дизельного пального, у 2 - 3 рази - з 

використанням мазуту, у 10 разів - з використанням бурого вугілля [3]. 

До групи небезпечних речовин природного походження, які містяться у 

харчових продуктах, входять сполуки азоту: нітрати, нітрити, аміни, нітроза 

міни [3]. Найбільша кількість нітратів надходить в організм людини з овочами 

(60 - 80 %), питною водою (20 - 30 %), м’ясними продуктами (10 - 15 %), 

фруктами і фруктовими соками (5 - 10 %). Перші ознаки отруєння нітратами 

спостерігаються, приміром, при їх концентрації 100 мг у 1 л соку [3]. У разі 

концентрації нітрату у воді або соках 1200 - 2000 мг/л (тобто 1 - 2 г/л) 

відбувається тяжке отруєння аж до смертельних наслідків. Отже, кількість 

нітратів, яка спричиняє отруєння, вимірюється у грамах. 

 В Україні є всі умови і перспективи для вирощування екологічно 

чистої продукції, яка не містить небезпечних речовин у своєму складі. У 

сучасних публікаціях поки що немає єдиного загальноприйнятого визначення 

поняття «екологічно чиста продукція». Найбільш загальне поняття було 

сформульовано в 70-х рр. XXст. і розуміється під ним продукція, вирощена без 

пестицидів, штучно виготовлених мінеральних добрив, на ґрунті, вміст гумусу в 
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якому поновлюється шляхом внесення органічних речовин, а вміст мінералів 

збільшується завдяки внесенню природних мінеральних добрив. Така продукція не 

має бути обробленою консервантами, гормонами, антибіотиками і т.п. [5]. 

Активно зростає попит на органічну продукцію і в Україні. Якщо у 2008 р. 

екоринок в Україні оцінювався в 5,2 млн. грн., то у 2012 р. він досяг 60 млн. грн., тобто 

виріс в 11,5 рази [4]. 

Уряд України намагається підтримувати розвиток органічного 

виробництва сільськогосподарської продукції. Згідно з Державною цільовою 

програмою розвитку українського села на період до 2015 р., планується довести 

обсяг частки екопродукції в загальному обсягу валової продукції сільського 

господарства до 10% [4]. 

Висновки.Поняття якості харчової продукції є її комплексною 

характеристикою, що відображає ступінь задоволення вимог споживача, рівень 

корисності та безпечності даного продукту при споживанні.  

Одним з найкращих засобів досягнення безпечності продукції є 

забезпечення відсутності хімічних речовин у її складі та активне вирощування 

екологічно-чистої продукції. Оскільки суспільство стрімко розвивається, тому 

потрібно застосовувати нові методи збереження свого здоров'я. 

Нині в Україні спостерігається стрімке зростання попиту на екологічно 

чисту продукцію АПК. Виробництво цієї продукції стає необхідною умовою 

для підвищення рівня екологічної безпеки країн, конкуренто спроможності 

економіки, подолання еколого-економічних проблем. 
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Поєднання слів «медицина + біотехнологія» знайшло своє відображення в 

тканинній інженерії - технології, що відкриває можливість відновлення 

втрачених органів без трансплантації, починаючи з конструювання клітин, в 

основі чого лежить застосування біореактора. 

Біореактор вважається складним комплексним апаратом, який 

взаємоповязує ряд фізичних, хімічних, біофізичних, біохімічних та фізико-

хімічних процесів. Призначенням пристрою є культивування, накопичення 

біомаси, синтезу цільового продукту, що повинно бути забезпечено певними 

гідродинамічними і масообміними процесами. Біореактор в тканинній 

інженерії, на відміну від промислових біореакторів, є пристроєм, який 

намагається імітувати фізіологічне середовище, для того щоб сприяти 

вирощування клітин або тканини, які функціонують в організмі людини після 

трансплантації. [1] 

На рис. 1 представлена схема біореакторної установки: 

 

 
Рис.1 – Схема біореакторної установки 

 

Біореактори виготовляють з високолегованих марок сталі, іноді з титану. 

Вони являють собою вертикальні ємності різної місткості (малі - від 1 до 10 л, 
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великотоннажні - більше 1000 л) з мінімальним числом штуцерів і 

передавальних пристроїв. Необхідний температурний та газовий режим, 

гідродинамічну обстановку в біореакторі (тобто процеси масо-і теплообміну) 

забезпечують парова сорочка, мішалки, барботери, стерилізуючи повітряні 

фільтри, та відбійники. Для відбору проб культуральної рідини в процесі 

біосинтезу є пробовідбірники. Можуть бути й інші конструктивні особливості, 

що враховують специфіку біотехнологічного процесу. Робота окремих вузлів 

контролюється вимірювальними приладами, що фіксують як параметри 

технологічного процесу, так і окремі фізико-хімічні показники культивування 

(температуру стерилізації та культивування, швидкість обертання мішалки, 

тиск, витрата повітря або газів на аерацію, піноутворення, рН, 02, С02 

середовища).[2] 

В разі несправності будь-якого вузла установки або при недотримані 

умов пожежної безпеки можливе створення аварійної ситуації. Для будь-якого 

пристрою розробляється система управління безпекою функціонування 

апарата, яка базується на визначенні ступеню ризику.[3] Оцінка ризику 

виникнення аварійної ситуації при роботі біореактора містить організацію та 

виконання ряду завдань: 

 визначення та обґрунтування мети та завдань аналізу ризику 

виникнення аварійних ситуацій; 

 визначення можливих джерел небезпеки; 

 визначення усіх подій, що можуть бути причинами виникнення 

аварійних ситуацій; 

 визначення можливих виражальних факторів, що виникають під час 

аварійних ситуацій; 

 оцінка імовірності виникнення аварійних ситуацій; 

 розробка та дослідження можливих сценаріїв розвитку можливих 

аварійних ситуацій; 

 прогнозування імовірних масштабів і наслідків аварійних ситуацій за 

різноманітними сценаріями розвитку подій; 

 розрахунок ризику аварійних ситуацій та прийняття рішення щодо його 

прийнятності; 

 визначення заходів щодо зменшення ризиків виникнення аварійних 

ситуацій; 

 розробка інструкцій щодо безпечності використання приладу. 

Аналіз та оцінки ризику виникнення аварійних ситуацій при роботі з 

пристроєм є важливою ланкою у системі управління безпекою функціонування 

медичних лабораторій. На ньому здійснюється пошук неврахованих небезпек, 

визначається імовірність їх виникнення, оцінюються можливі масштаби і 

наслідки впливу на медичний персонал. 

Небезпечними та шкідливими фізичними факторами при роботі з 

приладом медичного призначення культивування біологічних об’єктів слід 

вважати:  
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 порушення герметичності установки; 

 порушення стерильності культури (може призвести до виникнення 

бактеріального середовища); 

 робота при високих тисках; 

 збільшення рівня шуму при роботі мішалок механічного 

перемішування; 

 зміна параметрів мікроклімату робочої зони при порушенні 

функціональності фільтраційних блоків; теплообмін пристрою. 

Тому при експлуатації біореакторної установки необхідно враховувати 

що: 

1. Витік газу з біореактора у великих кількостях на протязі тривалого 

часу може викликати отруєння, так як сірководень, який міститься в результаті 

проходження хімічної реакції, дуже отруйний. Установку потрібно регулярно 

перевіряти на герметичність і захищати від пошкоджень. Порушення 

герметизації необхідно виявляти за допомогою спеціальних приладів. 

2. Газ у суміші з повітрям в пропорції від 5% до 15% при наявності 

джерела спалаху з температурою 600˚С або вище може призвести до вибуху. 

Таким чином, забороняється куріння та розведення вогню біля установки. Після 

видалення культури з біореакторних установок для проведення ремонту 

резервуар повинен провітрюватися, так як існує небезпека вибуху суміші газу і 

повітря. 

3. Рівень тиску в резервуарі не повинен перевищувати 0,15 МПа (1,5 

кг/см
2
). 

4. Биореактор повинен бути обладнаний засувками, гідро-затворами, які у 

випадку необхідності могли б відключити його від магістрального скиду 

надлишкового тиску у випадку перевищення ним норми. 

5. Електричні складові, які використовується у вузлах установки, повинні 

бути заземлені. Опір проводу для заземлення має бути не більше 4,0Ом. ).[4] 

Висновок: Використання біореакторів в дослідницьких та лабораторних 

умовах є важливою складовою біотехнологій в медицині. Робота з цією 

складною установкою повинна забезпечуватися чітким виконання правил 

охорони праці. Для уникнення впливу небезпечних та шкідливих факторів 

необхідно проаналізувати вплив виявлених факторів на людину та визначити 

параметри факторів та порівняти їх з нормативними та допустимими 

значеннями. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ПРИЧИНИ СТВОРЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ СИТУАЦІЙ 

І ВИРОБНИЧИХ ТРАВМ 

 
Демчук Г.В., к.т.н., доцент (каф. ОПЦБ НТУУ “КПІ”), 

Каушнян А.І., студентка (гр. БМ-13, ФБМІ НТУУ «КПІ») 

 

За офіційною статистикою нещасних випадків, котрі виникають на 

виробництві слідує, що їх основні причини технічні (40%), організаційні (45%) і 

особистісні (15%). 

Психологічний аналіз виробничих травм і аварій показав наступні 

результати - особистісні причини 80%, технічні та організаційні по 10%. 

Пояснити даний стан справ можливо трьома наступними причинами. Перша 

стосується історії розвитку людини. Для того, щоб вижити людина постійно 

вдосконалювала знаряддя праці, створювала дедалі складніші технічні системи, 

використовуючи на попдальших етапах розвитку нові наукові досягнення та їх 

прикладні рішення - технології. Звідси слідує, що кожна окрема людина, що 

експлуатує сучасну технічну систему, використовує результат "колективного" 

людського розуму. Котрий в більшості випадків в силу обмеженості свого 

створення не здатний повністю зрозуміти всі наукові та технічні складові 

експлуатованої техніки і технологічного процесу, отже, може допускати 

помилки, що призводять до створення небезпечних ситуацій і виробничих 

травм. 

Друга причина полягає в тому, що із ростом складності технічної системи 

і технологічного процесу зростають наслідки помилок людини (наприклад, 

неякісне вироблення лопати або молотка спричинить травму однієї людини, а 

не правильне управління ядерним реактором сричинить травми і навіть втрати 

життя величезної кількості людей, а також живих істот). 

Третя причина полягає в тому, що, мешкаючи і працюючи в умовах 

тривалого контакту зі складними технічними системами і технологіями, 

людина починає звикати до потенційних небезпек і нехтує власною безпекою 

(добровільний ризик). 

У будь-якій дії людини психологи відокремлюють три функціональні 

складові: мотиваційну, орієнтовну і виконавчу. Порушення будь-якої з цих 

складових призводить до порушення в цілому. Людина нехтує правилами, 

інструкціями, або вона не хоче їх виконувати, або навіть не знає як це робити, 

або ж вона не в змозі це зробити. 

Отже виконуючи психологічну класифікацію причин виникнення 

небезпечних ситуацій і виробничих травм, можна виділити три їх наступні 

типи: 

Порушення мотиваційної складової дій. Проявляється даний тип в 

небажанні виконувати певні дії, або ж операції. Порушення може мати відносно 

постійний характер (людина недооцінює небезпеку, є схильною до ризику, 

негативно ставиться до трудових та / або / технічних регламентацій, безпечна 
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праця не стимулюється і т.д.) та тимчасовий (людина перебуває в депресивному 

стані, алкогольному сп'янінні). 

Порушення орієнтовної частини дій. Проявляється у незнанні правил 

експлуатації технічних систем і норм з безпеки праці та способів їх виконання. 

Порушення виконавчої частини. Проявляється у невиконанні правил 

(інструкцій, приписів, норм) внаслідок невідповідності психологічних та 

фізичних можливостей людини до вимог роботи. 

Дана класифікація дає змогу відповідно з кожною групою передумов 

виникнення небезпечних ситуацій і виробничих травм призначити групу 

профілактичних заходів в кожній частині: мотиваційна частина - пропаганда і 

виховання; орієнтовна - навчання, обробка навичок; виконавча - профвідбір, 

медичне обстеження. 

Причини виникнення небезпечних ситуацій і виробничих травм, що є 

пов'язаними з виробничим фактором, можна розглядати за такими рівнями: 

- рівень індивідуума (є вродженими чи набутими тимчасово або постійно 

психічні та фізіологічні характеристики організму), 

- рівень ближнього середовища (умови праці, порушення відносин у 

колективі, незадовільний інструктаж з охорони праці на виробництві, житлові 

та матеріальні турботи і т. д.), 

- рівень суспільства (недостатня проінформованість стосовно 

професійних ризиків і наслідків від них, невдала стратегія з організації безпеки 

праці в галузі). 

Виробничою діяльністю називають процес, в якому тісно переплітаються 

фактори зовнішнього середовища і особливості людського організму. Тому при 

аналізі небезпечних ситуацій необхідно розглядати систему «людина - 

середовище проживання» в сукупності. Наприклад, можна відзначити наступні 

фактори: тимчасова схильність до нещасного випадку, вік та стаж потерпілого. 

Було помічено, що травматизм має два піки, у молодих працівників і у осіб, які 

мають стаж понад 10-15 років. Фактори молодості і недоліки досвіду на 

початку освоєння професії обумовлюють найвищий рівень травматизму в 

перший рік роботи, це пов'язано з недосвідченістю працівника, недоліком 

знань, невмінням діагностувати небезпечні ситуації, а також визначати можливі 

наслідки допущеної помилки, швидко реагувати і знаходити правильні рішення 

в складних ситуаціях. З ростом стажу число нещасних випадків, як правило, 

знижується. 

Другий пік травматизму проглядається в осіб, котрі мають трудовий стаж 

більше 10-15 років. Це пояснюється наступним обставиною. По-перше, 

зниженням психічних і психологічних функцій, пов'язаних з процесом старіння, 

що впливає на чіткість і точність виконання робіт; по-друге, зневажливим 

ставленням до правил безпеки в результаті адаптації до небезпеки. Вік і стаж 

однозначно не можуть бути причиною нещасного випадку, але можуть бути 

передумовами виробничої травми. 

В умовах виробничої діяльності завжди діє група людей (цех, управління 

тощо) і прийняття усіх рішень лягає на цей колектив. Шлях групового 
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прийняття рішень передбачає, що всі думки групи обов’язково будуть 

узгоджені, під час загальних дискусій. В процесі даних дискусії можливі 

деформації, що знижують якість прийнятих рішень, можуть також 

спостерігатися полярні погляди, що призводять до ризику і групової 

поляризації. 

Неправильно обране рішення може посприяти аварійній ситуації з 

катастрофічними наслідками. 

Поляризація людей у колективі, зрештою, перетворює їх у натовп. 

Відсутність ясних цілей у групі породжує практично найбільш важливу 

властивість натовпу - її особисту перетворюваність з одного виду поведінки в 

інший (цікавість, експресія, агресивні дії та ін). Таке перетворення відбувається 

спонтанно, а в умовах надзвичайних ситуацій натовп є небезпечним, так як він 

заражається масовою панікою і погано піддається управлінню. Взаємодіюча 

група людей тим легше трансформується в натовп, ніж менш зрозумілі або 

суб'єктивно значущі загальні цілі, чим нижче згуртованість групи і авторитет її 

лідерів. 

Для того аби правильно зрозуміти механізм, котрий сприяє людині до 

створення помилок, необхідно добре уявляти основні стани людини та його 

особливості. Їх можна розділити на вроджені особливості і тимчасові стани. 

До вроджених особливостей можна відносити біологічні характеристики 

людини та спадковий "багаж", в тому числі усі аналізатори (слух, зір, нюх, 

смак, дотик), рухову систему (м'язова сила, швидкість руху, координація і т. д.), 

психомоторну систему (рефлекси тощо), інтелект (рівень знань, здатність 

орієнтуватися і т. д.). 

Розглядаючи тимчасові стани, при змінних умовах, що сприяють 

виникненню помилок, слід зазначити втому як фізичну, так і психологічну, 

котра виражається в зниженні уваги і м'язової сили, погіршення стану здоров'я 

та працездатності. 

В якості факторів, котрі відволікають увагу, можуть виступити різке 

тимчасове порушення будь-яких функцій організму (наприклад, несподівано 

виник гострий головний біль, запаморочення, судома м'язів і т.д.); тимчасове 

переключення психічної діяльності на якийсь предмет чи подію, не пов'язане з 

роботою; стомлення; несподіваний зовнішній вплив (наприклад, шум або 

спалах світла). 

В силу своїх біологічних і успадкованих можливостей, а також 

тимчасових станів людина може являти собою до певної міри ненадійний 

елемент у виробничій системі. Однак таке визначення можливостей вчинення 

людиною помилки і її ненадійність є досить позитивним. Воно зовсім нічого не 

ставить в провину людині, а ненадійність людини у виробничій системі є 

досить відносною, як відносна сама ненадійність системи. Крім того, людина 

має, в силу своїх власних біологічних особливостей, якостямі, завдяки яким 

вона досить часто попереджає помилки системи. Великої кількості нещасних 

випадків на виробництві, що виникли внаслідок механічних дефектів, вдалося 

уникнути саме завдяки людській пильності. 
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Більше того дослідження показали, що більшість помилок людини 

виникають через незадовільну конструкцію системи, з якою й працює людина. 

Оскільки всі промислові підприємства фактично є системами "людина - 

машина", тому під час розробки таких систем необхідно розглядати 

особливості як людини, так і машини, і не пояснювати конкретні випадки 

людських помилок при експлуатації цих машин "недбалістю" працюючого, що 

часто є заміною дійсного аналізу причинних факторів. Це в майбутньому є 

причинами, як показує практика, лише до поглиблення помилок. 

В спричинених аварійних ситуаціях емоційний стан людини 

характеризується підвищеною напруженістю (стресом), що супроводжується 

зниженням працездатності, координації рухів і стійкості психологічних 

функцій. При зустрічі з певною небезпекою у людини настає мобілізація сил, 

коли всі органи почуттів знаходяться в напруженому стані. При цьому 

знижується точність рухів, що може призвести до помилки або неправильної 

реакції. 
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ШКІДЛИВІ ТА НЕБЕЗПЕЧНІ ФАКТОРИ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ 

ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ЖИВИХ ТКАНИН 

 
Демчук Г.В., к.т.н., доцент (каф. ОПЦБ НТУУ “КПІ”), 

Ярова С.О., студ. (гр. БМ-13, ФБМІ НТУУ «КПІ») 

 

Аналізуючи безпеку життєдіяльності людини при взаємодії з живими 

тканинами, слід визначити насамперед дію електричного струму на тканини. 

Дія електричного струму на живу тканину має досить своєрідний характер. 

Проходячи через організм людини електрострум виробляє термічну, 

електролітичну, механічну та біологічну дії. Якщо на окремих ділянках тіла 

з’являються опіки, то в цьому випадку проявляється термічна дія струму. 

Розкладання органічної рідини спостерігається при електролітичній дії струму. 

Механічна дія призводить до розшарування, розриву тканин організму, а також 

миттєвого вибухоподібного утворення пари з тканин рідини і крові. Біологічна 

дія струму проявляється роздратуванням і збудженням живих тканин організму. 

Ураження людини струмом залежить від багатьох факторів: сили струму і часу 

його проходження через організм, характеристики струму, шляху струму в тілі 

людини, при змінному струмі - від частоти коливань. Опір організму дії 

електроструму може залежати від фізичного і психічного стану людини.  

Електрокоагулятор - це прилад, який генерує високочастотний 

електрострум. Завдяки цьому в місці зіткнення активного електрода і тканини 

внутрішньоклітинна рідина швидко випаровується. При роботі з таким 

приладом, як електрокоагулятор, можуть використовуватися два основні 

режими - монополярний (при цьому застосовується окремо активний і окремо 

нейтральний електрод) і біполярний (при якому цей апарат можна представити 

у вигляді пінцета з двома активними електродами відразу).  

Зварювальний високочастотний електрокоагулятор призначений для 

з'єднання (зварювання), коагуляції і розсічення м'яких біологічних тканин при 

проведенні хірургічних операцій. В даній таблиці представлені основні технічні 

характеристики електрокоагулятора. 

Таблиця 1. 

 

Номінальна напруга живильної мережі 

однофазного змінного струму частотою 50 Гц, В 

220±10% 

 

Робоча частота, кГц 66 

Номінальна вихідна потужність при тривалості 

циклу 5 с, ВА 

350 

Межі регулювання вихідної напруги при 

навантаженні 100 Ом (для всіх частот), В 

10-200 

Габаритні розміри, мм 300×220×120 

Маса, не більше, кг 3,5 
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При контакті електрода з тканинами (шкіра, слизова оболонка, сполучна 

тканина, внутрішні органи та ін.) струм високої частоти викликає їх сильне 

нагрівання, припікає їх. Електричний струм високої напруги може становити 

небезпеку для пацієнта або лікаря. Він може створювати електромагнітні 

перешкоди для інших пристроїв, що стикаються з тілом пацієнта або 

імплантованих в нього. Будь-яке іскріння або електричні дуги, що виникають 

між електродами і тканинами тіла або, наприклад, металевим пінцетом 

(затискачем), можуть стати причиною виникнення струму (частотою нижче 0,2 

МГц), що викликає небажану нервово-м'язову стимуляцію. При недостатньо 

щільному контакті електрода з тілом пацієнта може виникати небажаний 

місцевий нагрів навколишніх тканин, що приводить найчастіше до опіків. 

Причина недостатньо щільного контакт електрода з тілом пацієнта може 

полягати в тому, що площа нейтрального електрода занадто мала для 

конкретного завдання або ж електрод по природі своїй не утворює досить 

щільного контакту з тілом пацієнта. Хірургічні затискачі, призначені для 

фіксації матерії до тіла пацієнта та операційного столу не можна 

використовувати для закріплення кабелів, клеми цих затискачів можуть 

пошкодити ізоляційний шар кабелів. В процесі коагуляції тканин або судин 

лікар може обпалити пальці при зіткненні непровідного струму пінцета з 

активним електродом. 

Низькочастотна електрична напруга (зазвичай нижче 0,2 МГц), що 

виникає в результаті електричної дуги або іскрових розрядів, може викликати 

небажану нервово-м'язову стимуляцію. При використанні для коагуляції тканин 

і кровоносних судин неізольованого затиску, лікар може отримати удар 

електрострумом у разі виникнення електричної дуги між активним електродом 

і затискачем (мокрі рукавички лікаря проводять електрострум). Іскрові розряди, 

що утворюються в активному електроді під час звичайного використання, при 

попаданні на легкозаймисті продукти в приміщенні з високою концентрацією в 

повітрі кисню, ендогенних газів або закису азоту (легкозаймистих 

анестезуючих газів), можуть призвести до виникнення пожежі. При 

використанні анестезуючих газів, необхідно забезпечити їх належне відведення, 

або лікар повинен працювати поза зоною їх дії. 

Причиною незадовільної вихідної потужності, всупереч правильним 

налаштуванням апарату, може служити недостатньо хороший контакт 

нейтрального електрода або з'єднувачів, внаслідок пошкодження кабелів під 

ізоляцією або забруднення електродів. Ці причини несправності повинні 

виявлятися і усуватися перед підвищенням вихідної потужності. 

Електрозварювальний апарат не містить ні токсичних матеріалів, ні 

бактерій, тому його можна утилізувати разом зі звичайними відходами, за 

умови відсутності спеціальних правил, що стосуються електричних пристроїв, 

які вийшли з ужитку.  

Під час розтину тканин електрокоагулятором утворюються побічні 

газоподібні продукти, які ми легко можемо побачити або відчути на запах і 

зазвичай називаємо димом. Під час роботи електрокоагулятором утворюється 
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дим і аерозолі з різними властивостями. Середній розмір частинок залежить від 

обраної методики. Електрокоагулятор утворює частинки з найменшим 

розміром частинок - 0,07 мкм, під час абляції (випарювання) тканин лазером 

утворюються великі частки - 0,31 мкм і найбільші частки утворюється під час 

роботи ультразвуковим ножем - від 0,35 мкм до 6,5 мікрон. В цілому, менші 

частинки являють собою суміш хімічних компонентів, а частинки з великими 

розмірами відносяться до біологічних компонентів. 

Хімічні компоненти, які складають більшу частину диму 

електрокоагуляторів, являють собою гідрокарбонати, нітрити, жирні кислоти і 

феноли. З них у великій кількості виділяються оксид вуглецю (СО) і 

акрилонітрилу. Інші ж представлені в менших кількостях, але, тим не менш, 

викликають серйозне занепокоєння. Це, насамперед, цианід водню, 

формальдегід і бензол. Бензол обумовлює концерогенність хірургічного диму. 

Акрилонітрил являє собою безбарвну летючу рідину, яка легко проникає через 

шкірні покриви і легені, надаючи токсичну дію шляхом вивільнення солей 

цианістої кислоти. Occupational Safety and Health Administration (OSHA) 

встановила граничну концентрацію 2 ppm. Цианід водню - токсичний, 

безбарвний газ, легко проникає через легені, шлунково-кишковий тракт і шкіру. 

Він зв'язується з іонами заліза цитохром-оксидази, блокуючи таким чином 

обмін кисню всередині клітини. Додатково, він потенціює дію СО, посилюючи 

гіпоксію тканин. Хірургічний дим і аерозолі несуть потенційну небезпеку, як 

для персоналу, так і для пацієнтів. Потенційний ризик проявляється в 

роздратуванні і запаленні дихальних шляхів, передачі інфекції та 

генотоксичність. Тому необхідно усвідомлювати ступінь цих ризиків. 

Безліч побічних продуктів, що утворюються в результаті теплового 

руйнування тканин надають подразнюючу дію на дихальні шляхи. Хірургічні 

маски не забезпечують адекватного захисту від хірургічного диму, оскільки 

фільтрують частинки більше 5 мкм в діаметрі. Маски різних виробників можуть 

пропускати частинки 1 мкм від 7% до 98% випадків, тому їх ефективність 

залишається під великим питанням. 

Показники шуму евакуатора диму не позначаються ні на ефективності, 

ані на якості фільтрації, а впливають лише на комфорт персоналу і пацієнта. 

Деякі виробники евакуаторів диму комплектують свої системи пристроями, що 

дозволяють синхронізувати роботу лазера або електрокоагулятора з 

евакуатором диму, тобто при запуску лазера евакуатор диму буде включатися 

автоматично. Важливим моментом є наявність спеціальних трубок-адаптерів, 

які дозволяють підключити трубку евакуатора диму безпосередньо до лазерної 

насадки або до електрокоагулятора, що звільняє руки персоналу клініки від 

необхідності утримувати трубку евакуатора диму під час процедури. 

Підсумовуючи вищенаведене, можна виділити такі основні елементи 

індивідуального захисту, що є необхідними при проведенні електрозварювання 

живих тканин, як захисні рукавички, одяг, взуття, окуляри. Основний захисний 

одяг – халат лабораторний або медичний. Він повинен захищати лікаря. Для 
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захисту працюючої людини важливо, щоб халат закривав як оголені ділянки 

шкіри, так і одяг.  

Захисні рукавички, так само як і одяг, повинні забезпечити захист лікаря 

від дії електричного струму. Використовують діагностичні, хірургічні або 

лабораторні перчатки. Дуже важливою умовою є разове використання кожної 

пари перчаток. Окуляри, використовувані при проведенні електрозварювання 

живих тканин, повинні забезпечувати надійний захист лікаря. Для цього вони 

повинні бути закритими, не давати спотворення та не мати обмежень по 

тривалості носіння. Взуття має бути зручним, забезпечувати комфортні умови 

та захист від забруднення. За організації робочого процесу таким чином, щоб 

дотримуватись вищезазначених умов, на робочому місці будуть створені 

безпечні умови праці. 

 

Література 

 

1. Абизов Р.А. Шляхи оптимізації методів лікування хворих зі 

злоякісними новоутвореннями ЛОР-органів: Матеріали щорічної традиційної 

осінньої конф. укр. наук, мед. тов-ва оториноларингологів (Луганськ, 18-20 вер. 

2002 р.) //Журн. вушних, носових і горлових хвороб. - 2002. - № 5. - С. 94. 

2. Баймакова С.Ш. Злоякісні пухлини та фонові процеси верхніх 

дихальних шляхів // Казахстан. — 1982. - № 4. — С. 45-52. 

3. Гланц С. Медико-биологическая статистика: Монография. — М.: 

Практика, 1999. - 459 с. 

4. Гублер Е. В. Математические методы анализа и распознавания 

патологических процессов: Монография. — Л.: Медицина, 1978. — 294 с. 

5. http://www.med-otzyv.ru/medtehnika/87560-elektrokoagulyator. 

6. http://medart.in.ua/smoke-articles/325-surgical-smoke. 

7. http://stc-paton.com/rus/equipment/tissues01. 

 

  

http://www.med-otzyv.ru/medtehnika/87560-elektrokoagulyator
http://medart.in.ua/smoke-articles/325-surgical-smoke
http://stc-paton.com/rus/equipment/tissues01


89 

ЗАХИСТ ВІД ШКІДЛИВОГО ВПЛИВУ ОПТИЧНОГО ВИПРОМІНЕННЯ 

КЕРАТОМЕТРУ 

 
Демчук Г.В., к.т.н., доцент (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»), 

Поліщук О.С., студент (гр. БМ-11, ФБМІ НТУУ «КПІ») 

 

Кератометр (керато + грец. Metro вимірювати; син. Астігма 

Офтальмометр) – прилад для вимірювання радіуса кривизни передньої поверхні 

рогівки в різних мередіанах, з використанням оптичного випромінювання [1].  

Випромінювання оптичного діапазону являє собою потік 

електромагнітного випромінювання, яке має, хвильові та квантові властивості 

(квантово-хвильовий дуалізм). 

Випромінювання оптичного діапазону (ВОД), створюють лампи 

розжарювання та лазери, за допомогою яких кератометр визначає астигматизм 

рогівки через розрахунок форми лінзи:  

 

 (n'-n)/R=|7.5|, (1) 

  

де n'=1.3375- показник заломлення відбитого променя (в порівнянні з 

фактичним рогівковим показником заломлення, що рівний n' = 1.376), n - 

показник заломлення рогівки ока, R- радіус рогівки ока (мм) [2]. 

LASER (від англ. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) – 

це «Посилення світла шляхом вимушеної емісії випромінювання». По суті 

пристрій складається з квантового генератора та джерела монохроматичного, 

когерентного, електромагнітного випромінювання оптичного діапазону. 

Схематично будь-яку лазерну систему можна представити через сукупність 3х 

складових (див. рис.1):  

– джерело енергії (механізм «накачування» лазера);  

– робоче тіло лазера;  

– система дзеркал («оптичний резонатор»). 

 

 
Рис. 1 – Схема лазеру:  

1 – дзеркало, 2 – активне середовище, 3 – напівпрозоре дзеркало 

 

Лазерне випромінювання характеризується такими особливостями, як: 

1. Широкий спектральний (від 0.2 до 1 мкм) і динамічний (120 .. 200 дБ); 

2. Мала тривалість імпульсів (до 0.1 нс); 
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3. Висока щільність потужності (до 1e +9 Вт / 2см ) енергії; 

При проходженні інфрачервоного випромінювання (ІЧВ) через повітря, 

воно майже не нагрівається. Між двома тілами, що мають різну температуру 

нагрівання, встановлюється теплообмін з віддачею теплоти більш нагрітої 

поверхнею менш нагрітої, в даному випадку, лазер кератометра – око пацієнта 

(див. Рис.2).  

 
Рис.2. Теплообмін між тілами 

 

Тепловіддача розраховується за формулою [2]: 

 

)4
2

4
1

(
21

TTCCE  
,
 (2)  

 

де Е – тепловіддача, Вт; 1C  і 2C  – константи випромінювання з поверхонь; 

1T і 2T  - температури поверхонь, К. 

Інтенсивність опромінення pacJ , (Вт/м), від нагрітої поверхні можна 

визначити за формулою[2]: 

 
2

)4)100/((91.0

L

ATS
pacJ


 , (3), [2]. 

де S - площа випромінюваної поверхні, ( 2м ); Т-температура, (К); A = 85 

– для шкіри людини і бавовняної тканини; A = 100 – постійний коефіцієнт для 

сукна; L – відстань від центру випромінюючої поверхні до опромінюваної 

об'єкта, (м).  

Джерелом ІЧВ-(Інфрачервоного випромінювання) може бути будь-яке 

нагріте тіло, причому його температура визначається інтенсивністю теплового 

випромінення Е(Вт/м) [2]: 

 

 
)100/(TCE  , (4) 

 

де Е- ступінь чорноти матеріалу; C - коефіцієнт випромінення АЧТ( C

=5.67) ( 42/ КмВт ); Т-температура матеріалу (К). 

 

У таблиці 1. наведені нормативні значення при застосування лазерного 

випромінювання у кератометрі [4].  
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Таблиця 1. 

Норми лазерних випромінювань 

  Для очей Для шкіри 

Режим роботи 

генератора 

Нормуючий 

параметр 

Видиме 

світло 

ІЧ випромінення Видиме світло 

і ІЧ 

випромінення 

Безперервне 

випромінюванн

я 

Густина 

потоку 

потужності 

 06.1  6.10   

Імпульсне 

випромінення 

при вільній 

генерації 

Густина 

потоку 

енергії в 

імпульсі 

0.3 3.0 103 

105 при 
cоптt 5 , 106 

при cоптt 5  

Імпульсне 

випромінення 

при модуляції 

добротності 

резонатора 

Густина 

потоку 

енергії в 

імпульсі 

0.03 0.3 102 105 

 

Згідно данних [7], найбільшу небезпеку для сітківки оболонки ока, 

представляють лазери з довжиною хвилі від 380 до 1400 нм, а з довжиною від 

180 до 380 нм несуть загрозу для передніх середовищ ока. 

Гігієнічні нормативи лазерних випромінювань регламентуються нормами 

СН 5804-91 "Санітарні норми і правила влаштування та експлуатації лазерів", 

які дозволяють розробляти заходи по забезпеченню безпечних умов праці при 

роботі з лазерами. Згідно цих норм необхідно дотримуватись наступних 

правил: 

1. Не дозволяється в одому приміщенні розміщувати декілька лазерів. 

2. Слід виключити можливість взаємного опромінення операторів.  

3. Забороняється візуальна юстирування лазерів без засобів захисту. 

4. Необхідно використовувати окуляри СЗС-22, виконані із синьо-

зеленого скла, що практично непроникне для випромінювань з довжинами 

хвиль 0,63-1,5 мкм. 

В основу класифікації лазерів покладено ступінь небезпеки лазерного 

випромінювання для обслуговуючого персоналу. За цією класифікацією лазери 

розділені на чотири класи: 

I. (безпечні) – вихідне випромінювання безпечно для очей; 

II. (малонебезпечні) – небезпечно для очей пряме або дзеркально відбите 

випромінювання; 

III. (средньонебезпечні) – небезпечно для очей пряме, дзеркально а також 

дифузно відбите випромінювання на відстані 10 см від поверхні, що відбиває, а 

для шкірного покрову пряме або дзеркально відбите випромінювання; 

IV. (високонебезпечні) – небезпечно для шкіри дифузно відбите 

випромінювання на відстані 10 см від поверхні, що відбиває. 
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Згідно II-го класу, інтенсивність відбитого лазерного променя 

визначається [7]: 

4216

0

r

SP




  )2/( мВт , (5) 

 

де Р - потужність випромінювання,( Вт); 
0

  - коефіцієнт ослаблення 

випромінювання оптичного квантового генератора від перешкоди; S - площа 

проекції поверхні перешкоди, що опромінюється, на площину, 

перпендикулярну до прямого променя лазера, ( 2м ); r -відстань до джерела 

випромінювання, (м). 

При поширенні лазерного випромінювання в повітрі на великі відстані 

інтенсивність )2/( мВт визначається за формулою[7]:  

 

re
r

P 


 2

424
 )( 2/ мВт , (6)  

 

де Р - потужність випромінювання, ( Вт); r - відстань до джерела, (м). 

 

Вплив інфрачервоного випромінювання на організм людини відбувається 

через теплову дію вражаючих факторів. Ефект дії ІЧВ залежить від довжини 

хвиль, яка обумовлює глибину їх проникнення. При застосуванні даних 

технологій головне ураження наноситься сітківці ока, причому кришталик (так 

й очне яблуко), діючи як додаткова фокусуючи система, істотно підвищує 

концентрацію енергії на сітківці. Діапазон довжин хвиль шкідливого впливу на 

сітківку ока від 0.4 до 1.4 (мкм). 

Для зору лазер небезпечний тим, що після фокусування кришталиком 

променя, поглинання енергії лазера оком зростає. Вплив випромінювання 

лазера на органи зору може мати характер від невеликих функціонуючих 

порушень до повної втрати зору, що напряму залежить від довжини хвилі і 

локалізації впливу. 

Додаткову небезпеку при застосуванні кератометра становить можливість 

опіку шкіри навколо очей через застосування ламп розжарювання та можливого 

потрапляння лазерного випромінювання на незахищенні зони шкіри. Даний 

результат теплової дії ймовірний тому, що шкіра містить меншу кількість рядів 

клітин в епідермісі, роговий шар дуже «слабкий», він тонше в три-чотири рази 

ніж на решті всіх інших областях тіла. Пошкодження шкіри (опіки першого та 

другого ступенів), може бути викликане лазерним випроміненням різної 

довжини хвилі, розглянутого спектрального діапазону (180-10(5) нм), що 

призводить до необхідності розробки відповідного захисту як медичного 

персоналу, що експлуатує даний пристрій. так і пацієнтів.  

Найбільш поширений метод захисту від шкідливого впливу лазерного 

випромінювання при застосуванні кератометра – це екранування. Екрани 
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застосовують як для екранування джерел випромінювання, так і для захисту 

робочих місць від впливу потоку теплоти. 

 Кратність зниження температури випромінюючої поверхні [7]: 

 

 
)exp( LпрK   , (7)  

 2,
/

2,1 э
qqm  , (8) 

де 2,1q  - щільність теплового потоку між паралельними площинами 1 і 2, 

)( /нмВт ; 2,эq - щільність теплового потоку між екраном і площиною 

площиною 2, )/( нмВт . 
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1

/(4)
1

/
2

(12

1

TэTTT

m

T

T


 , (9) 

 

де 1T -температура нагрівача, (К), 2T - температура нагрітої поверхні, (К).
 

Коефіцієнт пропускання теплового потоку:  

 

m/1 , (10) 

 

Коефіцієнт ефективності екрану знаходиться за формулою (11):  

 

mmЭ /)1(1   , (11) 

 

Окрім екранування застосовують теплоізоляційні методи, що є 

ефективним заходом не тільки по зменшенню інтенсивності теплового 

випромінювання, але і загальних тепловиділень, що запобігають опіків. 

Нормовані параметри - гранично допустимий рівень (ГДР) лазерного 

випромінювання при λ = 0,2...20 (мкм) і крім цього регламентується ГДР на 

рогівці, сітківці, шкірі. Для кожного режиму роботи лазера і спектрального 

діапазону рекомендуються відповідні гранично допустимі рівні (ГДР) для 

енергії (W) і потужності (P) випромінювання, що пройшло, обмежує апертуру 

d=7(мм). Для видимого діапазону або d=1.1(мм). для решти, енергетичної 

експозиції (H) і опромінення (E), усереднених за обмежує апертурі. Для оцінки 

ступеня небезпеки конкретної лазерної установки необхідно щільність потоку 

енергії (або потужності) даної установки порівняти зі значенням ГДР: 

 

SaWH / , (12) 

 SaРЕ / , (13)  

 

де Sa  - обмеження апертури. 

 

http://ua-referat.com/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Вплив оптичних випромінювань має згубиний характер на здров’я, як 

пацієнта так і оператора, що супроводжується опіками. Тому при будь якому 

використанні випромінювачів потрібно дотримуватись санітарних норм та 

правил експлуатії випромінювачів СН 5804-91, ГОСТ 12.1.040-83 [3], в яких 

зазначенні норми лазерного випромінення та засоби захисту від нього. 
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ЗАСТОСУВАННЯ БІОТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

 
Дзюба О.В., студентка (гр. БЕ-21, ФБТ НТУУ «КПІ»), 

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

 

Вступ. Розвиток людства підвищує тиск на навколишнє середовище. 

Забруднення навколишнього середовища є результатом техногенної діяльності 

людини. Серйозну небезпеку, обумовлену антропогенним впливом, становлять 

відходи, які утворюються в процесі виробництва та життєдіяльності людини. 

Це проблема не тільки естетичності середовища та наявності неприємного 

запаху, але й найголовніше загроза для здоров’я і життя людини: забруднення 

вод, ґрунтів, повітря, перетворення вільних земель на звалища тощо. Відходи 

становлять загрозу життєдіяльності людини. 

Протягом останніх двох десятиліть населення України зменшилося майже 

на п'ять мільйонів чоловік, проте кількість побутового сміття не тільки не 

зменшується, але, навпаки, продовжує накопичуватися і збільшуватися. За 

офіційними даними 2013 року, в Україні накопичено близько 36 млрд. тонн 

відходів. Щорічно загальний обсяг побутових відходів збільшується на 50 млн. 

кубометрів (300-400 кг на рік на 1 людини), а промислових відходів - на 175 

млн. кубометрів. З них утилізується лише 30% промислових відходів та 4% 

побутових відходів [1, 2]. 

Більше 90% твердих побутових відходів в Україні вивозять на звалища і 

полігони. Захоронення відходів на звалищах вимагає відчуження великих 

територій – це понад 6 тис. полігонів загальною площею близько 9 тис. 

гектарів. Більшість полігонів перевантажені або не відповідають вимогам 

екологічної безпеки. 

Предметом дослідження є вимоги до біотехнологій, які використовуються 

в процесі переробки відходів. 

Аналіз публікацій. Важливим аспектом на шляху подолання проблем з 

відходами є схема їх управління. Ця схема включає збір, сортування, 

знешкодження, транспортування та розміщення відходів. Відходи, які не 

відсортували, збирають разом в одному контейнері і ховають на полігоні або на 

звалищі, або ж спалюють. Якщо відходи сортують по групам вже на місці їх 

появи - в домашніх господарствах, в установах і на підприємствах – тоді їх 

утилізують, використовуючи як вторинну сировину [3,4]. Але основна частина 

об’єму відходів в Україні захоронюються на полігонах. 

Сучасні полігони обладнанні як закрита система для обмеження контакту 

з навколишнім середовищем. Це ускладнює розклад відходів. Наприклад при 

розкопках старих захоронень вчені виявили, що за 15 років 80% органічних 

відходів, які потрапили на полігон, не розклалися. Також при нестачі доступу 

кисню органічні відходи на полігонах піддаються анаеробного бродінню, що 

призводить до утворення сміттєвого газу. При недотриманні умов виведення 

газів при певній концентрації можливий їх вибух [1,2,5]. 
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Склад сміттєвого газу складається з наступних основних компонентів: 

  водень – горючий; 

  метан - вибухонебезпечний;  

  сірководень, меркаптан і оксиди вуглецю (СО, СО2) – відносяться до 

загальнотоксичних речовин. Такі речовини викликають отруєння всього 

організму або ураження центральної і нервової системи, нирок, печінки, 

кровотворних органів [5,6]. 

На даний момент у світовій практиці методи вирішення проблем з 

відходами полягають у поступовому переході від захоронення і спалювання до 

утилізації. Під утилізацією відходів слід розуміти їх комплексну переробку з 

метою отримання корисної продукції, тобто утилізація є основною ланкою в 

технології збереження ресурсів. Основні методи утилізації відходів: термічні, 

фізико-хімічні і біотехнологічні. Останній з них на даний момент найбільш 

перспективний [7,8]. 

Основні результати дослідження. Якісне спалювання дозволяє зменшити 

об’єм відходів в 3-10 разів, але цей метод є порівняно дорогим. Спалювання 

зумовлює викиди діоксинів та кислих газів(оксиди азоту, діоксини сірки, 

хлористий водень). Майже на всіх етапах спалювання утворюються викиди 

внаслідок нераціонального використання устаткування. Ці викиди можуть 

містити в різних кількостях токсичні фурани, кадмій (канцерогенний), ртуть 

(токсична, впливає на репродуктивну систему), свинець (мутагенний, впливає 

на репродуктивну систему), летючі органічні сполуки (бензол, толуол, луги, 

кислоти). Як наслідок гострі захворювання (астма), спадкові дефекти та 

онкологічні захворювання [3,6]. 

 В основі біотехнологічного методу лежить потужне джерело біологічної 

енергії - мікроорганізми. Їх енергетичний ККД набагато більший, ніж в 

технічних системах, які виконують ті ж самі функції. Останнім часом зростає 

цікавість до використання біотехнологій для обробки найбільш токсичних і 

небезпечних відходів. Це стосується біорозкладу пестицидів, нафти, фенолів 

для знешкодження відходів у ґрунтах і в підземних водах. Існують 

мікроорганізми, які здатні концентрувати Pb, Zn, Hg, Co, Ni й інші метали, в 

тому числі радіоактивні. Не можна забувати і про суспільний інтерес до 

застосування генетично модифікованих мікроорганізмів для знешкодження 

відходів, особливо в ґрунтах навколишнього середовища [4,5]. 

 Переробка відходів біологічним методом є альтернативним напрямом по 

відношенню до інших методів утилізації. Загальні положення, на яких повинна 

засновуватись технологія переробки відходів: 

  технологія повинна орієнтуватись, як на існуючий попит ринку, так і 

на можливості розвитку нових напрямків реалізації продуктів переробки; 

  технології повинні бути гнучкими і легко пристосовуватись до змін 

умов процесу переробки відходів; 
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  технології повинні забезпечувати баланс між попитом ринку, 

прибутковістю і екологічністю, тим самим охоплювати більший об’єм і 

різноманітність відходів [9]. 

Застосуємо ці положення до мікроорганізмів. Завдяки селекції отримують 

нові штами, які характеризуються швидким ростом і високою продуктивністю, 

швидкістю деструкції, ефективністю засвоєння й переробки відходів в умовах 

екологічного забруднення. Сам процес селекції можна штучно регулювати; він 

екологічно та гігієнічно безпечний. Мікроорганізми виробляють метан і водень 

(біогаз), а також проміжні продукти метаболізму (можна використовувати у 

косметології, медицині, харчовій промисловості) утилізуючи відходи. 

Технології процесу біорозкладу різноманітні: в біоставках розкладаються рідкі 

відходи; в біореакторах – рідкі, тверді, пастоподібні; в біофільтрах – 

газоподібні [3,4]. 

В результаті вище зазначеного можна стверджувати, що впровадження 

біотехнологічних об’єктів, а саме мікроорганізмів, має важливе місце в 

процесах переробки відходів.  

Висновки. Беручи за основу сучасний темп життя людини можна 

однозначно стверджувати, що проблема переробки відходів займає не останню 

роль у повсякденності. Першочерговою метою кожної цивілізованої держави є 

оптимізація використання відходів населення, як вторинної сировини 

отриманої безпечним та екологічним шляхом.  

Наведені вище недоліки методів управління відходами вказують на 

потребу в нових технологіях, які не будуть завдавати шкоди людині та 

навколишньому середовищу. Впровадження біотехнології в процес переробки 

відходів надає можливість отримувати цінні компоненти і альтернативну 

енергію (біопаливо). Комплексне управління відходами за допомогою 

наукового підходу і біотехнологічних методів дає можливість вирішити 

проблему з точки зору екології, економіки та ресурсозбереження.  

Автори вважають, що розвиток біотехнологій повинен враховувати не 

тільки вимоги безпеки та ефективності переробки відходів, а також і попит 

ринку. 

Розвиток біотехнологій переробки відходів повинен ґрунтуватися на 

розробленні нових генетично модифікованих мікроорганізмах з заданими 

якостями. 
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БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

 
Дмитренко О.О., студ. (гр. ФІ-21, ФТІ НТУУ «КПІ»); 

Луц Т. Є., ст. викл. (НТУУ «КПІ») 

 

Згідно з даними Міжнародної організації праці, кожного року в світі, 

внаслідок нещасних випадків на виробництві та професійний захворювань, 

помирає понад 2 млн. працездатних осіб та 270 млн. працівників травмується. В 

Україні, за даними на 2005 рік, на виробництві було зареєстровано професійні 

захворювання у близько 6 тис. працівників, понад 21 тис. отримали травми, з 

них 1 тис. - із летальними наслідками. В порівнянні з європейськими 

показниками, в Україні рівень ризику загибелі та травмування працівників на 

виробництві значно вищий. Якщо наприклад порівнювати з Японією, то цей 

показник є більшим утричі, а з Німеччиною – удвічі [2]. 

Більшість робіт, що виконуються у лісовому господарстві та лісовій 

промисловості, пов'язані з великими фізичними витратами і підвищеною 

уважністю. Наслідком цього є часті нещасні випадки в даній галузі, що 

призводять до травматизму працівників і смертельних наслідків. 

Враховуючи дані 2000-2001 рр., можна показати, що 81% всіх 

смертельних випадків у лісовій промисловості сталися у лісових масивах, а 

лише 19% сталися на території підприємств і виробничих цехах. Також, 

статистика свідчить, що більша частина нещасних випадків сталася у 

післяобідній час, що тісно пов’язано зі значною втомою працівників. 

Аналізуючи причини травматизму, можна сказати, що у лісовому 

господарстві найбільше травм зазнають працівники які займаються 

звалюванням дерев (78 %), частина з них (56 %) зазнає травм внаслідок 

порушення технологічного процесу звалювання особливо-небезпечних дерев та 

не застосуванні допоміжних засобів звалювання; перебування третього 

працівника в небезпечній області в момент звалювання дерева (43 %). Існують 

спеціальні нормативні документи, які урегульовують процес повалення дерев. 

Та внаслідок недотримання цих елементарних правил і виникають нещасні 

випадки.  

За статистикою, велика кількість травмованих припадає на працівників зі 

стажем роботи від одного до п’яти років. Щодо вікових показників, то, в 

більшості випадків, травмуються робітники віком від 30 до 50 років. Професія 

лісоруба є найнебезпечнішою серед всіх професій в лісовому господарстві. 

Дуже часто робітники лісового господарства отримують травми під час 

курсування по лісових дорогах. Погане оснащення транспортних шляхів є 

основною причиною нещасних випадків, але не єдиною. Використання 

неспеціалізованого автотранспорту чи недостатньо обладнаних автомобілів і 

автобусів створює небезпеку для життя і здоров’я людей, які перевозяться 

(наприклад, не дочекавшись кінця робочої зміни працівники пересуваються на 

лісовозі, просто стоячі чи сидячі на причепі). А також, причиною аварій є те, 

що більшість такого автотранспорту не мають елементарного обладнання: 
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габаритних вогнів, покажчиків поворотів, звукового сигналу, дзеркал заднього 

виду, поручнів та підніжок.  

На підставі вищесказаного, можна виділити основні причини 

травматизму у лісовому господарстві: 

 Основною причиною є порушення і недотримання вимог до технічного 

процесу; 

 Нехтування основними правилами поведінки у лісовому господарстві; 

 Недостатня поінформованість працівників з питань безпеки при 

виконанні лісозаготівельних робіт, в результаті чого непідготовлені працівники 

приступають до виконання травмонебезпечних робіт; 

 Недостатня оснащеність працівників захисними засобами; 

 Використання зношеного обладнання, в тому числі і недостатньо 

обладнаного автотранспорту. 

Тому, в 2005 році Державним комітетом України з нагляду за охороною 

праці був виданий наказ “Про затвердження Правил охорони праці для 

працівників лісового господарства та лісової промисловості ”, яким і по сей 

день визначаються вимоги щодо охорони праці та безпеки в даній галузі 

промисловості. 

Вищезгаданим документом визначаються ряд вимог, за якими 

регулюється діяльність працівників лісової промисловості. Наприклад, 

висувається ряд загальних вимог до технологічних процесів на основних 

роботах у лісовому комплексі, ряд вимог безпеки при боротьбі з лісовими 

пожежами, вимоги під час будівництва, ремонту та утримання лісових доріг. 

Щодо загальних вимог про безпеку життєдіяльності в лісовому господарстві, то 

працівники повинні бути забезпечені питною водою, аптечкою та 

індивідуальними засобами захисту. 

Державним агентством лісових ресурсів України були затвердженні 

правила внутрішнього трудового розпорядку, відповідно до яких, здійснюється 

стягнення за порушення трудової дисципліни (в більшості випадків – це 

дисциплінарні стягнення), які накладається і знімається відповідно до 

вищезгаданих нормативно-правових актів. 

Також, потрібно звернути велику увагу на методи забезпечення безпеки, 

які застосовуються в Україні. Важливим є проведення навчання та інструктажу 

за узгодженими методиками з безпечних методів праці: проведення ввідного 

інструктажу, ведення журналу реєстрації ввідного інструктажу з техніки 

безпеки, посвідчення з техніки безпеки, первинний інструктаж на робочому 

місці, періодичний повторний інструктаж, позаплановий інструктаж, навчання з 

техніки безпеки [2]. 

Не менш важливим у плані безпеки є покращення санітарних норм. 

Комплексні плани поліпшення умов, охорони праці та санітарно-оздоровчих 

заходів на п'ять років вперед розробляються підприємствами, організаціями, 

головними управліннями, міністерствами і відомствами і являють собою 

складову частину планів соціального розвитку колективів.[2] Міністерства та 

відомства повинні критично проаналізувати, прийняті кожним підприємством, 
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комплексні плани, встановити в необхідних випадках контрольні завдання, 

виділити додаткові кошти і ресурси на проведення особливо важливих заходів, 

а також розробити комплексні заходи щодо поліпшення умов праці, які мають 

галузеве значення [2].  

Існують і вимоги до санітарно-побутових приміщень. Так, до їх складу 

повинні входити гардеробні, душові, умивальні, убиральні, курильні, місця для 

розміщення напівдушових, улаштування питного водопостачання, приміщення 

для обробляння, зберігання та видавання засобів індивідуального захисту [1]. 

Також, з метою забезпечення вимог охорони праці, поширення правових 

знань, проведення профілактичної роботи з попередження виробничого 

травматизму та професійних захворювань, повинні створюватись кабінети, 

куточки, і лабораторії охорони праці [2]. 

Відповідно до наказу “Про затвердження Норм безплатної видачі 

спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального 

захисту працівникам лісового господарства”, є передбаченою, у відповідному 

нормативному порядку, видача працівникам лісу спецодягу та інших засобів 

спеціального захисту. Роботодавець зобов'язаний за свій рахунок забезпечити 

працівників засобами індивідуального захисту, фірмовим спецодягом та 

взуттям. При цьому ведеться особова картка обліку видачі вищеназваних 

засобів [7]. 

З метою усунення небезпек на виробництві широко застосовуються 

новітні й модернізовані засоби праці. Так, відповідно до розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2006 р. N 208-р “Про схвалення 

Концепції реформування та розвитку лісового господарства” були розроблені 

показники оптимального управління лісами, покращено фінансово-економічну 

систему, посилено правовий захист працівників лісової охорони. Також, цим 

розпорядженням передбачається здійснення лісогосподарських заходів, 

наприклад, таких як постійний радіологічний моніторинг. Завдяки цьому 

нормативному документу було здійснено розвиток кадрового та наукового 

забезпечення; були запровадженні новітні інформаційні технології, а також 

забезпечено кращу інформаційну систему.  

Покращення лісової інфраструктури (мостів, доріг, підпірних стінок), 

поступова реконструкція неефективних лісогосподарських підприємств 

(відповідно до розпорядження), а також запровадження новітньої системи 

лісовпорядкування дали можливість убезпечити працівників лісового 

господарства від нещасних випадків та поліпшити умови праці [4]. 

Автоматизація виробничого процесу у лісовому господарстві зменшить 

число обслуговуючого персоналу, який раніше безпосередньо брав участь в 

процесі. Це дасть змогу знизити ризик травмування працівників. 

Проблема модернізації у лісовому господарстві є дуже актуальною. Вона 

пов’язана, в першу чергу, з раціоналізацією технологій здійснення 

лісозаготівель. З нею, в свою чергу, поєднана проблема звітно-власнісного 

характеру щодо суб’єктів лісозаготівель. Наприклад, ведеться облік біологічних 

активів у лісовому господарстві. Офіційно в Україні зношеність основних 
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фондів підприємств лісового господарства становить 47,6%, хоча, насправді – 

60%-70%. Україні необхідна суттєва інвентаризація основних фондів, шляхом 

закупівлі високоякісної, прогресивної і, найголовніше, безпечної для людини 

лісогосподарської та лісозаготівельної техніки [6]. 

Оновлення застарілої і зношеної техніки та засобів праці дасть 

можливість модернізувати лісову промисловість. 

Щодо міжнародного співробітництва України, то воно передбачає 

виконання міжнародних зобов’язань щодо лісів, участь у міжнародних 

лісівничих організаціях. Співпраця з міжнародними науковими і освітніми 

організаціями передбачає вивчення нових технологій і методів організації, що 

використовуються при веденні лісового господарства [4]. 

Наприклад Державне лісове агентство лісових ресурсів України тісно 

співпрацює з лісовим господарством Республіки Білорусь. Відповідно до угоди, 

яка набула чинності 18 червня 2013 року, сторони мають намір розвивати 

двостороннє співробітництво в галузі лісового господарства на довгостроковій 

основі [5]. Також 9 жовтня 2013 року була підписана угода про співробітництво 

між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької республіки в галузі 

лісового господарства. 

Також, важливим чинником у забезпеченні безпеки і запобігання 

небезпеки на будь-якому підприємстві, в тому числі, лісовому господарстві, є 

забезпечення в повному обсязі фінансування профілактичних заходів щодо 

охорони праці, а також пильне контролювання і моніторинг фінансових коштів, 

що виділяються, щодо їх цільового використання. 

Отже, дотримання вимог, вказаних у нормативних документах (таких як 

розпорядження Кабінету Міністрів України та наказів Державного комітету 

України з нагляду за охороною праці і т. д.), використання новітніх засобів 

праці, а також модернізація умов праці з мінімізацією ризиків дадуть 

можливість зменшити рівень травматизму і смертності, і, найголовніше, 

зробити таку галузь, як лісове господарство, безпечнішою. Також, частина 

залежить від того, наскільки обережним буде сам працівник при виконанні 

своєї роботи. 
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СОЦІАЛЬНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ РИЗИКУ РІЗНИХ ТИПІВ 

ТЕМПЕРАМЕНТУ 

 
Дьяконов В., студ. (гр. ФІ-22, ФТІ НТУУ «КПІ»); Чернушак І. І., ст. викл. (НТУУ «КПІ») 

 

Розглянемо спочатку визначення кожного типів темпераменту: 

 холерик - сильний тип темпераменту, що виявляється в загальній 

рухливості і здатності віддаватися справі з винятковою пристрасністю, в 

бурхливих емоціях, різких змінах настрою, неврівноваженості; 

 сангвінік - сильний тип темпераменту, що характеризується 

рухливістю, високою психічною активністю, різноманітністю міміки, чуйністю 

і товариськістю, врівноваженістю; 

 флегматик - сильний тип темпераменту, пов'язаний з повільністю, 

інертністю, стійкістю в прагненнях і настрої, слабким зовнішнім виразом 

емоцій, низьким рівнем психічної активності; 

 меланхолік - слабкий тип темпераменту, якому властиві 

сповільненість рухів, стриманість моторики і мови, низький рівень психічної 

активності, легка вразливість, схильність глибоко переживати навіть незначні 

події, переважання негативних емоцій, сенситивність (чутливість до зовнішніх 

подразників найменшої сили). 

 

 
 

Проведемо аналіз методом експертних оцінок за наступними 

характеристиками: 

Схильність до серцево-судинних захворювань: 

Холерик 7 з 10 

Флегматик 5 з 10 

17% 

33% 

21% 

29% 

Розповсюдженість темпераментів 

Холерик 

Сангвінік 

Флегматик 

Меланхолік 
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Сангвінік 3 з 10 

Меланхолік 8 з 10 

В середньому людина від серцево-судинних захворювань живе менше на 

6 років, отже: 

Холерик -4.2 роки 

Флегматик -3 роки  

Сангвінік -1.8 роки 

Меланхолік -4.8 роки 

Схильність до шкідливих звичок: 

 Куріння 

Холерик 9 з 10 

Флегматик 5 з 10 

Сангвінік 8 з 10 

Меланхолік 6 з 10 

Скорочення життя на 8 років: 

Холерик -7.2 роки 

Флегматик -4.0 роки 

Сангвінік -6.4 роки 

Меланхолік -4.8 роки 

 Алкоголь 

Холерик 9 з 10 

Флегматик 4 з 10 

Сангвінік 8 з 10 

Меланхолік 6 з 10 

Скорочення життя на 5 років 

Холерик -4.5 роки 

Флегматик -2.0 роки 

Сангвінік -4.0 роки 

Меланхолік -3.0 роки 

Сприйняття інформації в негативному світлі (новини + реакція на них) 

Холерик 8 з 10 

Флегматик 3 з 10 

Сангвінік 6 з 10 

Меланхолік 9 з 10 

В середньому – 5 років 

Холерик -4.0 роки 

Флегматик -1,5 роки 

Сангвінік -3.0 роки 

Меланхолік -4,5 роки 

Малорухливий спосіб життя (сидіти більше 6 годин на добу) 

Холерик 2 з 10 

Флегматик 5 з 10 

Сангвінік 1 з 10 

Меланхолік 6 з 10 
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В середньому -6 років життя 

Холерик -1,2 роки 

Флегматик -3,0 роки 

Сангвінік -0,6 років 

Меланхолік -3,6 роки 

Асоціальність (у випадку, коли це не приносить задоволення людині) 

Холерик 2 з 10 

Флегматик 4 з 10 

Сангвінік 2 з 10 

Меланхолік 5 з 10 

В середньому -2 роки життя 

Холерик -0,4 роки 

Флегматик -1,6 роки 

Сангвінік -0,4 роки 

Меланхолік -1 рік 

 

Виходячи з даних експертних оцінок та п’яти критеріїв порівняння 

побудуємо таблицю і вирахуємо для кожного типу темпераменту середнє 

скорочення життя, спочатку порахуємо загальну суму скорочення, а потім 

розділимо на кількість критеріїв, щоб знайти середнє скорочення життя 

 

 Значення для кожного темпераменту  

(скорочення життя у роках) 

Критерій Холерик Флегматик Сангвінік Меланхолік 

Схильність до серцево-

судинних захворювань 

 

-4,2 -3 -1,8 -4,8 

Схильність до 

шкідливих звичок алкоголь та 

куріння 

 

-7,2 

 

-4 -6,4 -4,8 

-4,5 

 

-2 -4 -3 

Сприйняття інформації -4 -1,5 -3 -4,5 

Малорухливий спосіб 

життя 

-1,2 -3 -0,6 -3,6 

Асоціальність -0,4 -1,6 -0,4 -1 

∑  -21,5 -15,1 -16,2 -21,7 

∑  \ Nкритеріїв -3,58 -2,51 -2,7 -3,61 

 

З отриманих результатів у таблиці можна зробити висновок, що 

«найбільш шкідливим» для життя є тип темпераменту – «меланхолік», 

«найменш шкідливим» є тип темпераменту «сангвінік»  

Проведемо далі SWOT-аналіз кожного з темпераментів і дізнаємося, чому 

ми отримали такі результати у таблиці 
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 Strengths – це елемент внутрішнього середовища, його сильні сторони; 

 Weaknesses – це елемент внутрішнього середовища, його слабкі 

сторони; 

 Opportunities – це елемент зовнішнього середовища, тобто можливості; 

 Threats – це елемент зовнішнього середовища, загрози; 

Інформація має бути структурована за категоріями — сильні сторони, 

слабкі, можливості об’єкта, зовнішні загрози — оцінюється усе кількісними 

величинами,  

Цей акронім може бути представлений візуально у вигляді таблиці: 

 

 
Позитивний вплив Негативний вплив 

Внутрішнє середовище 
Strengths  

(сильні сторони) 

Weaknesses  

(слабкі сторони) 

Зовнішнє середовище Opportunities (можливості) Threats (загрози) 

 

Холерик 

 
Позитивний вплив Негативний вплив 

Внутрішнє 

середовище 

Цілеспрямованість; сильний 

тип; рухливість; запал до 

справи; нестандартна думка; 

активний образ життя 

Неврівноваженість; різкі зміни 

настрою; егоїзм; нетерплячість; 

Зовнішнє 

середовище 

Мала ймовірність опинитися 

під впливом оточуючих; 

лідерські якості;  

Конфліктність; важкі задачі, що не під 

силу його можливостям, але через 

високе его не може цього зрозуміти; 

слабкість до куріння та алкоголю; 

бурхливе сприйняття негативної 

інформації; 

 

Флегматик 

 
Позитивний вплив Негативний вплив 

Внутрішнє 

середовище 

Сильний тип; стійкий 

характер; постійність в 

емоціях; послідовний у діях 

Повільний в емоційній реакції; діє в 

житті по шаблону, так як щось нове 

формувати не готовий;  

 

Зовнішнє 

середовище 

Часто серйозність у колективі 

та стриманість у натовпі; мала 

ймовірність впливу 

оточуючих; через стабільний 

стан часто повільно, але добре 

пристосовується до існування 

у колективі 

Важко пристосовується до нового 

середовища; важко переходить з 

одного типу діяльності до іншого; 

схильність до виконання 

однотипності роботи; 

некомунікабельність; повільність у 

активності колективу;  
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Сангвінік 

 
Позитивний вплив Негативний вплив 

Внутрішнє 

середовище 

Високоактивний; рухливий; 

сильний тип; стійкий характер; 

яскраво виражена міміка; швидко 

пристосовується у колективі; 

наполегливий, якщо захопиться 

справою; 

Присутні зміни настрою (але не 

на стільки критичні, як у 

холерика); Смаки та інтереси не 

постійні; 

Зовнішнє 

середовище 

Працьовитість у справах; 

альтруїзм; майже постійно 

позитивні емоції; досягає своїх 

цілей у команді; на нього важко 

впливати; професія з 

різноманітністю умов; 

Не завжди може серйозно 

розцінити всю відповідальність; 

може опинитися під впливом 

слабкості до алкоголю та куріння; 

не пристосований до 

одноманітності; 

 

Меланхолік 

 
Позитивний вплив Негативний вплив 

Внутрішнє 

середовище 

Висока чутливість 

нервової системи; 

Нерішучість; невпевненість; слабкий тип; 

безпідставно хвилюється; важко 

розворушити, однак потім йому нелегко 

вдається контролювати свої емоції, 

поведінку; 

Зовнішнє 

середовище 

Через великий ступінь 

піддаватися впливу – є 

гарним виконавцем; 

Труднощі вибору; асоціальність; схильність 

до алкоголізму; важко вступає в контакт; 

легко піддається впливу; 

 

Висновки 

 

У висновку отримали підтвердження визначень, характеристик та 

особливостей кожного з темпераментів за допомогою таких методів аналізу, як 

експертна оцінка, тобто порівняння усіх темпераментів за різними 

характеристиками та визначення тривалості скорочення життя в залежності від 

темпераментів. В результаті отримали данні, що найбільше скорочення життя і 

найменша стійкість до зовнішньому впливу у меланхоліка. В той же час 

найменш вразливим до зовнішніх подразників є сангвінік. Далі застосувавши 

ще один метод, SWOT-аналіз, визначили слабкі та сильні сторони кожного 

темпераменту як цілісної системи з урахуванням зовнішніх і внутрішніх 

чинників, що дало змогу підтвердити усі характеристики кожного із 

темпераментів. 
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ПРОФЕСІЙНІ ХВОРОБИ МЕНЕДЖЕРІВ 

 
Землянська О.В., ст. викл. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»); 

Панасюк Т.П., ст. (гр. УВ-41, ФММ НТУУ «КПІ») 

 

Будь-яка профеciя накладає свій відбиток на спосіб життя і здоров’я 

людей. Помилковою є думкa, що ризику пiддаються лише представники тих 

професій, які безпосередньо пов’язанi з виробництвом, або будь-якою тяжкою 

фізичною працею. Яскравим доказом помилковоcтi даного твердження є 

перелік основних захворювань, від яких страждають прeдстaвники типової 

офicної профеciї мeнеджeра. 

Найпоширeнiші професiйні захворювання менеджера досі офіційно не 

визнані вітчизняним законодавством та медичними документами. Згідно закону 

рoбoтoдавці не зобов’язaні надавати таким працівникам право на специфічний 

режим праці чи скорочений робочий час. Негативним моментом є і те, що на 

сучасному етапі професійні захворювання «бiлих кoмірцiв» займають вузький 

сегмент досліджень в галузі такої наукової дисципліни, як професійна 

патологія. З цього випливає, що достoвіpні дані про кількісне та якісне 

співвідношення професійних захворювань в управлінській ланці організацій і 

підприємств не розроблені. На рівні різнорідних відомостей з цієї пpoблеми 

перебуває і мeдична cтатиcтика. 

Серед найрозповсюдженіших хвороб менеджерів слід виділити: синдром 

хронічної втоми, «синдром менеджера», сутулість, сколіоз, проблеми з 

суглобами, больові синдроми в спині та шиї, головні болі напруги, синдром 

«комп’ютерної мишi», тунельний синдром, синдром «сухого ока» та 

різноманітні офтальмологічні відхилення, високий ризик виникнення серцево-

судинних захворювань, зaхворювань шлунково-кишкового тракту, а також 

розлади психоемоційної. 

Найчастішим захворюванням менеджерів є м'язово-скелетні болі. З даною 

проблемою стикається понад 40 % усіх топ-менеджерів та менеджерів так 

званої середньої ланки. Дані хворобливі стани виникають через дoвгoтривалу 

щoдeнну роботу сидячи. Роботодавці не надто переймаються забезпеченням 

своїх працівників зручними офicними меблями, які б мінiмізували 

навантаження на хребет і м’язи. Як нaслідок маємо стрімке підвищення 

кількості людей молодших 45 років, які потерпають від сутулості, сколіозу, 

остеохондрозу. Порівняно новою хворобою є синдром «комп’ютерної миші» 

або тунельний синдром – роздратування і набряк в oбласті кистьового суглоба, 

які здавлюють нерв і викликають біль та обмеженість руху. Дане відхилення 

виникає через постійну роботу з комп’ютерною мишею і може сигналізувати 

про можливі складніші відхилення у здоров’ї. 

Через часту та довготривалу роботу за персональним комп’ютером у 

менеджерів виникають різноманітні порушення зору. Завдяки новітнім 

технологіям і появі в офiсах рідкокpиcталічних монітоpів, останнiм чаcом 

традиційні хвороби очей змінилися та з'явилися нові. Серед них варто виділити 
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синдром «сухого ока» (ССО) – поліетіоліогічне захворювання, основою якого є 

порушення змочування поверхні ока, зумовлене пошкодженням сльозової 

плiвки. Також далекозорість – вада зору, що виникає внаслідок послаблення 

оптичної системи ока, і прoявляється у вигляді нездатнoсті сфoкусувати зір на 

прилeглому об'єкті; та короткозорість або міопія – дефект зору, коли людина 

чітко бачить лише близько розташoвані прeдмети. 

Типовою серцево-судинною хворобою менеджерів вважають інфаркт – 

гостре захворювання, зумовлене виникненням вoгнища iшeмічного нeкрозу в 

серцeвому м’язі у зв’язку з абсолютною або відносною недостатністю 

корoнарного крoвотоку. Причиною частих інфaрктів в прeдставників 

управлінської ланки є постійні стреси і хвилювання, недосипання, 

малорухливий спосіб життя, нервова aтмосфера на роботі з підлеглими. Окрім 

iнфаркту управлiнці часто страждають від серцевої недoстатності 

(патoфізіолoгічний стан, при якому серце внаслідок порушення своєї насосної 

функції не може задовольняти потреби мeтaболізму ткaнин) та ішемічної 

хвороби серця (патологічний стан, що характеризується абсолютним або 

відносним порушенням кровопостачання міокарду внаслідок ураження 

корoнaрних артерiй серця). Група цих професійних хвороб менеджерів є 

найнебезпечнішою через складність лікування, здатність до рецидиву та дуже 

високу смертність через них. 

Через нeрегулярне та нeраціональне харчування, а часто i через куріння 

менеджери схильні до захворювань травної системи. Найпоширеніші з них є: 

- гастрит –запалення слизoвої оболонки шлунка; ефективно лікується, 

але, як правило, хвороба неодноразово повертається через повернення до 

неправильного харчування. 

- панкреатит – запалення підшлункової залози. 

- виразка – хронічне захворювання тривалого pецидивуючoго характеру, 

що виражається у виникненні виразкoвого дeфекту cлизової стінки шлунка; 

може розвиватись внаслідок нелікування гастриту. 

Характерними для представників даної професії є головні болі напруги – 

переважна форма пeрвинного головного болю, двосторoннього, стиcкаючого 

характеру, помірної або легкої iнтенсивності, який не посилюється при 

звичайному фізичному навaнтаженні. Повсюдно в менеджерів різного рівня 

виникають стреси – неспeцифічна реакцiя організму у відповідь на дуже 

сильний подразник зoвні, який перевищує норму; депрeсії – хворoбливий стан 

пригoломшеності, пригнiчення, скорботи, що харaктеризується занeпадом 

життєвого тонусу і сил; нервові зриви – гострий напад тривоги, в результаті 

якого відбувається серйозне порушення звичного для людини способу життя. 

Середньостaтистичний вік менeджерів зростає, і в 2014 році він досягнув 

критичнoї позначки – близькo 40 років. Сорокалітні менеджери зіштовхуються 

з відчуттям власної незатребуваності за віковим фактором. Серед двох 

прeтендентів на вaкансію менеджера роботoдавець вiддасть перевагу мoлодому 

і недоcвідченому – він кoштує менше і швидше вчиться, адаптується під 

сучасні реалії, має більш активну життєву позицію. Все це спричиняє вже 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%96%D1%80#.D0.B2.D0.B0.D0.B4.D0.B8_.D0.B7.D0.BE.D1.80.D1.83
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%96%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5
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згaдані стpеси, депресії, які нерідко закінчуються деградацією особистості 

внаслідок шкідливих звичок і навіть суїцидами. 

Окремо варто виділити нещодавно «відкрите» інфeкційне захворювання, 

яке асoціюють із профеcією менeджера, – синдром хрoнічної втоми. Це хвороба 

з групи герпeсвірусних інфекцій, що спpичняється герпeсвірусом людини 7-го 

типу (ГВЛ–7, HHV–7), має прояви у вигляді хронічної втоми, що триває 

протягом шести місяців. 

Синдром хронічної втоми (СХВ) – одна з новoмодних, але нeприємних 

недуг. Вона впеpше була описана амeриканцями в 80-х роках минулого 

століття, коли ряди молoдих і здорoвих громадян буквально збивала з ніг 

невідома хвороба, основним симптомом якої була тривaла, постiйна втoма. 

Цікаво, що жертвами CХУ найчастiше ставали люди успішні, діяльні та 

енергійні – бізнесмени, економісти, фінaнсисти, юриcти і, звичайно ж, 

менeджери. 

Узагaльнений психологічний пoртрет «постійно втомленої» людини 

виглядає так: висока ступінь відповідальності, розвинeне почуття обoв'язку, 

честoлюбство, впeвненість у власних силах, прагнення реалізуватися у 

професії, бажання скрізь і в усьому досягти успіху. Лiкарі вважають, що про 

СХУ можна говорити тоді, коли не менше шести місяців у вас спoстерігаються: 

фізична слабкість, швидка стомлювaність, яка не проходить навіть після 

відпочинку, порушення сну (безсoння, сонливість, утруднення засинання і т.п.), 

болі в м'язах і в суглобах, субфебрильна температура (до 37,5-37, 8° С), часті 

застуди, запалення горла, збільшення шийних і пахвових лiмфатичних вузлiв, 

коливання ваги, погiршення пам'яті, емоційна нестaбільність. Дані симптоми 

має кожен другий прeдставник прoфесії управлінців. 

За дaними дoсліджень амeрикaнського Нaціонального iнституту прoблем 

здoров’я і професійної бeзпеки (NIОSH), нині понад 40 млн осіб у всьому світі 

страждають на клiнічну форму cиндрому хрoнічної втoми, який став 

поширеним завдяки урбaнiзованому і тeхнокpaтичному стилю життя, з 

пoвcякдeнним пoспіхом і пoстійним стрeсoм. Синдром хронiчної втоми мaє і 

інші назви – синдром менеджера і грип яппі. Тeрміну «синдром менеджера» в 

офiційній медицинi нeмає, однак у реальному житті даний cиндром не просто 

iснує, але й стaє усе бiльше і бiльше пoширеним. 

Потрібно зaзначити, що у цивiлізованих країнах вже вживaються заходи 

щодо запобігання і зменшення прoфесійних захворювань oфісних працівників. 

Ці заходи розповсюджені в США, Європі та Японії. В Україні ж на даному 

етапі на цю наявну проблему поки що «зaкривають oчі». Перше, що необхідно 

зрoбити в Укрaїні – це визнати хвoроби офiсних працiвників профeсійними і 

внести їх до Перeліку профeсійних захвoрювань. Оскільки тільки ті фoрми 

патoлогії, що зaзначені в Пeреліку профeсійних захвoрювань врaховуються при 

постaновці діaгнoзу «профзaхворювання» і припризнaчeнні разoвих та 

пocтійних компeнсaцій і пiльг. Після цього відповідні cпеціалісти змoжуть 

взятися за покращeння умов та знижeння ризикiв професії менеджера. 
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БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В ТУРИСТИЧНІЙ СФЕРІ 

 
Землянська О.В., ст. викл. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»); 

Слюсаренко Ю.Ю., ст. (гр. УЗ-41, ФММ НТУУ «КПІ») 

 

На сьогоднішній день туристичний бізнес дуже популярний у всьому 

світі. Туристи виїжджають за кордон в оздоровчу, пізнавальну чи професійну 

подорож. Зі зростанням обсягів туризму дедалі більшої актуальності набувають 

питання безпеки. При плануванні туру менеджер з туризму попереджає про 

можливі небезпеки та їх джерела. Але все ж таки турист знаходиться в 

середовищі, яке значно відрізняється від звичного: інша мова, традиції, клімат, 

природа, відсутність імунітету до місцевих хвороб. 

Протягом усієї історії розвитку туризму питання безпеки завжди 

хвилювали тих, хто подорожує. Понад 60 % з них вважають, що криміногенна 

ситуація є для них найголовнішим негативним фактором при ухваленні 

рішення щодо вибору напрямку подорожі та місця відпочинку. Непокоїть 

гостей також санітарно-гігієнічний стан та розміщення підприємств 

громадського харчування у країнах, до яких вони прямують. 

Чинники ризику в туризмі можна класифікувати наступним чином: 

― небезпека травмування; 

― вплив довкілля; 

― пожежонебезпека; 

― біологічні впливи; 

― психофізіологічні навантаження; 

― небезпека випромінювань; 

― етап перевезення; 

― інші чинники. 

Різні чинники небезпек мають різну ймовірність настання у багатьох 

країнах. Тому, необхідно визначити алгоритм дій, при тій чи іншій небезпеці, 

властивій цій країні. 

Отже, небезпека травмування може виникнути де завгодно. Вона виникає 

і при банальному переміщені важких предметів, занятті екстремальними 

видами спорту і при таких небезпечних природних явищах, як зсуви гірських 

порід (каменепади, селі, лавини), атмосферні явища (зливи, грози, смерчі, 

суховії, пилові бурі). 

Ризик негативного впливу довкілля спричинений різницею кліматичних 

умов в країні постійного проживання туриста та країни, в якій він перебуває 

зумовлений підвищенням або зниженням температури, вологістю, рухом 

повітряних мас, опадами в зоні обслуговування туристів, різкими перепадами 

барометричного тиску. 

Особливо небезпечні чинники виявляються при переміщенні в інший 

часовий пояс та кліматичні умови, що різко відрізняються від звичних. 

Оскільки туристична подорож короткочасна, то організм людини не завжди 

може швидко пристосуватися до зміни цих умов. Турист не висипається і 



114 

погано почуває себе при невідповідності місцевого часу, погано сприймає 

інформацію на екскурсіях. Потрапляючи у спекотний клімат, людина 

піддається підвищеному тепловому впливу. Якщо, наприклад, в Ізраїлі влітку 

не споживати достатню кількість води (до 5 літрів на день), то може настати 

зневоднення організму, яке матиме серйозні наслідки для здоров’я туриста. 

Тому програма туру завжди має бути старанно відпрацьована з урахуванням 

фізичного стану туриста, не бути зайво напруженою, щоб люди мали час на 

адаптацію до місцевих умов і відпочинку. 

Пожежну небезпеку неможливо передбачити заздалегідь. Тому, для того 

щоб захистити себе потрібно знати номер телефону, куди треба звертатися при 

пожежі. А також не становитися причиною пожежі, бути обережним з 

природою, особливо в легкозаймистих лісах. 

Біологічні чинники – це патогенні мікроорганізми, отруйні рослини, 

плазуни, комахи і тварини, що є переносниками інфекційних захворювань. 

Турист, прибуваючи до тропічних країн не має належного імунітету до 

місцевих захворювань. Тому ймовірність захворіти небезпечними 

карантинними захворюваннями зростає. До хвороб міжнародного масштабу 

можна віднести: чуму (поширена в таких країнах, як Мозамбік, Уганда, Заїр, 

Зімбабве, Мадагаскар, Танзанія, В’єтнам, Індія, Перу, Бразилія, Болівія), холеру 

(поширена більш ніж в 30 країнах Африки, 16 країнах Азії, 16 країнах 

Південної Америки, а також спостерігається в країнах Східної Європи та СНД), 

жовту лихоманку (основний регіон поширення – Африка) та малярію (найбільш 

поширена в Індії, Єгипті, Марокко, Гамбії, Тунісі, Кенії, Туреччині, Індонезії, 

Китаї та Таїланді). 

Щоб запобігти впливу біологічних чинників необхідно: дотримуватися 

санітарних норм; дізнаватися інформацію про небезпечних тварин, плазунів, 

риб, рослин, ареали поширення яких збігаються з туристичним маршрутом, про 

те, як уникнути небажаних контактів, яких невідкладних заходів слід вжити, що 

зробити у разі одержання травми; вживати питну воду і напої гарантованої 

якості; використовувати в їжу тільки продукти промислового виробництва; не 

купувати продукти у роздрібній вуличній торгівлі без сертифікаційних 

свідоцтв, а також із закінченим терміном придатності на упакуванні; мешкати в 

приміщеннях, забезпечених централізованим водопостачанням і каналізацією. 

У табл. 1.1 надано дані за кількістю тих, хто захворів, відвідавши країни 

зі спекотним кліматом: 

Таблиця 1.1 

Країна % тих, хто захворів Країна % тих, хто захворів 

1 2 3 4 

Індія 60 Кенія 49 

Єгипет 53 Туреччина 46 

Марокко 52 Індонезія 43 

Гамбія 50 Китай 39 

Туніс 49 Таїланд 37 
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Із появою перших симптомів захворювання (зазвичай, це нудота, 

блювання, рідкі випорожнення, підвищення температури, підвищення чи 

зниження тиску, запаморочення) слід негайно звернутися до лікаря. 

Самолікування в таких випадках може призвести до тяжких наслідків. 

Психофізіологічні навантаження поділяються на дві підкатегорії: 

психічно-нервові навантаження та власне фізичні. Значною мірою 

психофізіологічним навантаженням піддаються туристи, особливо під час 

екскурсійного або екстремального відпочинку. Відпочинок за кордоном значно 

змінює повсякденне життя людини, в звичайний день людина не буде лазити по 

горам, купатися в морі досхочу, танцювати всю ніч, багато часу перебувати на 

спеці і їсти незвичайні страви. Не кожна людина це витримає. Отже, треба 

планувати маршрут вашого відпочинку, враховуючи фізичні й 

психофізіологічні можливості. 

Небезпечні випромінювання – це підвищений рівень ультрафіолетового 

та радіаційного випромінювання. З ультрафіолетовим випромінюванням 

допоможуть засоби індивідуального захисту (окуляри, головний убір, одяг, що 

закриває тіло, сонцезахисні креми тощо). В місцях з підвищеним радіаційним 

випромінюванням туристичні маршрути не прокладаються. 

Один з найнебезпечніших етапів подорожі - етап перевезення, тобто 

проїзд до місця відпочинку та зворотній проїзд, транспортування під час 

подорожування та інше. Це пов’язане з тим, що транспортні засоби є 

джерелами підвищеної небезпеки. 

Отже, можна виділити такі основні заходи щодо запобігання негативних 

наслідків дії факторів небезпеки в туризмі: 

1) обов’язкове інструктування, як працівників всіх видів туристичних 

підприємств, так і туристів, що користуються їхніми послугами; 

2) дотримання вимог ергономіки та обов’язкове інформування туристів 

про можливість небезпеки травмування; 

3) дотримання вимог пожежної безпеки та інформування туристів щодо 

правил користування електричною мережею, нагрівальними приладами тощо; 

4) з метою мінімізації ризику впливу навколишнього середовища – 

завчасне планування подорожей з урахуванням кліматичної ситуації та 

техногенної обстановки; 

5) з метою протидії біологічним небезпекам необхідна обов’язкова 

вакцинація туристів від основних хвороб, характерних для того чи іншого 

регіону; 

6) з метою запобігання отруєнню туристів – запровадити суворий 

контроль якості їжі та питної води, своєчасне інформування про викиди 

шкідливих речовин тощо. 

Керівництва країн, які приймають іноземних гостей, роблять усе 

необхідне для гарантування безпеки їхнього здоров'я та життя. При виникненні 

надзвичайних ситуацій спеціальні національні та міжнародні органи і служби 

вживають негайних заходів з порятунку людей, зокрема туристів, і вивезення їх 

із небезпечних районів. 
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ВПЛИВ УРАЖАЮЧИХ ФАКТОРІВ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ У 

ПРОЦЕСІ РОБОТИ ЗА ПРОФЕСІЄЮ «МЕНЕДЖЕР» 

 
Землянська О.В., ст. викл. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»); 

Бесараб К.М., ст. (гр. УЗ-41, ФММ НТУУ «КПІ») 

 

Сьогодні, коли економічна система як ніколи раніше орієнтована на 

сферу послуг, професія менеджера опинилася на першому місці в списку 

найбільш популярних. Саме ці люди забезпечують фінансове благополуччя 

більшості компаній. Їх життя проходить в нескінченних телефонних розмовах, 

спілкуванні з людьми різного характеру та достатній кількості часу, 

проведеного за комп’ютером. 

Менеджер – це людина, що професійно займається управлінською 

діяльністю, що повсякденно керує функціями фірми з метою збереження її 

основних пропорцій; це також людина, наділена повноваженнями приймати 

управлінські рішення і здійснювати їхнє виконання. Метою менеджера є 

забезпечення стабільної конкурентоздатності фірми. 

Людина цієї професії часто стикається з низкою уражаючих факторів, що 

впливають на здоров’я. До таких можна віднести: 

 спілкування, у процесі роботи, з людьми різного характеру, можливі 

конфлікти, стреси; 

 вплив випромінювання телефону (як відомо, менеджер з продажу, 

робить, як мінімум, по 10-20 дзвінків на день); 

 дія випромінювання комп’ютера на організм; 

 шумове забруднення; 

 вібрації; 

 природне і штучне освітлення приміщень. 

Розглянемо дані пункти детальніше. Трапляється, що клієнти поводяться 

некоректно, грубіянять або нерозумно жартують. Вони здатні надовго вивести з 

рівноваги. Потрібно бути готовим до зустрічі з такими людьми і розвивати у 

собі стресостійкість – виховане самостійно або сформоване будь-ким вміння 

грамотно реагувати на дратівливі, стресові ситуації, і швидко діяти в них, 

контролювати негативні емоції в таких ситуаціях). 

Стресостійкість настільки важлива якість, що багато компаній, 

підбираючи ключових співробітників, тестують їх на вміння протистояти 

стресам. Тому потрібно виховувати дану «рису» в собі, а саме: проявляти 

повагу до людей у будь-якій складній ситуації. Всі ми – різні, у кожного свої 

особливості характеру, виховання та освіти, свої недоліки. І це необхідно 

враховувати. 

Не слід забувати про спорт, йогу, фітнес та басейн. Вибиратися за місто, в 

парки, на риболовлю, на дачу. Свіже повітря, вода, природа – діють 

заспокійливо на нервову систему людини і роблять її більш стійкою до стресів. 

Вивчати тайм-менеджмент, грамотно планувати свій день, не залишати важливі 

справи на кінець дня і на п'ятницю. Вміти відокремлювати важливі справи від 
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термінових, і від дрібних справ, і точно знати, які справи необхідно зробити в 

першу чергу. До речі, куріння знижує рівень стресостійкості. Тому 

рекомендовано кинути палити та контролювати дози алкоголю, який робить 

людину агресивнішою, їй стає легше піддаться різним провокаціям. 

Сьогодні діяльність більшості працівників сучасних професій пов'язана з 

використанням комп'ютерної техніки, працюючи з якою, людина потрапляє під 

вплив різноманітних факторів: електромагнітних полів (діапазон радіочастот: 

ВЧ, УВЧ і СВЧ), інфрачервоного та іонізуючого випромінювання, шуму, 

вібрацій, статичної електрики. 

Робота з комп'ютером супроводжується високою напругою зорової 

роботи і навантаженням на м'язи рук під час роботи з клавіатурою ПК. 

Важливим для підтримки оптимальної робочої пози в процесі праці є правильне 

розташування елементів робочого місця. У процесі праці необхідно 

дотримуватись правильного режиму роботи і відпочинку. В протилежному 

випадку в персоналу спостерігається незадоволеність роботою, головний біль, 

роздратування, порушення сну, втома та больові відчуття в очах, попереку, у 

ділянці шиї та рук. 

Обчислювальна техніка є джерелом тепловиділення, що може 

спричинити підвищення температури і зниження відносної вологості у 

приміщенні. У приміщеннях, де встановлені комп'ютери, потрібно 

дотримуватись необхідних параметрів мікроклімату. Об'єм приміщень, в яких 

провадиться робота за комп'ютером, не повинен бути меншим ніж 20 м
3
 на 

людину із урахуванням максимальної кількості одночасно працюючих. 

 

Таблиця 1 

 

Нормативні параметри мікроклімату для приміщень з ПК 

Період року 
Температура 

повітря, °С 

Відносна вологість 

повітря, % 

Швидкість руху 

повітря, м/с 

Холодний 
22–24 

21–23 

40–60 

40–60 

0,1 

0,1 

Теплий 
23–25 

22–24 

40–60 

40–60 

0,1 

0,2 

 

Шум призводить не тільки до порушення слухового аналізатора, але й до 

захворювань внутрішніх органів. До механізму виникнення таких захворювань 

залучені вегетативна і ендокринна системи. Вони забезпечують постійність 

внутрішнього середовища організму при його пристосуванні до змінних 

зовнішніх умов. Внаслідок тривалої дії шуму ці системи перестають чітко 

регулювати роботу внутрішніх органів, що обумовлює появу гіпертонічної, 

ішемічної, виразкової та інших хвороб. Рівень шуму на робочому місці 

менеджерів має не перевищувати 35–45дБ. 
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Відносно вікон робоче місце повинно бути розміщено так, щоб природне 

світло було збоку, переважно з лівого та забезпечувати коефіцієнт природної 

освітленості не нижче 1,5 %. Робоче місце, обладнане ПК повинно бути 

розташоване так, щоб уникнути попадання в очі прямого світла. Джерела 

штучного світла рекомендується розташувати з обох сторін від екрану 

паралельно напрямку зору. Щоб уникнути світових блисків від екрану, 

клавіатури, освітлювальних пристроїв, сонця в напрямку очей необхідно 

застосовувати антиблискові сітки, спеціальні фільтри для екрану, захисні 

козирки, жалюзі на вікнах. Вікна приміщень повинні мати регулювальні 

пристрої для відкривання. 

Без мобільного телефону людині в сучасних умовах цивілізації важко 

уявити своє життя, а тим більше у професії менеджера. Для захисту від 

електромагнітного випромінювання користувачам мобільних телефонів 

потрібно дотримуватися декількох простих правил: 

 для захисту від електромагнітного випромінювання слід максимально 

скоротити тривалість розмов по телефону без проводових навушників до 15-30 

хвилин на добу (попри розповсюджену думку, про те, що блютуз гарнітура 

сприяє зменшенню опромінювання, насправді вона не лише не слугує захистом 

від електромагнітного випромінювання, але є додатковим його джерелом); 

 при купівлі телефону потрібно прослідкувати за тим, щоб його 

питомий коефіцієнт поглинання (SAR) не перевищував 1 Вт/кг, таку 

інформацію можна знайти в інструкції з експлуатації телефону, проте, як 

показує практика, ці дані можуть не відповідати дійсності. Щоб бути 

впевненим у своєму телефоні, потрібно знати його рівень ЕМВ; 

 не варто тримати одночасно біля голови мобільний телефон та трубку 

звичайного телефону; 

 не розмовляти по телефону без навушників в автомобілі, громадському 

транспорті, метрополітені (оскільки металевий кузов призводить до 

екранування ЕМП і телефон починає випромінювати більшу потужність ЕМП); 

 захиститись від електромагнітного випромінювання мобільного 

телефону також допоможе використання функції гучного зв’язку, а також 

використання навушників. 

Практично всі захворювання витікають з того, що нас оточує, який спосіб 

життя ми ведемо, що їмо, в яких умовах перебуваємо і наскільки потерпаємо 

від стресів. 

Як мінімум одна третина життя практично кожного минає на роботі. 

Праця стає одним з важливих чинників впливу на здоров'я. Професія 

«менеджер» надзвичайно цікава та популярна у наш час. Не менш важливо 

зазначити, що це ще досить відповідальна та нервова робота. Тому про 

регламентований режим праці та відпочинку, підвищення рівня стресостійкості 

не потрібно забувати. Існує навіть синдром хронічної втоми, так званий 

«синдром менеджера». Отже, потрібно піклуватися про своє здоров’я та 

дотримуватися заходів щодо захисту від впливу багатьох уражаючих факторів. 
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АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПРИРОДНИХ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В 

УКРАЇНІ 

 
Землянська О.В., ст. викл. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»); 

Пімонова К.А., ст. (гр. УЗ-41, ФММ НТУУ «КПІ») 

 

Демографічний фактор є важливою передумовою економічного, 

інтелектуального, політичного розвитку будь-якої держави як самостійна 

складова фундаменту, на якому тримається суспільство [1]. Аналізом 

демографічної ситуації в різні роки займалися наступні вітчизняні науковці: 

Гайдаєв Ю.О. (також розглядає проблеми охорони здоров’я в Україні), 

Макарова О. В. (у публікації приділила увагу саме демографічній політиці), 

Осауленко О.Г., Перебейнос О. М. (проводять аналіз загалом), Терець В. М. 

(детально розглядає проблему депопуляції та старіння нації). 

Демографічна ситуація в Україні протягом багатьох років залишається 

одною з найбільш актуальних тем для обговорення. Сьогодні в українському 

суспільстві мають місце наступні демографічні процеси: старіння нації, висока 

смертність і низька народжуваність та, як наслідок, від’ємний природній 

приріст населення і скорочення кількості населення в країні, тощо. Всі вони є 

значним приводом для занепокоєння держави та громадськості [3]. 

Кількість населення в Україні щорічно зменшується (рис.1). 

 
Рис.1. Чисельність населення України у 2009-2015 рр., тис. осіб [4]. 

 

Так, за період з 2009 по 2015 роки вона зменшилась майже на 3 млн. 

чоловік. Значний стрибок спостерігається у 2015 році. В порівнянні з минулим 

роком кількість жителів скоротилась на 2,5 млн. осіб. Причиною даного явища 

слід вважати проведення на території держави військових дій. Також слід 
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зазначити, що дані вказані без урахування тимчасово окупованої території 

Автономної Республіки Крим і м. Севастополя. 

Скорочення чисельності населення характеризується від’ємним 

природнім приростом населення (табл.1). Явище депопуляції – скорочення 

чисельності населення за рахунок його природного руху на європейських 

теренах нині вже перестало бути екстраординарним: близько третини 

європейських держав на сьогодні фіксують природний убуток населення [5]. 

Україна не є виключенням. 

Таблиця 1 

Загальні коефіцієнти народжуваності і смертності, природного приросту в 

Україні в період 2009-2014 років (на тис. осіб) [4] 

 

Роки 
Загальні коефіцієнти 

Народжуваність Смертність Природній приріст 

2009 11,1 15,3 -4,2 

2010 10,8 15,2 -4,4 

2011 11,0 14,5 -3,5 

2012 11,4 14,5 -3,1 

2013 11,1 14,6 -3,5 

2014 10,8 14,7 -3,9 

 

Так, в Україні даний показник за останні 6 років складав від -4,4 у 2010 до 

-3,1 у 2012 році. Також можна побачити, що у наведених роках коефіцієнти 

народжуваності, смертності коливаються, проте незначно [4]. Якщо розглядати 

дані показники за областями, то можна побачити, що найвищі показники 

народжуваності у Волинській (14,1‰), Закарпатській (14,6‰) та Рівненській 

(14,8‰) областях, найнижчі – у Донецькій (8,2‰) та Луганській (5,1‰) 

областях. Найбільший показник смертності в Чернігівській області (19,2‰), 

найменший – у Луганській (10,2‰). Для більшості областей держави 

характерним залишається від’ємний рівень природного приросту, найвищі 

показники у Закарпатській (2,8‰) та Рівненській (2,1‰) областях. Таким 

чином, простежується чітка тенденція до погіршення демографічної ситуації із 

Заходу на Схід, з менш промислових до більш екологічно забруднених регіонів. 

На сьогодні народжуваність у містах України трохи підвищується на фоні менш 

вираженої тенденції до підвищення смертності, а в сільській місцевості 

відзначають стабільне зниження народжуваності та майже наполовину вищу 

смертність [2]. 

Першопричиною зниження народжуваності у глобальному масштабі 

називають трансформацію інституту сім’ї ( або інституціональну кризу сім’ї), 

перехід від традиційної патріархальної сільської сім’ї – осередку, де 

здійснювалась спільна праця, взаємодопомога між членами родини, до сім’ї 

міського типу з рисами індивідуалізму, участю у суспільному виробництві, 

користуванням державною системою соціального захисту [6]. 
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Головні причини невисокої тривалості життя громадян України криються 

переважно в нездоровому способі життя – курінні, зловживанні алкоголем, 

відсутності фізичних навантажень і поганому харчуванні. Основні причини 

смертності в Україні, згідно зі статистикою 2013 року, наведені на рис.2. 

 

 
 

Рис.2.Причини смертності в Україні [4]. 

 

Згідно з чинним законодавством, в Україні діють такі види допомоги 

сім’ям з дітьми: по вагітності та пологах, при народженні дитини, по догляду за 

дитиною до досягнення нею трирічного віку, на дітей, що перебувають під 

опікою та піклуванням, на дітей одиноким матерям, а також допомога 

малозабезпеченим сім’ям з дітьми. Чисельність отримувачів цих видів допомог 

– близько 1,5 млн. 

Найбільш актуальним завданням демографічних політики для України є 

зменшення смертності населення, особливо чоловіків працездатного віку, та 

збільшення тривалості здорового життя [1]. 
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Депопуляція і прогресуюче старіння населення, а також висока 

передчасна смертність в Україні уособлюють значущі демографічні обмеження 

для соціально-економічного розвитку, підвищення рівня життя нині і на 

перспективу. Адже депопуляція та високий рівень старіння, які взаємно 

підсилюють одне одного, програмують збереження негативних демографічних 

тенденцій на майбутнє, зумовлюють неминучість формування нестачі робочої 

сили, підвищення податкового навантаження на зайняте населення, скорочення 

фінансових можливостей щодо соціального забезпечення в умовах загального 

зростання попиту на соціальні послуги з боку осіб похилого віку, самотніх, 

малозабезпечених [7]. 

Стан сучасної демографічної ситуації в Україні є кризовим. Його 

небезпека полягає в тому, що депопуляція поєднується із значним погіршенням 

здоров’я населення, а за певних умов криза може перетворитися у 

демографічну катастрофу. Так, для її запобігання держава розробила стратегію 

[8], стратегічні завдання якою сформульовані наступним чином: 

1) відродження українських традицій, цінностей, духовності; 

2) забезпечення економічних передумов уповільнення процесів 

депопуляції; 

3) формування настанов на здоровий спосіб життя. 

Аналіз демографічної ситуації в Україні показує, що за останні роки вона 

загострилася і є без перебільшення катастрофічною. Невпинно зменшується 

народжуваність. Тривога стає ще відчутнішою тому, що одночасно зростає 

смертність. Демографічний фактор є одним з визначальних для забезпечення 

стабільного й безпечного розвитку держави, а проблеми оптимального 

демографічного розвитку слід розглядати як першочергові інтереси держави, як 

фактор і водночас як результат її функціонування. 
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ПРИРОДНЫЕ ПОЖАРЫ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЧС 

 
Искаков Э. Р., студ. (гр. КП-22, ФПМ НТУУ «КПИ», Китай), 

Михеев Ю. В., доц. (каф. ОТГБ НТУУ «КПИ») 

 

В понятие природные пожары входят лесные пожары, пожары степных и 

зеленых массивов, торфяные и подземные пожары горючих ископаемых. 

Самые типичные случаи возникновения лесного пожара: 

1) брошена горящая спичка, окурок; 

2) неосторожное обращение с оружием; 

3) несоблюдения правил ТБ; 

4) разведение костров в местах с подсохшей травой, на лесосеке, под 

кронами деревьев и т. д.; 

5) выжигание травы на лесных полянах, прогалинах или окало леса; 

6) осколок стекла, брошенного на солнечном месте, сфокусировал 

солнечные лучи, как зажигательная линза; 

7) хозяйственные работы в лесу (корчевка, взрывание, сжигание мусора, 

строительство дорог, электролиний, трубопроводов и т. д.). 

Лесные пожары классифицируются по: 

1) характеру возгорания; 

2) скорости распространения; 

3) размеру площади, охваченной огнем. 

Если вы оказались в лесу во время пожара, то направление 

противоположное огню, могут подсказать птицы и животные, которые бегут от 

огня в противоположную им, сторону. 

Торфяные пожары движутся медленно, по несколько метров в сутки. Они 

особенно опасны неожиданными прорывами огня из подземного очага и тем, 

что кромка его не всегда заметна и можно провалиться в подгоревший торф. 

Поэтому при пожаре надо избегать торфяных болот, а при необходимости – 

двигаться по торфяному полю только группой, причем первый в группе должен 

проверять шестом почву, как при движении по тонкому льду. Признак 

подземного пожара – земля горячая, из почвы идет дым. 

Небольшой пожар (ширина кромки – до 1 км) может за полчаса-час 

остановить группа из 3–5 человек даже без специальных средств. Например, 

веником из зеленых ветвей, молодым деревцем (1,5–2 м), мешковиной, 

брезентом или одеждой сбивая пламя. Огонь надо захлестывать, сметать в 

сторону очага пожара, небольшие языки пламени затаптывать ногами. 

Еще один распространенный прием – забрасывать кромку пожара землей. 

Борьбой с лесными пожарами в первую очередь занимаются 

государственная служба, у которой есть собственные авиабазы, пожарно-

химические станции, дозорно-сторожевая служба и т. д. Крупные силы и 

техника, применяющаяся профессионалами, может концентрироваться в одном 

месте области. 

Биологические чрезвычайные ситуации (ЧС)  
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Зоной биологического заражения называют территорию, в пределах 

которой возможно заражение. К биологическим ЧС относятся эпидемии, 

эпизоотии и эпифитотии. Возбудителями инфекционных заболеваний являются 

болезнетворные (патогенные) микроорганизмы (или их токсины – яды). 

Эпидемия – широкое распространение инфекционной болезни среди 

людей, значительно превышающее обычно регистрируемый на данной 

территории уровень заболеваемости. 

Пандемия – необычно большое распространение заболеваемости как по 

уровню, так и по масштабам распространения с охватом ряда стран, целых 

континентов и даже всего земного шара. 

Среди многих эпидемиологических классификаций широкое применение 

получила классификация, в основу которой положен механизм передачи 

возбудителя. 

Инфекционные болезни классифицируются по виду возбудителя – 

вирусные болезни, риккетсиозы, бактериальные инфекции, протозойные 

болезни, геломинтозы, тропические микозы, болезни системы крови. 

Эпизоотии. Инфекционные болезни животных – группа болезней, 

имеющая такие общие признаки, как наличие специфического возбудителя, 

цикличность развития, способность передаваться от зараженного животного к 

здоровому и принимать эпизоотическое распространение. 

Эпифитотия. Для оценки масштаба заболеваний растений применяют 

такие понятия, как эпифитотия и панфитотия. 

Эпифитотия – распространение инфекционных болезней на 

значительные территории в течение определенного времени. 

Панфитотия – массовые заболевания, охватывающие несколько стран или 

континентов. 

Предупредительными мерами против распространения инфекционных 

болезней является комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических 

мероприятий, раннее выявление больных и подозреваемых по заболеванию 

путем обхода домов, усиление медицинского наблюдения за 

инфицированными, их изоляция или госпитализация, санитарная обработка 

людей и дезинфекция помещений, местности, транспорта, обеззараживание 

пищевых отходов, сточных вод, санитарные надзор за режимом работы 

предприятий жизнеобеспечения, санитарно-просветительная работа. 

Эпидемиологическое благополучие обеспечивается совместными усилиями 

органов здравоохранения, санитарно-эпидемиологической службы и населения. 

Космические ЧС  

Космос – один из элементов, влияющих на земную жизнь. Перечислим 

некоторые опасности, угрожающие человеку из космоса. 

Астероиды – это малые космические предметы, диаметр которых 

колеблется в пределах 1–1000 км. 

Встреча нашей планеты с небесными телами представляет собой 

серьезную угрозу для всей биосферы. Расчеты показывают, что удар астероида 

диаметром около 1 км сопровождается выделением энергии, в десятки раз 
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превосходящей весь ядерный потенциал, имеющийся на Земле. Энергия одного 

удара оценивается величиной – 10 эрг. 

Основное средство борьбы с астероидами и кометами, сближающимися с 

Землей, – это ракетно-ядерная технология. 

Предполагается разработать систему планетарной защиты от астероидов 

и комет, которая основана на двух принципах защиты, а именно изменение 

траектории ОКО и разрушение его на несколько частей. Солнечная радиация 

выступает мощным оздоровительным и профилактическим фактором, 

распределение солнечной радиации на разных широтах служит важным 

показателем, характеризующим различные климато-географические зоны, что 

учитывается в гигиенической практике при решении ряда вопросов, связанных 

с градостроительством и т. д. Совокупность биохимических и физиологических 

реакций, протекающих при участии энергии света, носит название 

фотобиологических процессов. Фотобиологические процессы по 

функциональной роли могут быть условно разделены на три группы. 

Первая группа обеспечивает синтез биологически важных соединений 

(например, фотосинтез). 

Ко второй группе относятся фотобиологические процессы, служащие 

для получения информации и позволяющие ориентироваться в окружающей 

обстановке (зрение, фототаксиз, фотопериодизм). 

Третья группа — процессы, сопровождающиеся вредными для 

организма последствиями (например, разрушение белков, витаминов, 

ферментов, появление вредных мутаций, онкогенный эффект). 

Наиболее активной в биологическом отношении является 

ультрафиолетовая часть солнечного спектра, которая у поверхности Земли 

представлена потоком волн в диапазоне от 290 до 400 нм. 

Бактерицидное действие искусственного УФ-излучения используют для 

обеззараживания питьевой воды. 

Однако действие УФ-излучения на организм и окружающую среду не 

ограничивается лишь благоприятным влиянием. Чрезмерное солнечное 

облучение приводит к развитию выраженной эритемы с отеком кожи и 

ухудшению состояния здоровья. Наиболее частым поражением глаз при 

воздействии УФ-лучей является гиперемия, конъюнктивиты, появляются 

блефароспазм, слезотечение и светобоязнь. 
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Вступ. Сучасні господарки щодня використовують різноманітні миючі 

засоби для полегшення прибирання та заощадження часу і коштів. На жаль, чим 

помітнішим є очищуючий ефект, тим більша шкода наноситься здоров'ю: 

більшість побутової хімії містить у своєму складі небезпечні для людини та 

довкілля речовини. Сполуки, що входять до складу пральних порошків та 

засобів для миття посуду, у людини можуть викликати алергічні реакції, 

подразнення шкіри, дихальних шляхів та навіть призводити до хронічних 

захворювань. 

Актуальність даної роботи зумовлена непоінформованістю населення 

щодо безпеки засобів побутової хімії. В результаті до організму людини 

потрапляють небезпечні хімічні сполуки, а у водойми – загрозливо високі 

концентрації фосфору, який не може бути видалений зі стічних вод більшістю 

українських очисних споруд та призводить до евтрофікації природних водойм. 

Предметом дослідження є пральні порошки та засоби для миття посуду 

відомих марок. Розглянуто, які хімічні речовини входять до їхнього складу, та 

з’ясовано влив цих речовин на здоров’я людини. 

Аналіз публікацій. Для аналізу компонентів, що входять до складу 

миючих засобів, та їхнього впливу на організм людини, було обрано пральні 

порошки таких брендів: Tide, Ariel, Persil, Лоск, Pervol, Ушастый нянь, Rex та 

засіб для миття посуду Fairy. 

Встановлено, що найпоширенішими їхніми компонентами є: аніонні 

поверхнево активні речовини (далі – ПАВ), катіонні ПАВ, неіоногенні ПАВ, 

фосфати, фосфонати, цеоліти, кисневий відбілювач, оптичний відбілювач, хлор, 

ензими, ароматизатор, консервант, мило. 

Також аналізу підлягали порошки та засоби для миття посуду, які 

вважаються відносно екологічно безпечними: Amway, Frosch, Ecover, Ecomix, 

Дакос, Sonett. До їхнього складу в основному входять: неіоногенні ПАВ, 

лимонна кислота, полікарбоксилат, фосфонати, цеоліти, силікати, кисневий 

відбілювач, оптичний відбілювач, ензими, ароматизатор. 

Основні результати дослідження. Навіть при ретельному ополіскуванні 

посуду або одягу на їхніх поверхнях залишаються певні кількості хімічних 

речовин, що входили до складу миючого засобу. При тривалій дії на людський 

організм вони можуть проявляти свою негативну дію. Основними шляхами 

потрапляння компонентів побутової хімії у людський організм є вдихання 

випарів цих речовин під час прання та безпосереднє проникнення компонентів 

через шкірні пори. 

Поверхнево-активні речовини (ПАР, сурфактанти, детергенти) — хімічні 

речовини, які знижують поверхневий натяг рідини, полегшуючи розтікання, у 
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тому числі знижуючи поверхневий натяг на межі двох рідин. Вони є основними 

компонентами будь-яких миючих засобів, які завдяки своїм хімічним 

властивостям забезпечують очищення поверхонь та тканин від забруднень. 

Існують чотири групи ПАР, які відрізняються за своїми властивостями та 

ступенем шкідливого впливу на людину: катіонні, аніонні, амфотерні та 

неіоногенні. Встановлено, що найбільш небезпечними є катіонні ПАР [1, 2]. 

Дослідження показали, що катіонні ПАР можуть викликати різко 

виражені дерматити, зміни у поведінці тварин. Аніонні ПАР за утворенням 

дерматитів, а також за часом відновлювального періоду займають проміжне 

положення. У більшості випадків 2% водні розчини аніонних ПАР 

подразнювальної дії не мають. Неіоногенні ПАР у концентрації більшій, ніж 

10% подразнюють шкіру тварин. Відомо, що при контакті рук людини з 

водними розчинами деяких миючих засобів і детергентів спостерігається 

зниження кількості загальних ліпідів, амінокислот і зміна рН шкіри. Виявлена 

негативна кореляція між зниженням активності ферментів шкіри при дії ПАР і 

зневодненням шкіри. 

ПАР пригнічують функцію утворення жовчі печінки. Їхня дія на клітини 

печінки характеризується різким збільшенням проникності клітинних мембран. 

Також аніонні та неіоногенні ПАР змінюють електропровідність клітин 

слизової оболонки верхніх дихальних шляхів, а тим самим, і проникність 

мембран цих клітин. 

Гіперхолестеринемія — показник несприятливої дії детергентів на 

організм. Надходження їх в організм може впливати на серцево-судинну 

систему. ПАР знижують активність підшлункової залози і фільтрувальну 

здатність нирок, змінюють активність ферментів крові (каталази, пероксидази, 

аланінамінотрансферази та ін.), впливають на вміст сульфгідрильних груп у 

сироватці крові. Незалежно від способу дії ПАР існують загальні властивості їх 

впливу на обмін речовин в організмі: підвищення концентрації холестеролу в 

плазмі крові, вплив на процеси трансамінування, зміни активності 

холінестерази крові. Алергічний ефект дії ПАР зменшується у наступному 

порядку: катіонні, аніонні, неіоногенні ПАР. [3] 

Для мінімізації негативного впливу ПАР на організм людини детергенти 

повинні відповідати наступним гігієнічним вимогам: не проявляти токсичну, 

алергенну, мутагенну, ембріотоксичну і канцерогенну дію на організм людини і 

не накопичуватися у ньому. 

Не менш небезпечними компонентами миючих засобів є фосфати, які 

знаходяться там у вигляді триполіфосфату натрію. Він необхідний для 

пом'якшення води до такого рівня, щоб відіпрати будь-який тип тканини від 

більшості відомих забруднень. З іншого боку, таку кількість фосфатів дуже 

складно виполоскати та випрати з тканин (особливо шерсті, вовни та 

синтетики). 

Потрапляючи на поверхню шкіри разом з пральним порошком, фосфати 

порушують кислотно-лужний баланс клітин шкіри, який має захисну функцію. 

Через це, перш за все, виникають дерматологічні захворювання. Окрім впливу 
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на шкірний покрив, фосфати впливають і на роботу організму в цілому, так як 

через шкіру вони проникають у кров і змінюють у ній відсотковий вміст 

гемоглобіну, щільність сироватки крові, вміст білка. Це веде до порушення 

функції нирок, печінки, скелетних м’язів, що призводить до отруєнь, 

порушення обмінних процесів та загострення хронічних захворювань. 

Встановлено, що основний механізм впливу сполук фосфору – взаємодія 

їх з ліпідно-білковими мембранами і проникнення через них у різноманітні 

структурні елементи клітини, викликаючи тим самим суттєві зміни в 

біохімічних та біофізичних процесах. [2, 4] 

Фосфати сприяють значному підсиленню токсичних властивостей ПАР: 

проникненню ПАР через пори шкіри, зневодненню шкірного покриву, більш 

активному руйнуванню клітинних мембран. Накопичуючись на волокнах 

тканини та проникаючи до кровоносної системи, вони призводять до змін 

фізико-хімічних властивостей самої крові, порушенню імунітету, шлунково-

кишкових пухлин, перериванню вагітності у жінок. 

На сьогоднішній день майже усі цивілізовані країни світу повністю 

заборонили використання фосфатів у миючих засобах або звели їх вміст до 

мінімуму (2-7% у Європі при використанні в Україні на рівні 22%). Фосфати 

заборонили використовувати навіть у таких країнах, як Гонконг, Таїланд, 

Корея. В Україні закон про обмеження використання фосфатовмісних миючих 

засобів поки що не затверджено. 

Ще одним компонентом миючих засобів є відбілювач, який працює за 

рахунок хлорвмісних компонентів та різноманітних перекисів, що може бути 

небезпечним для здоров’я, так як викликає сильне подразнення на слизових 

оболонках та шкірі людини. З миючих засобів хлор проникає в організм двома 

шляхами: через шкіру та через дихальні шляхи. При потраплянні в організм 

високі концентрації хлору можуть викликати рак сечового міхура, шлунку, 

печінки, прямої та ободової кишки. 

В складі пральних порошків часто є оптичні відбілювачі – хімічні 

сполуки, що відбивають світло і створюють сяючий ефект. Частинки оптичного 

відбілювача є люмінісцентними барвниками і впливають на шкіру, адже 

практично не виполаскуються з тканини. Мають негативний вплив на чутливу 

шкіру – викликають подразнення, почервоніння. [4] 

Ароматизатори (віддушки) є комплексом синтетичних органічних 

речовин, які надають миючим засобам та милам приємного аромату. До їх 

складу можуть входити такі сполуки, як кумарин, лимонен, гераніол, 

цитронелаль, обепін, бензойна смола, яра-яра та багато інших. 

Штучні ароматизатори в миючих засобах можуть викликати сильну 

алергію у людини. Хімічні ароматичні добавки часто призводять до свербіння, 

печіння у носі, сльозоточивості. Крім того, ароматизатори у пральному 

порошку можуть спровокувати астму або тяжку алергію і навіть вплинути на 

концентрацію уваги і координацію рухів. Лимонен – відомий канцероген, який 

може викликати подразнення очей та шкіри, а в деяких випадках навіть рак 

молочної залози та органів репродуктивної системи. У високих концентраціях 
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гераніол викликає отруєння. Як і всі ефірні масла, гераніол може бути 

алергеном. Високі концентрації при контакті зі шкірою можуть викликати 

опіки та подразнення. В миючих засобах він міститься в незначній кількості, 

проте його шкідливі властивості проявляються при тривалому застосуванні. 

Кумарин може викликати алергічний контактний дерматит, є канцерогеном і 

включений до Списку небезпечних речовин, складеного Національним 

інститутом охорони здоров’я США. Може також викликати захворювання 

печінки [4]. 

Ензими - спеціальні біологічно активні речовини, що містяться в 

пральних порошках або в відбілювачах. Ензими розкладають органічні сполуки 

(плями крові, соусів, кави, овочеві плями, піт, жири та ін.), проникаючи в 

структуру даного забруднення і розщеплюючи його на речовини, які пральний 

порошок вже може відіпрати. Ензими не є токсичними речовинами, але при 

постійній взаємодії зі шкірою рук можуть мати подразнюючий ефект і 

викликати контактні дерматити (почервоніння шкіри, обезжирювання, сухість 

шкіри) [2].  

Для зменшення негативного впливу побутової хімії на здоров’я слід 

дотримуватися наступних рекомендацій: 

1. Уникати контактів незахищених рук та інших частин тіла з розчином 

порошку. 

2. Ретельно (більше восьми разів) ополіскувати випрані речі в гарячій 

воді, так як в холодній фосфати та ПАР практично не виполіскуються. 

3. Намагатися знаходитися якомога менше часу в приміщенні, де 

відбувається прання, провітрювати помешкання. 

4. Ретельно мити руки великою кількістю води після прання. 

Серед проаналізованих миючих засобів та пральних порошків найбільш 

безпечними можна вважати товари марок Ecover, Дакос, Sonett. Відносно 

безпечними – марки Frosch, Amway. Проте багато марок, які вважаються 

екологічно безпечними, за складом нічим суттєво не відрізняються від 

звичайних мийних засобів. 

Висновки. Шкіра рук, контактуючи з активними хімічними розчинами 

миючих засобів та пральних порошків, стають основним провідником 

небезпечних хімічних агентів в організм людини 

Реакція організму на хімічні речовини у складі побутової хімії в 

основному залежить від чутливості імунної системи людини. Найбільш 

чутливими до синтетичних миючих засобів є алергіки, діти, жінки в період 

вагітності та годування груддю. 

Отже, для того, щоб звести до мінімуму ризик побутової хімії для 

здоров’я, слід використовувати органічну хімію – товари, що мають 

мінімальний негативний вплив на здоров’я людини та безпеку оточуючого 

середовища. Миючий засіб повинен мати так званий екологічний сертифікат на 

зразок ECO GARANTIE, ECO CONTROL, ECOCERT, ICEA, NATURE, NPA та 

інші. 
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УРАЖЕННЯ З УРАХУВАННЯМ СУЧАСНИХ УМОВ НА ТЕРИТОРІЇ 

УКРАЇНИ 

 
Ільчук О.С., асистент (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»); 

Андрук М.М., студент (гр. БІ-21, ФБТ НТУУ «КПІ») 

    

Вступ. Осередок біологічного ураження може виникнути з різних причин, 

таких як: аварії, занесення збудника хвороби чи застосування біологічної зброї.  

Німецька армія почала розробляти біологічну зброю, ще в роки Першої 

світової війни. У період Другої світової війни на території Німеччини в 

науково-дослідницьких центрах, які були засекречені, вирощували збудники 

небезпечних та інфекційних хвороб людей та застосовували їх, як біологічну 

зброю [1]. 

З 1940 по 1944 р. японська армія більше 10 разів використовувала різні 

види біологічних засобів проти китайських військ і мирного населення і як 

наслідок в містах Китаю спалахнула епідемія чуми. 

Зараз у 2015 році, Україна є об’єктом військової агресії з боку Росії. А 

Росія це одна з держав , яка має значні запаси біологічної зброї. Тому Україна 

має бути готова прийняти удар біологічної зброї з боку агресора.  

Предмет дослідження є осередок біологічного ураження, тобто територія , 

яка потрапила під вплив біологічних засобів ( зброї противника ), а також 

територія де виникли масові зараження людей та тварин.  

Основні результати дослідження. Основу осередку біологічного ураження 

складають: хвороботворні мікроби, їх токсини, а також найбільш небезпечні - 

шкідники рослин. Для запобігання поширення інфекції захворювання в 

осередку вводиться карантин або обсервація . Карантин – це сукупність 

державних заходів, які проводять для запобігання поширення інфекційних 

захворювань із центра ураження та для повної ізоляції і ліквідації його. 

Карантин вводиться тоді, коли було застосовано біологічну зброю. 

Встановлюється карантинний режим, який передбачає повну ізоляцію осередку 

ураження від населення. З метою ізоляції колективу проводяться такі 

адміністративно-господарські заходи: 

 забороняється в’їзд та виїзд людей; 

 забороняється вивозити тварин, продукцію тваринництва та 

рослинництва; 

 передавати будь-яке майно за межі зони карантину; 

 припиняється робота всіх підприємств та закладів, крім тих, які мають 

особливе значення для народного господарства;  

 проводяться протиепідемічні, ветеринарно-санітарні, санітарно-

гігієнічні, проти-епізоотичні, лікувально-профілактичні заходи. 

Навколо осередку встановлюються спеціальні пункти, які перебувають 

під контролем медичної служби. Постачання продуктів, питної води та 

предметів широкого вжитку не припиняється. Карантинні заходи проводяться в 
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повному обсязі тоді, коли наявний прояв особливо небезпечних захворювань 

або захворюванням, які швидко і масово розповсюджуються (чума, черевний 

тиф, холера, натуральна віспа, висипний тиф, ящур, сибірка, сап). Обсервація – 

це система, яка дозволяє спостерігати за ізольованими людьми або тваринами, 

які прибули з карантину [2]. 

Карантин та обсервація припиняється після госпіталізації останнього 

хворого та закінчення дезінфекції.  

Основні правила поведінки в разі перебуванні в межах зони біологічного 

ураження: 

 використовувати ватно-марлеву пов’язку; 

 обов’язково проводити вологе прибирання з використанням 

дезінфікуючих розчинів (щоденно); 

 чітко виконувати правил особистої та громадської гігієни, ретельно 

мити руки з милом; 

 вживати воду з надійних джерел. Сирі овочі і фрукти після миття 

додатково обливати окропом; 

 під час догляду за хворим необхідно одягнути халат, хустку і ватно-

марлеву пов’язку; 

 працівників, які отримали інфекційне захворювання, потрібно 

терміново ізолювати. У кімнаті, де перебуває хворий, тричі на день робити 

вологе прибирання із застосуванням дезінфікуючих засобів; 

 особи, які спілкуються з хворим, абсолютно забороняється покидати 

межі своєї квартири та спілкуватись з іншими людьми; 

 у випадку госпіталізації хворого провести у квартирі дезінфекцію. 

Професійне надання засобів індивідуального захисту дасть можливість 

повністю уникнути ураження населення біологічною зброєю. Перелік засобів 

які допоможуть вам в біологічному осередку :  

 ватно-марлеві пов'язки; 

 респіратори; 

 спеціальний ізолюючий захисний одяг та медичні засоби захисту; 

 фільтруючі і ізолюючі протигази; 

 протипилові матерчаті маски ГІТМ-1; 

 плащі і накидки із прогумованої тканини, пальта із драпу, шкіри, 

грубого сукна також захищають від біологічних засобів ураження [2]. 

Біологічний захист передбачає проведення колективних індивідуальних 

заходів захисту; запровадження карантину та обсервації; знезаражування 

осередку уражених людей, тварин, рослин, своєчасну локалізацію зони 

біологічного ураження; проведення екстреної та специфічної профілактики; 

запровадження та додержання протиепідемічного режиму підприємствами, 

установами та організаціями незалежно від форм власності й господарювання 

та населенням; прогнозування масштабів розвитку наслідків біологічного 

зараження [3]. 



134 

Висновки. Для того щоб запобігти масового ураження людей в осередку 

використання біологічної зброї, яку може використати держава-агресор, треба 

вжити низку заходів та мати в розпорядженні засоби, які можуть уникнути, чи 

зменшити втрати в осередку біологічного ураження. Однак, сьогодні в Україні 

відсутні програми з біобезпеки та запобігання проявам біологічного тероризму, 

не створено національну систему протидій можливим біозагрозам, зокрема не 

утворено автоматизовані і інтегровані банки даних про можливі загрози 

біологічного та хімічного походження. Незадовільними залишаються 

фінансування та матеріально-технічне забезпечення лабораторій, що працюють 

зі збудниками особливо небезпечних інфекційних хвороб та зберігають колекції 

таких збудників. Знижується рівень професійної підготовки персоналу, 

допускаються порушення вимог протиепідемічного режиму роботи та 

санітарних норм під час виробництва, зберігання, обігу  

та утилізації біологічних агентів. Послаблений державний нагляд і контроль у 

сфері біологічної безпеки, зокрема в процесі зміни власника об'єктів 

підвищеної небезпеки, недосконала організація охорони патогенних  

мікроорганізмів і штамів небезпечних та особливо небезпечних  

інфекційних хвороб, які зберігаються в мікробіологічних  

лабораторіях, підвищують ризики несанкціонованих доступів та  

витоку патогенних мікроорганізмів у навколишнє середовище, що може  

спричинити масові інфекційні захворювання. 
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Часть общей системы управления организацией, представляющая собой 

комплекс правовых, организационных, технических, социально-экономических, 

санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мер, 

направленных на обеспечение безопасных и здоровых условий труда называют 

системой управления охраной труда (СУОТ) 

СУОТ имеет следующие три уровня управления: государственный, 

территориальный и местный. 

На государственном уровне СУОТ осуществляется Правительством 

Украины непосредственно и по его поручению Госгортехнадзором и другими 

органами исполнительной власти, в круг обязанностей которых входят вопросы 

управления охраной труда. 

Руководство организации (местный уровень управления обеспечивает 

разработку, внедрение и функционирование СУОТ в соответствии с 

установленными требованиями государственного стандарта. Целью СУОТ 

является обеспечение безопасных и благоприятных условий труда, снижение 

травматизма, профессиональных заболеваний и чрезвычайных происшествий в 

процессе производственной деятельности организаций. 

СУОТ включает организационную структуру, деятельность по 

распределению ответственности работодателя, должностных лиц и работников 

в области охраны и безопасности труда, а также по планированию и 

финансированию мероприятий по охране труда. В должностные инструкции 

руководителей высшего звена, руководителей структурных подразделений и 

участков, а также в трудовые договоры рабочих независимо от места их работы 

вносят обязанности по соблюдению требований охраны труда и промышленной 

безопасности. 

Работодатель должен обеспечить: 

 безопасность при эксплуатации производственных зданий, сооружений, 

оборудования, безопасность технологических процессов и применяемых в 

производстве сырья и материалов, а также эффективную эксплуатацию средств 

коллективной и индивидуальной защиты; 

 соответствующие требованиям законодательства об охране труда 

условия труда на каждом рабочем месте; 

 организацию надлежащего санитарно-бытового и лечебно–

профилактического обслуживания работников; 

 режим труда и отдыха работников, установленный законодательством; 

 выдачу специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ, 

смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными 

нормами работникам, занятым на производствах с вредными или опасными 

условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением; 
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 эффективный контроль за уровнем воздействия вредных или опасных 

производственных факторов на здоровье работников; 

 возмещение вреда, причиненного работникам увечьем, 

профессиональным заболеванием, либо иным повреждением здоровья, 

связанным с исполнением ими трудовых обязанностей; 

 обучение, инструктаж работников и проверку знаний работниками 

норм, правил и инструкций по охране труда; 

 информирование работников о состоянии условий и охраны труда на 

рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся 

работникам СИЗ, компенсациях и льготах; 

 беспрепятственный допуск представителей органов государственного 

надзора и контроля и общественного контроля для проведения проверок 

состояния условий и охраны труда на предприятиях и соблюдения 

законодательства об охране труда, а также для расследования несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 своевременную уплату штрафа, наложенного органами 

государственного надзора и контроля за нарушения законодательства об охране 

труда и нормативных актов по безопасности и гигиене труда; 

 необходимые меры по обеспечению сохранения жизни и здоровья 

работников при возникновении аварийных ситуаций, в том числе надлежащие 

меры по оказанию первой помощи пострадавшим; 

 предоставление органам надзора и контроля необходимой информации 

о состоянии условий и охраны труда на предприятии, выполнении их 

предписаний, а также о всех подлежащих регистрации несчастных случаях и 

повреждениях здоровья работников на производстве; 

 обязательное страхование работников от временной 

нетрудоспособности вследствие заболевания, а также от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

 устанавливает обязанности, права и ответственность в области охраны 

труда должностных лиц и осуществляет допуск их к работе после изучения 

нормативных документов по охране труда и проверки знаний; 

 назначает лиц, ответственных за состояние и эффективность средств 

коллективной защиты работающих, а также за безопасную эксплуатацию 

объектов повышенной опасности; 

 дает разрешение на начало эксплуатации законченных строительством, 

расширением и реконструкцией объектов только при обеспечении на них 

условий труда в соответствии с требованиями безопасности, производственной 

санитарии, обученного персонала и необходимой технологической 

документации; 

 организует техническую экспертизу состояния оборудования, зданий и 

сооружений по истечении амортизационного срока или срока, установленного 

нормативами для определения их пригодности к дальнейшей эксплуатации; 
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 назначает комиссию по расследованию несчастных случаев на 

производстве, обеспечивает сообщение и направление материалов по 

групповым и смертельным несчастным случаям в органы надзора и контроля; 

 создает условия для работы уполномоченных (доверенных) лиц по 

охране труда профсоюза или трудового коллектива, поощряет работников за 

безаварийную работу и улучшение условий труда; 

 привлекает к ответственности лиц, нарушающих законодательство о 

труде и охране труда, требования правил и инструкций по охране труда, не 

выполняющих приказы, распоряжения, предписания и свои должностные 

обязанности. 

Работодатель и лица, представляющие работодателя (должностные лица) 

организуют и контролируют работу по охране труда: 

 руководитель – в организации в целом; 

 заместители руководителя, главные специалисты, руководители 

функциональных служб – в сфере деятельности; 

 руководители производственных подразделений (производств, цехов, 

участков и др.) – в своих подразделениях. 

Должностные лица обеспечивают на своих участках работы: 

 соблюдение законодательства об охране труда, стандартов безопасности 

труда, правил, норм и других нормативных правовых документов по охране 

труда; 

 выполнение соглашений по охране труда, приказов, распоряжений, 

предписаний органов надзора, службы охраны труда организации и 

мероприятий по актам расследования несчастных случаев и аварий; 

 содержание территории, производственных помещений, сооружений в 

соответствии с правилами и нормами по охране труда; 

 выполнение работ в соответствии с технологическими регламентами, 

картами, схемами, правилами технической эксплуатации оборудования, 

инструкциями по охране труда по каждой профессии и с использованием 

соответствующей спецодежды, спецобуви и других СИЗ работающих; 

 соблюдение правил внутреннего трудового распорядка. 

Должностные лица в пределах своих должностных обязанностей имеют 

право: 

 давать распоряжения об устранении нарушений правил и норм по 

охране труда; 

 отстранять от работы лиц, допускающих нарушения правил и норм по 

охране труда; 

 запрещать эксплуатацию оборудования и производство работ при 

возникновении угрозы для здоровья и жизни работающих или же аварийной 

ситуации; 

 вносить предложения по поощрению и наказанию подчиненных им 

работников; 
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 получать компенсацию на возмещение вреда, причиненного ему 

повреждением здоровья при выполнении им трудовых обязанностей. 

Работодатель, численность работников которого более 50 человек, 

принимает решение о создании службы охраны труда или введении должности 

специалиста по охране труда с учетом специфики своей производственной 

деятельности. 

При отсутствии у работодателя службы охраны труда, штатного 

специалиста по охране труда их функции осуществляют работодатель – 

индивидуальный предприниматель (лично), руководитель организации, другой 

уполномоченный работодателем работник либо организация или специалист, 

оказывающие услуги в области охраны труда, привлекаемые работодателем по 

гражданско-правовому договору. 

Служба охраны труда проводит свою работу совместно с другими 

подразделениями предприятия, взаимодействует с комитетом профсоюзов, 

инспекцией труда и другими государственными инспекциями. 

Служба охраны труда выполняет следующие функции: 

 оказание помощи в проведении замеров опасных и вредных факторов; 

 методическое руководство аттестацией рабочих мест; 

 участие в работе комиссий по обследованию технического состояния 

зданий, сооружений, оборудования, машин, СИЗ и др.; 

 участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных 

после строительства или реконструкции зданий, помещений; 

 организация и руководство кабинетом по охране труда. 

Работники службы охраны труда имеют право: 

 в любое время суток посещать производственные, бытовые и 

служебные помещения; 

 предъявлять руководителю и должностным лицам предприятия 

предписание об устранении нарушений по охране труда; 

 требовать отстранения от работы лиц, не имеющих допуска к работе, не 

прошедших медицинские осмотры; 

 направлять руководителям подразделений, цехов предписания о 

привлечении к ответственности лиц, нарушающих требования по охране труда; 

 направлять руководителям подразделений, цехов предложения о 

поощрении работников за соблюдение правил, норм и инструкций по охране 

труда. 

Работы по улучшению условий и охраны труда в организации выполняют 

в соответствии с годовым планом на уровне организации и текущими планами 

на уровне служб и подразделений. 

Годовой план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда 

в организации составляет аттестационная комиссия по результатам аттестации 

рабочих мест по условиям труда; предусматривает мероприятия по улучшению 

техники и технологии, применению средств индивидуальной и коллективной 

защиты, оздоровительные мероприятия, а также мероприятия по организации и 
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охране труда. В плане предусматривают приведение всех рабочих мест в 

соответствие с требованиями по охране труда.  

Текущие планы по охране труда для подразделений и служб составляют 

руководители подразделений в соответствии со спецификой работ и решаемых 

задач по охране труда в данном подразделении и требованиями – заявками на 

устранение нарушений требований охраны труда, получаемых от других 

подразделений организации. 

Соглашение по охране труда к коллективному договору между 

администрацией и представительными организациями работников составляют с 

учетом годового плана, состояния охраны труда в организации на момент 

заключения соглашения. Соглашение включает в себя следующие вопросы: 

состояние охраны труда, режимы работы и отдыха, обучение и подготовка 

работников, улучшение условий труда, а также пособия, компенсации и 

доплаты за вредные и опасные условия труда, медицинское и социальное 

страхование работников, контроль за состоянием охраны труда. Срок действия 

соглашения не должен превышать трех лет. 

Работодатель обеспечивает организацию и обучение безопасности труда. 

Для проведения вводного инструктажа, учебных занятий и пропаганды охраны 

труда на предприятии должен быть кабинет по охране труда, а в цехах для 

пропаганды охраны труда, проведения инструктажей (кроме вводного) – уголки 

по охране труда. Обучение работников по охране труда проводят в виде: 

вводного инструктажа, первичного инструктажа на рабочем месте, повторного 

инструктажа, внепланового инструктажа, целевого инструктажа и специального 

обучения (например, по пожарной безопасности). 

За работу во вредных и тяжелых условиях труда предусмотрены 

следующие льготы и компенсации: 

 доплаты к заработной плате или повышенные тарифные ставки; 

 льготное пенсионное обеспечение по старости; 

 бесплатная выдача молока или других равноценных продуктов (кефир, 

йогурт, творог, молоко сгущенное и др.); 

 бесплатная выдача лечебно-профилактического питания в виде горячих 

завтраков перед началом работы либо в обеденный перерыв, а также 

витаминных препаратов. 
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ПРОМИСЛОВІ СТІЧНІ ВОДИ ЯК ЗАГРОЗА ЦИВІЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ 

 
Ковтун А.І., ассистент (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»),  

Ігнатюк Д.В., студенка (гр. ЛЕ-21, ІХФ НТУУ «КПІ») 

 

З плином часу виробничі процеси та технології вдосконалюються і 

ускладняються. Однак завжди залишається проблема утилізації відходів. 

Промислові стічні води є найбільш потужними антропогенними джерелами 

забруднення природних вод. Вони характеризуються як великими об'ємами 

утворення, так і непостійністю хімічного складу. Крім того, промислові стічні 

води можуть утворюватися несистематично, що ускладнює проблему їх 

утилізації. 

Вирішення проблем промислових стічних вод можливе різними шляхами: 

- попередження їх виникнення, тобто створення безвідходних виробництв 

(пріоритет майбутнього); 

- скидання січних вод у природні водойми, передусім річки, за умови, що 

концентрація забруднювальних речовин у водоймах, яка створюється стічними 

водами, разом із фоновою концентрацією забруднювальних речовин, не 

створять зон з перевищенням граничнодопустимих концентрацій; 

- очистка промислових стічних вод на міських очисних спорудах із 

відведенням промислових стічних вод в каналізаційні мережі; 

- попередня очистка стічних вод на заводських очисних спорудах, з 

наступною їх доочисткою на міських очисних спорудах тобто відведення 

частково очищених стічних вод в каналізацію; 

- очистка стічних вод на заводських очисних спорудах із поверненням 

частини води у виробничий цикл, а друга частина очищених стічних вод 

викидається в природні водойми. 

Як бачимо, шляхів вирішення проблеми стічних вод є багато, але 

пріоритетним має бути створення безвідходних технологій. Цей напрямок є, 

здебільшого, напрямком майбутнього, адже впровадження таких технологій 

вимагає значних капіталовкладень. Крім того, абсолютно безвідходною 

технологія бути не може. 

Безпосереднє скидання стічних вод у природні водойми, навіть із 

дотриманням санітарно-гігієнічних вимог є небажаним. Це зумовлено як 

поступовим погіршенням якості вод природних водойм, так і тим, що із зміною 

фонового стану водного джерела, для дотримання вимог ГДК, необхідно буде 

так чи інакше проводити очистку промислових стічних вод. 

Серед інших заходів по вирішенню проблеми промислових стічних вод 

віддають перевагу тим, які є найбільш раціональні в економічному розумінні. 

Вибір методу утилізації промислових стічних вод залежить від концентрації 

речовин, що забруднюють воду, від об'ємів стічних вод, від систематичності їх 

утворення та від необхідного ступеня їх очистки. 
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На систематичність утворення та кількість утворюваних стічних вод 

впливає схема промислового водопостачання. Врахування цих параметрів 

дозволяє раціонально обрати заходи по утилізації промислових стічних вод. 

Розрізняють чотири основних схеми промислового водопостачання: 

- прямоточні – які включають забір води із водного джерела, їх 

використання у виробничому циклі, та після очистки – скидання у природні 

водойми чи каналізаційні мережі; 

- з послідовним використанням води – коли вода, яка вилучена із водного 

джерела, спочатку використовується в технологічних процесах із високими 

вимогами до якості води, а потім – в інших технологічних процесах. Після 

цього очищені стічні води відводяться у водойми або каналізаційну мережу; 

- змішані – коли різні технологічні процеси мають різні системи 

водопостачання (прямоточні, оборотні тощо); 

- оборотні – коли води, що вилучені із водного джерела і використані у 

виробничому циклі, після очистки повертаються у технологічний цикл. 

Найбільш екологічно безпечними є оборотні системи, які передбачають 

забір води із водного джерела, використання води у виробничому циклі, її 

очистку за необхідністю та повернення у виробничий цикл. Безумовно, жодна 

із систем оборотного водопостачання не є досконалою, адже можливі втрати 

води. Це вимагає постійного використання частини чистої води із водного 

джерела. Тому, ефективність оборотних систем характеризується такими 

основними параметрами: 

- коефіцієнт раціонального використання води; 

- коефіцієнт обігу. 

Коефіцієнт раціонального використання води розраховують за формулою: 

 

     
           

    
,  

 

де Q*3aб - кількість водозабору із джерела водозабезпечення, без 

врахування води, яка потрапляє з вихідною сировиною; Qcт.в - кількість 

утворюваних стічних вод; Qзаб - кількість водозабору із природного джерела. 

Коефіцієнт обігу води в оборотній системі водопостачання розраховується за 

формулою: 

    
   

        
, 

 

де Qoб - кількість води в обігу підприємства; Qзаб - кількість водозабору із 

джерела водозабезпечення. 

Чим ближче до одиниці наближаються значення Квик і Коб, тим більш 

досконалою є схема оборотного водопостачання. 

Для правильного вибору заходів по утилізації промислових стічних вод, 

необхідно враховувати об'єм стічних вод та їх характеристики: концентрацію 

забруднюючих речовин, температуру тощо. Тому проводять класифікацію 
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промислових стічних вод, яка також необхідна для правильного вибору методів 

очистки цих вод. 

Стічні води, які виводяться з території промислових підприємств, за своїм 

походженням можуть бути поділені на три види: 

- виробничі – які використані в технологічному процесі виробництва або 

утворені при добуванні корисних копалин; 

- побутові – стічні води санітарних вузлів виробничих приміщень та 

душових установок; 

- атмосферні – дощові та від талого снігу. 

Забруднені стічні води, які містять різноманітні домішки, за своїм 

хімічним складом поділяють на такі групи: 

- забруднені, переважно, мінеральними домішками. Це стічні води 

підприємств металургійних, рудо- та вуглезбагачувальних галузей 

промисловості, заводів по виробництву мінеральних добрив, кислот тощо; 

- забруднені, переважно, органічними домішками. Це стічні води 

підприємств харчової, целюлозно-паперової та мікробіологічної промисловості, 

заводів по виробництву пластичних мас, гуми тощо; 

- забруднені і мінеральними, і органічними домішками. Це стічні води 

підприємств нафтодобувної, нафтопереробної, нафтохімічної, текстильної, 

легкої, фармацевтичної промисловості, заводів по виробництву консервів, 

цукру тощо. 

Ця класифікація промислових стічних вод має важливе значення при 

виборі методів очистки стічних вод. 

Методи очищення стічних вод можна розподілити на такі групи: 

механічні, фізико-хімічні, хімічні, біохімічні. 

Механічне очищення. Здійснюють його методами, що ґрунтуються на 

використані гравітаційних і відцентрових сил, а також проціджуванням і 

фільтруванням. 

Для очищення виробничих стічних вод від таких неорганічних 

забруднень, як йони важких металів, отрути та інші токсичні речовини, 

застосовують хімічне або фізико-хімічне очищення. 

Хімічне очищення застосовують у випадках, коли забруднення із стічних 

вод можливе тільки внаслідок хімічних реакцій між забруднювальними 

речовинами і реагентами, які вносять у стічні води. Очищення ґрунтується, як 

правило, на використанні хімічних (іноді електрохімічних) окисно-відновних 

процесів, у результаті яких забруднення перетворюються на нові нешкідливі 

сполуки, що частково чи повністю випадають в осад або виділяються у вигляді 

газів. У разі хімічного очищення часто застосовують і просту нейтралізацію, 

яка супроводжується коагуляцією з властивими їй фізичними процесами. 

Основними методами фізико-хімічного очищення стічних вод є сорбція, 

екстракція, евапорація, коагуляція, електрокоагуляція, флотація, іонний обмін, 

кристалізація, випарювання, ректифікація, мембранна технологія, спалювання 

тощо. Методи фізико-хімічного очищення виробничих стічних вод у багатьох 

випадках передбачають вилучення з них цінних речовин . Ці методи 
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застосовують, як правило, для очищення окремих найбільш забруднених 

стічних вод, оскільки доцільніше мати справу з невеликими за кількістю, а ніж 

концентрованими за забрудненням стоками, ніж з об’ємними загальними 

стоками, де концентрація шкідливих домішок значно менша. 

Інші методи очищення стічних вод є деструктивними, оскільки 

забрудники зазнають руйнування (здебільшого шляхом окислення). До таких 

методів належать біохімічне очищення, яке застосовують для очищення 

слабоконцентрованих стічних вод, що містять переважно органічні 

забруднювальні речовини. 

Очищення стічних вод здійснюють на очисних установках, спорудах і 

станціях. За місцем розташування розрізняють локальні очисні споруди 

(установки); заводські (або загальнозаводські) очисні споруди . 

Локальні, або цехові, очисні споруди розміщують безпосередньо в цеху 

або поблизу нього. Призначення таких споруд — вилучити із стічних вод, як 

правило, рекуперативними методами цінні інгредієнти, зменшити в стоках 

концентрацію забрудників до рівня, що відповідає вимогам скидання стічних 

вод у загальний каналізаційний колектор, або до рівня, що дає змогу повернути 

очищений сток у виробничий цикл. 

На заводських очисних спорудах (станціях) здійснюють очищення всіх 

стічних вод промислового підприємства, які цього потребують, перед 

передаванням їх до районних чи міських станцій біохімічного очищення або 

перед скиданням у водойми, або перед поверненням у систему оборотного 

водопостачання підприємства. На заводських очисних спорудах для реалізації 

механічних методів очищення стічних вод застосовують таке обладнання: 

горизонтальні і вертикальні пісковловлювачі, гідроциклони, центрифуги, 

ґратки (монтуються також на локальних очисних установках, якщо в стоках є 

грубодисперсні або волокнисті забрудники), барабанні сітки, мікрофільтри 

(мікропроціджувачі), вертикальні, горизонтальні, радіальні, тонкошарові 

відстійники, прояснювачі, нафтопастки і флотатори (для відділення 

емульгованих нафтопродуктів і мінеральних олій), жиро-, олія- і 

смоловловлювачі, фільтри різних типів (безнапірні, напірні, каркасно-засипні, з 

плаваючим завантаженням тощо). 

Очищення стічних вод від колоїдних і високомолекулярних забрудників 

методом коагуляції здійснюють на очисних спорудах із застосуванням як 

спеціального обладнання (наприклад, проміжних реакторів для попереднього 

змішування частини стоків з коагулянтами і флокулянтами), так і типового 

обладнання для механічного очищення стоків (відстійників, прояснювачів, 

фільтрів із зернистим завантаженням тощо). 

Віддувку пари летких сполук (сірковуглецю, сірководню, мітил- і етил-

меркаптанів та ін.) із стічних вод повітрям чи інертними газами здійснюють на 

очисних спорудах у барботажних дегазаторних колонах або у вакуумних. 

барботажних дегазаторах. 

Для азеотропної або пароциркулярної відгонки органічних сполук 

(фенолів, хлорбензолу, низькомолекулярних карбонових кислот тощо) з 
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виробничих стічних вод очисні споруди (як правило, локальні) обладнують 

спеціальним устаткуванням, головними апаратами яких є відгоні колони і 

насадкові скрубери. 

Екстракційні методи очищення стічних вод, що ґрунтуються на розподілі 

розчиненої у воді речовини між двома взаємно нерозчинними (або обмежено 

розчинними) рідинами відповідно до її розчинності в кожній з рідин, 

здійснюються, як правило, в екстракційних колонах (проточних екстракторах) 

різного типу — розпилювальних, насадкових, з перфорованими або рухомими 

сітчастими тарілками. Як екстрагенти використовують зазвичай органічні 

речовини. Наприклад, для екстракційного знефенолювання стічних вод 

коксохімічних виробництв застосовують фенсольванбутилацетат з домішками 

ацетатних естерів інших вищих спиртів. 

Три останні з перелічених методів очищення стічних вод реалізуються, як 

правило, на локальних (цехових) і значно рідше — на загальнозаводських 

очисних спорудах (у випадках, коли склад органічних домішок стічних вод 

різних цехів більш-менш однорідний). 

Адсорбційні методи застосовують на очисних спорудах для глибокого 

очищення стічних вод від органічних речовин з невисокою концентрацією (до 

3000 мг/л). Адсорбцію використовують для вилучення із стічних вод цінних 

продуктів (і зменшення витрат виробництва) на локальних регенеративних 

адсорбційних установках; для видалення із стічних вод токсичних речовин, що 

перешкоджають біологічному очищенню загальнозаводських промислових 

стоків — це здійснюється на локальних (або групових чи загальнозаводських) 

деструктивних передочисних адсорбційних установках, після яких промислові 

стоки в суміші з побутовими надходять до споруд біологічного очищення. 

Безпосередньо процес адсорбції здійснюється в адсорбційних колонах з 

нерухомим і рухомим кулею сорбенту (активованого вугілля, золі ТЕЦ, 

топкового шлаку тощо), з киплячим кулею і з примусовим перемішуванням 

адсорбенту[1]. 

Іонний обмін застосовують для глибокого очищення стічних вод від іонів 

важких і кольорових металів, для коригування мінерального складу 

(зм'якшення, пониження загального вмісту солей, видалення фосфатів тощо) 

очищених стічних вод, що повторно використовуються в замкнених та інших 

системах теплообмінного оборотного водопостачання. Іонообмінні методи 

можуть застосовуватися й у локальних системах очищення стічних вод від 

деяких органічних речовин — ароматичних та аліфатичних амінів, фенолів, 

органічних кислот тощо. Реалізація іонного обміну здійснюється в спеціальних 

апаратах — йонообмінниках періодичної (з щільним нерухомим кулею 

іонообмінної смоли) чи безперервної (з киплячим або рухомим кулею смоли) 

дії. 

На деяких підприємствах хімічної, целюлозно-паперової, 

анілінофарбової, нафтопереробної та інших галузей утворюються 

концентровані стічні води та осади (після попереднього очищення стічних вод) 

з великим вмістом органічних і іноді неорганічних домішок, які важко 
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утилізувати чи рентабельне вилучити з цих відходів певні інгредієнти. У таких 

випадках застосовують термічні методи їх знешкодження, тобто спалювання. 

Такими методами знешкоджують, наприклад, концентровані 

фенолоформальдегідні стічні води (40—50 г/л фенолів, 30—40 г/л 

формальдегіду, 70—90 г/л метанолу), сульфітні луги целюлозно-паперових 

виробництв та ін. Перед спалюванням стоки іноді концентрують. 

Концентратори з безпосереднім або непрямим нагріванням стоків входять до 

складу заводських споруд для вогневого знешкодження стоків. Спалювання 

стоків здійснюють у печах різного типу: горизонтальних і вертикальних 

циклонних, розпилювальних, з киплячим кулею, камерних, вертикальних 

шахтних, каталітичного спалювання, з системами до спалювання і доочищення 

та без останнього, заглибних (для спалювання рідких відходів, що містять 

вибухонебезпечні речовини) тощо. При вогневому знешкодженні 

високозольних, із значним вмістом неорганічних речовин стічних вод топки 

печей обладнують льотками для відбирання розплаву солей. 

Біологічні методи очищення промислових і побутових стічних вод (та їх 

сумішей) від органічних речовин ґрунтуються на застосуванні мікроорганізмів, 

що використовують ці сполуки як поживні речовини і джерело енергії. При 

цьому органічні сполуки зазнають деструктивного розкладання внаслідок 

окислення при аеробному і відновних процесів з утворенням метану при 

анаеробному очищенні. 

Для очищення стічних вод методами електродіалізу, виморожування, 

кристалізації, окислення домішок, мембранними методами тощо на очисних 

спорудах застосовують специфічне обладнання, конструкції якого 

розглядаються в наступних розділах. 

Міські очисні станції або об'єднані очисні споруди кількох підприємств 

розміщують, по-перше, якомога ближче до об'єктів каналізування (щоб 

зменшити довжину відвідного колектора та його вартість) і, по-друге, з 

підвітряного боку домінуючих вітрів відносно житлової забудови і нижче від 

неї за течією річки. Бажано, щоб майданчик мав нахил і в такий спосіб 

забезпечував самопливний рух стічної води по очисних спорудах. 

Нормативна ширина санітарно-захисних зон між очисними спорудами і 

межею житлових забудов залежить від методу очищення стічних вод і 

потужності очисної станції. Наприклад, для споруд механічного і біологічного 

очищення потужністю до 50 тис.м3/добу ширина захисної зони становить 300—

500 м. 

Вода є важливим ресурсом для промислових підприємств. Вона є 

сировиною і середовищем для проведення багатьох промислових процесів. Але 

в ракурсі промислової екології її можна розглядати і як відхід – стічну воду.  

Для очищення стічних вод використовують методи, що базуються на 

різних хімічних, фізичних, біологічних процесах чи їх комбінації. Вибір методу 

диктується екологічною, технологічною доцільністю та економічними 

показниками методу. 
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Сьогодні нераціональне природокористування досягло рівня, 

загрозливого для здоров’я людини та існування безпечного довкілля. 

Екологічні проблеми призводять до виникнення економічних і соціальних 

проблем. В свою чергу, соціальні проблеми поглиблюють економічні, а 

економічні ще більш погіршують екологічний стан навколишнього середовища. 

Вивчення динаміки захворюваності населення України, найважливіших 

демографічних показників за останні 20-25 років дає підстави стверджувати: 

негативний вплив різних чинників навколишнього природного середовища на 

здоров'я людини в усіх випадках є комплексним. Надзвичайно великий 

негативний вплив на здоров'я матерів і дітей, а отже, і майбутніх поколінь, 

справляють промислові викиди підприємств хімічної, нафтохімічної, 

нафтопереробної та металургійної промисловості, радіаційно і пестицидно 

забруднені території. Внаслідок погіршення демографічних показників, в 

першу чергу, зменшення приросту та підвищення рівня захворюваності 

населення, відбувається його старіння і тимчасово втрачається працездатність, 

зростають витрати на медичне обслуговування. А це значною мірою послаблює 

трудовий потенціал держави. [1]. 

Слід зазначити, що за природно-ресурсним потенціалом Україна 

належить до найбагатших країн світу. Багатоплановість експлуатації землі як 

об'єкта господарської діяльності людини, її обмеженість у просторі, 

незамінність, невідтворюваність висувають на перший план проблему 

раціонального її використання та охорони. Актуальність цієї проблеми, з однієї 

сторони, все більш зростає у зв'язку з науково-технічним прогресом, ростом 

виробничих сил, які потребують залучення в господарське користування нових 

земельних ресурсів. А з іншої, - необхідністю збереження здоров’я населення, 

оскільки ґрунт є кінцевим накопичувачем практично всіх шкідливих речовин. 

Проблеми раціонального використання та охорони земельно-ресурсного 

потенціалу вивчаються такими вітчизняними дослідниками –Д.І. Бабміндрою, 

С.Ю. Булигіним, А.С. Даниленком, Д.С. Добряком, В.О. Леонцем, А.М. 

Третяком та іншими. В той же час багато аспектів згаданої проблеми 

залишаються невирішеними або дискусійними як у теоретичному, так і в 

практичному відношенні. 

Метою статті є з’ясування підходів вирішення проблеми забруднення 

ґрунтів та раціоналізації природокористування у сучасних умовах. 

Ґрунт являє собою верхній тонкий шар континентальної земної кори, 

утворений під впливом рослин, тварин, мікроорганізмів та клімату з 

материнських гірських порід, на яких він знаходиться. Це важливий і складний 

компонент біосфери, тісно пов'язаний з іншими її частинами [2]. 
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Якщо під впливом природних факторів не порушується рівновага й хід 

звичних геологічних процесів, то під впливом антропогенних факторів 

відбуваються негативні процеси, які призводять до деградації та виснаження 

ґрунтів, виключення їх з сільськогосподарського користування. Інтенсивне 

сільськогосподарське використання земель часто приводить до негативних 

наслідків: дегуміфікації, фізичної деградації, переущільнення, розвитку водної 

та вітрової ерозії, забруднення ґрунтів токсичними речовинами [3]. 

Забруднення грунтів за величиною зон поділяється на фонове, локальне, 

регіональне і глобальне. Фонове забруднення близьке до його природного 

складу. Локальним вважається забруднення фунту поблизу одного або 

декількох джерел забруднення. Регіональним забруднення вважається при 

переносі забруднюючих речовин до 40 км від джерела забруднення, а 

глобальним - при забрудненні фунтів декількох регіонів (областей). 

Забруднення земель залежить в основному від класу небезпечних 

речовин, які попадають в грунт: 

1 клас - високонебезпечні речовини; 

2 клас - помірнонебезпечні речовини; 

3 клас - малонебезпечні речовини. 

Клас небезпеки речовин встановлюється за показниками, наведеними в 

табл. 1. 

За ступенем забруднення грунти поділяються на сильно-забруднені, 

середньозабруднені, слабкозабруднені. 

У сильнозабруднених грунтах кількість забруднюючих речовин в 

декілька разів перевищує ГДК. Вони мають низку біологічну продуктивність та 

істотні зміни фізико-хімічних, хімічних та біологічних характеристик, 

внаслідок чого вміст хімічних речовин у вирощуваних культурах перевищує 

норму. 

У середньозабруднених фунтах перевищення ГДК незначне, що не 

призводить до помітних змін його властивостей. 

У слабкозабруднених ґрунтах вміст хімічних речовин не перевищує ГДК, 

але перевищує фон. 

Таблиця 1.  

Показники та класи небезпечних речовин 

 
 

Для визначення ступеня забрудненості використовують такі 

характеристики: 

1) коефіцієнт концентрації забруднення грунту: 
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де С - загальний вміст забруднюючих речовин; 

Сср- середній фоновий вміст забруднюючих речовин; 

СГдк - гранично допустима кількість забруднюючих речовин; 

 

2) інтегральний показник поелементного забруднення ґрунту: 

 
де С,- - сума контрольованих забруднюючих речовин; Сф| - сума 

фонового вмісту забруднюючих речовин; 

 

3) коефіцієнт зворотної реакції грунтів на динаміку забруднення: 

 
де А, Аф - параметри, які контролюються в забрудненій і фоновій пробах 

[4]. 

Значною проблемою на сьогоднішній день є застосування гербіцидів, 

пестицидів та мінеральних добрив. Для розуміння екологічної небезпеки, 

пов’язаної з використанням пестицидів, необхідно мати на увазі процеси 

міграції їх у навколишнє природне середовище. [3]. Все більше накопичуються 

дані про вплив пестицидів на стан здоров’я та захворюваність працюючих і 

населення, до того ж не тільки як факторів, що мають виражену дію, але і як 

факторів малої інтенсивності. 

Комплекс заходів з охорони раціонального використання земельних 

ресурсів розробляється в територіальних комплексних схемах (програмах) 

розвитку господарства, охорони земельних ресурсів органами управління та 

охорони навколишнього середовища на перспективу 10-15 років і 

впроваджується за річними програмами. Програми враховують соціально-

економічні особливості регіонів, містять обґрунтовані пропозиції щодо 

використання земельних, водних та інших природних ресурсів у зв'язку з 

комплексом природоохоронних засобів. У першу чергу в комплексних схемах 

знаходить відображення система правових, організаційних, економічних та 

інших заходів, спрямованих на запобігання необґрунтованому вилученню 

земель із сільськогосподарського обороту, захист від шкідливих антропогенних 

впливів, відтворення родючості фунтів, продуктивності земель лісового фонду, 

захист ґрунтів від водної та вітрової ерозії тощо [2]. 
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Вирішення проблеми нераціонального використання земельних ресурсів 

сьогодні неможливо без забезпечення сталого розвитку, спрямованого на 

підтримання життєзабезпечення суспільства без виснаження, деградації і 

забруднення довкілля. Сталий соціально-економічний розвиток країни означає 

таке функціонування її національного господарства, при якому одночасно 

забезпечуються задоволення зростаючих матеріальних і духовних потреб 

населення; раціональне та екологобезпечне господарювання, високоефективне 

використання природних ресурсів; підтримання сприятливих для здоров'я 

людини природно-екологічних умов життєдіяльності, збереження, відтворення і 

примноження якості довкілля та природно-ресурсного потенціалу суспільного 

виробництва [1]. 

Отже, реалізація раціоналізації землекористування неможлива без 

запровадження ефективних економічних важелів та інструментів, які в умовах 

ринкових відносин стимулюватимуть і спонукатимуть усіх членів суспільства 

дбати про основний засіб виробництва в сільському господарстві, який 

одночасно виступає основою здоров’я нації. 
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 Накопичений в Україні, а також за кордоном за останні 25-28 років 

досвід використання невибухових розширюючи сумішей (НРС) в будівництві 

та в гірничій промисловості дав можливість виявити основні проблеми їх 

застосування, а також певним чином удосконалити технологію видобутку 

блочного каменю. 

 Розроблені та запропоновані фахівцями НТУУ «КПІ» методи підвищення 

ефективності використання НРС та конкретні пристрої для їх реалізації [1-5] 

дозволили поступово вирішувати виникаючі проблеми. 

 На початку цього шляху були експериментально обґрунтовані такі 

методи підвищення ефективності використання НРС, як запирання суміші в 

шнурі, а також її попереднє стискання перед початком хімічної реакції 

кристалізації [1]. 

Розроблений для реалізації цих методів пристрій, описаний в роботі [2], 

на практиці довів свій основний недолік, який полягав в недостатньо надійній 

фіксації пробки в горловині шнура, із-за чого періодично мали місце 

«постріли» НРС. Це явище є головним небезпечним фактором при 

використанні НРС. 

 «Постріли» були обумовлені появою в суміші пухирів з перегрітим 

водяним паром, що утворювався під час реакції кристалізації НРС. 

Проведені в НТУУ «КПІ» досліди [3] довели, що при цьому в шнурі може 

виникати тиск більше ніж 40 МПа, що і було причиною небезпечних 

«пострілів» НРС з шнурів. 

 Таким чином актуальною проблемою виявилася проблема надійного і 

гарантованого запирання порожнини шнура під час реакції кристалізації НРС. 

Слід зазначити, що до цього часу на виробництві не знайшли впровадження 

прості і надійні пристрої для запирання порожнини шнура, що певним чином 

стримує використання НРС. Особливо актуальна тема уникнення небезпечних 

«пострілів» НРС влітку при високих температурах оточуючого середовища, що 

суттєво підвищує енергетику процесу кристалізації суміші і зумовлює появу 

перегрітого водяного пару. 

 Розроблена нещодавно в НТУУ «КПІ» «Шнурова вставка» описана в 

роботі [4] та представлена на рис.1. Ця вставка містить металеву пластину 1, по 

торцях якої приварені шайби 2 та 3, діаметр яких дорівнює діаметру шнуру 4, 

який заповнюється НРС. 
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Рис.1. Шнурова вставка для шнурів з невибуховими розширюючими 

сумішами. 

 

 Проведені авторами експериментальні лабораторні дослідження довели, 

що запропонована шнурова вставка гарантує не тільки надійну герметизацію 

порожнини шнура і повністю виключає небезпечні «постріли» НРС, але й 

забезпечує управління напрямом тріщино утворення в шнурі, що в 

майбутньому дозволить збільшити відстань між шнурами. 

 Управління напрямом розколу в шнурі базується на нерівномірному 

навантаженні шнура по двох перпендикулярних осях. 

Ця частина лабораторних досліджень включала заміри деформації 

сталевої цільнотянутої труби з пластиною вставкою по двох перпендикулярних 

осях в процесі кристалізації НРС. 

 При цьому було виявлено, що деформація труби по осі з максимальним 

навантаженням була більше деформації труби по осі з мінімальним 

навантаженням приблизно на 50%. Дослідний агрегат для заміру деформацій 

труби по перпендикулярних осях за допомогою мікрометрів представлений на 

рис.2. 
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Рис. 2. Дослідний агрегат для аналізу деформацій стальної труби з 

пластичною вставкою в процесі кристалізації НРС. 

 

 Лабораторні дослідження включали в себе також досліди по розколу за 

допомогою НРС в заданому наперед напрямку бетонних моделей в отворі яких 

знаходилася пластина вставка. 

 Розкол бетонної моделі в заданому напрямку представлений на рис.3. 

 
 

Рис.3. Розкол бетонної моделі в заданому напрямку, де: 1 – бетонна 

модель; 2 – пластина вставка; 3 – тріщина розколу. 

 

 Проведені авторами лабораторні експерименти довели, що використання 

пластин вставок в шнурах з НРС дозволяє вирішити цілий комплекс актуальних 
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проблем видобутку природного каменю, що одночасно стосується не тільки 

охорони праці, але й підвищення ефективності технологічного процесу, а саме: 

1. Виключаються небезпечні «постріли» НРС з шнурів під час реакції 

кристалізації суміші. 

2. Зменшуються витрати суміші на перезарядку шнурів після «пострілів». 

3. За рахунок виключення «пострілів» зменшується екологічне 

навантаження навколишнього середовища продуктами гідротації НРС. 

4. За рахунок керування напрямом тріщино утворення збільшується 

відстань між шнурами, що забезпечує позитивний ефект з точки зору 

енергозбереження і скорочення часу технологічного процесу. 

5. За рахунок зменшення об’єму бурових робіт скорочується час роботи 

на вібронебезпечному пневматичному перфораторі, що зменшує вірогідність 

розвитку таких небезпечних профзахворювань, як віброхвороба та силікоз.  

 В перспективі запланована серія експериментів по вивченню технології 

використання пластин вставок при видобутку гранітних блоків в реальних 

виробничих умовах. 
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ЗАХИСТ ВІД ШУМУ ТА ВІБРАЦІЙ ПРИ ОБСЛУГОВУВАННІ 

БАРАБАННОЇ СУШАРКИ 

 
Ковтун І.М., к.т.н., доц. (каф. ОПЦБ НТУУ “КПІ”); 

Турко С.О., студ. (гр. ЛН-11, ІХФ НТУУ “КПІ”) 

 

Широкого використання в промисловості набули барабанні сушарки, які 

широко застосовують для неперервного сушіння кускових, зернистих і сипких 

матеріалів, наприклад у технології виробництва азотних добрив, соди, у 

виробництві фосфоритів, мідного купоросу, скла та пористих матеріалів. 

Коли барабан обертається, матеріал що підлягає сушінню, постійно 

ударяючись падає на стінки барабана тим самим створює значний шум та 

вібрації. Таким чином, існує необхідність знизити до прийнятного рівня шум, 

створюваний матеріалом, що обертається всередині барабана сушарки, так 

досить таки часто рівень шуму сягає понад 80 100дБL   , який шкідливо 

впливає на нервовий стан, та психіку людини [1]. 

Сучасний розвиток техніки, а саме використання все більш потужних та 

швидких машин, призводить до впливу шуму та вібрацій на людину у постійно 

зростаючій інтенсивності, що негативно відображається на організмі людини, 

тому актуальність даної проблеми очевидна.  

Під шумом ми розуміємо сукупність різних за силою і частотою звуків, 

що заважають сприйняттю корисних сигналів і негативно впливають на 

людину, тобто іншими словами, це механічні коливання газового або рідкого 

середовища, під час яких створюються області зниженого і підвищеного тиску, 

що в свою чергу діють на мембрану вуха. Якщо значення інтенсивності звуку 

перевищує 60 – 80 дБ, то такий шум уже може шкідливо впливати на здоров’я 

людини, а саме: викликати порушення ритму серця, підвищувати кров’яний 

тиск, створювати значне навантаження на нервову систему тим самим впливати 

на психічний стан людини. Інтенсивність шуму понад 140 – 180 дБ може 

викликати розірвання барабанної перетинки, для уявлення інтенсивності такого 

шуму можна навести такі приклади, як запуск реактивних двигунів літаків де 

рівень шуму коливається від 120 до 140 дБ, при клепанні листової сталі - від 

118 до 130 дБ, при роботі деревообробних верстатів від 100 до 120 дБ, ткацьких 

верстатів до 105 дБ, тоді як побутовий шум, що пов'язаний з життєдіяльністю 

людей, складає 45-60 дБ [1]. 

Реакція людини на шум різна, тоді, коли деякі люди терпимі до шуму, то 

у інших він викликає певні роздратування та бажання піти від джерела шуму, 

тому і небезпека втрати слуху через шум в значній мірі залежить від 

індивідуальних особливостей людини. Постійний вплив сильного шуму може 

не тільки негативно вплинути на слух, але й викликати інші шкідливі наслідки - 

дзвін у вухах, запаморочення, головний біль, підвищену втому, знижують 

рефлекторну діяльність, що часто стає причиною нещасних випадків і травм. 

Надмірний шум може стати причиною нервового виснаження, психічної 

пригніченості, вегетативного неврозу, виразкової хвороби, розлади ендокринної 
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та серцево-судинної систем [2]. Шум заважає людям працювати і відпочивати, 

знижує продуктивність праці. Доведено,що шум має акумулятивний ефект, 

інакше кажучи акустичні подразнення, накопичуючись в організмі людини, все 

сильніше пригнічують нервову систему, що позначається на нервово-психічній 

діяльності людини. Тому перед втратою слуху від впливу шумів спочатку 

виникає функціональний розлад центральної нервової системи. Шуми 

викликають функціональні розлади серцево-судинної системи; шкідливо 

впливають на зоровий і вестибулярний аналізатори; знижують рефлекторну 

діяльність, що часто стає причиною нещасних випадків і травм. 

Для захисту від шуму, як один із варіантів є використання 

звукоізолюючих панелей, перегородок, спеціальних кожухів, принцип роботи 

яких полягає в тому, що значна частина падаючої звукової енергії на них 

відбивається і лише незначна її частина (0,001) проникає через огорожу. На 

рисунку 1 графічно показано принцип роботи звукоізолюючих панелей. 

 
Рисунок 1. Принцип роботи звукоізолюючих панелей 

 

Так наприклад, 3-шарова панель (гіпсове волокно, мінеральна або 

скловата, гіпсокартон) товщиною в 10 мм дає зниження шуму на 13-15 дБ [2]. В 

барабанних сушарках, активно почали використовувати багатошарові 

конструкції барабанів, я яких між листами заліза розміщують шар 

звукопоглинаючого матеріалу. Наразі відомо багато видів звукопоглинаючих 

матеріалів, які характеризуються коефіцієнтом поглинання, деякі з них наведені 

в таблиці 1. 

Таблиця 1 - Значення коефіцієнта звукопоглинання 
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Тому можна зробити висновок, що шум підступний, його шкідливий 

вплив на організм відбувається поза зоною людського ока, через що організм 

людини проти шуму практично беззахисний, тому з шумом необхідно боротися 

як на виробництві, так і в побуті, оскільки зменшення рівня шуму значно 

покращує самопочуття людини, тим самим відповідно підвищує 

продуктивність праці.  

Не менш шкідливим фактором на організм людини є вібрації. Під 

поняттям вібрації, розуміють коливання твердих тіл, частин апаратів, машин, 

устаткування, споруд, що сприймаються організмом людини як струс. За 

способом передачі на людину, вібрація поділяється на загальну, тобто ту, що 

діє через опорні поверхні ніг на весь організм в цілому та локальну - на окремі 

частини тіла.  

Вібрація призводить до фахових захворювань, так званих 

віброзахворювань, лікування котрих можливо тільки на ранніх стадіях. Хвороба 

супроводжується стійкими порушеннями в організмі людини, відбуваються 

необоротні зміни в кістках і суглобах, зсуви в черевній порожнині, нервово-

психічній сфері, порушується діяльність опорно-рухового апарату, німіють 

кінцівки, через що людина частково або цілком втрачає працездатність. 

 Так звана виробнича вібрація, що характеризується значною амплітудою 

і тривалістю дії, викликає у працюючих дратівливість, безсоння, головний біль, 

ниючий біль в руках людей, що мають справу з вібруючим інструментом. При 

тривалому впливі вібрації перебудовується навіть кісткова тканина: на 

рентгенограмах можна помітити смуги, схожі на сліди перелому - ділянки 

найбільшої напруги, де розм'якшується кісткова тканина. Зростає проникність 

дрібних кровоносних судин, порушується нервова регуляція, змінюється 

чутливість шкіри. При роботі з ручним механізованим інструментом може 

виникнути симптом мертвих пальців - втрата чутливості, побіління пальців, 

кистей рук. При дії загальної вібрації більш виражені зміни з боку центральної 

нервової системи: з'являються запаморочення, шум у вухах, погіршення пам'яті, 

порушення координації рухів, вестибулярні розлади, схуднення. 

Дослідники Японії встановили, що характер професії визначає деякі 

особливості дії вібрації. Наприклад, в шоферів вантажних машин широко 

поширені шлункові захворювання, у водіїв тракторів - радикуліти, у пілотів, 

особливо працюючих на вертольотах, спостерігається зниження гостроти зору. 

Порушення нервової та серцево-судинної діяльності у льотчиків виникають в 4 

рази частіше, ніж у представників інших професій [3].  

Існують різні методи боротьби з вібрацією. Так на сьогоднішній день, 

більшість підприємств є автоматизованими, що є ефективним засобом боротьби 

з вібрацією за рахунок дистанційного керування, тим самим уникаючи контакт 

з відповідним технологічним процесом. А у неавтоматизованих виробництвах 

використовують такі засоби та заходи, як: 

1) зниження вібрації в джерелах їх виникнень: 

 підвищення точності опрацювання деталей; 

 оптимізація технологічного процесу; 

http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8
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 поліпшення балансування. 

2) збільшення жорсткості системи вібродемпфіруванням, 

використовуючи віброізолятори 

3) поліпшення організації праці вібронебезпечних процесів, так 

наприклад загальна кількість робочого часу в контакті з віброобладнанням не 

повинна перевищувати зміни, при цьому одноразова дія не повинна 

перевищувати для локальної - 20 хвилин, для загальної - 40 хвилин. 

Широко використовуються у світі лікувально-профілактичні заходи, до 

яких відносяться: масаж; заходи, що загально укріплюють організм; 

гідропроцедури. 

 Отже, вплив шуму і вібрації на людину та її організм на виробництві, 

вулиці, будинку в останні десятиліття стало однією з найактуальніших проблем 

у всіх країнах світу, ця проблема є актуальною для фахівців різних 

спеціальностей, тому потрібно розвивати вивчення цього напрямку 

спеціалістами з охорони праці, навіть в контексті окремих професій. 
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ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ПАПЕРУ ТА КАРТОНУ 
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Задніпрянець Ю.М., студентка (гр. ЛЦ-31м, ІХФ НТУУ«КПІ»), 

Клімчук О. С., студент (гр. ЛА-42, ІХФ НТУУ «КПІ»), 

Вовк Д. М., студент (гр. ЛЦ-31, ІХФ НТУУ «КПІ») 

 

Для виробництва паперу та картону широко використовують волокна 

деревини у вигляді деревної маси, целюлози, напівцелюлози, макулатури, тощо, 

але щоб надати готовому продукту тих чи інших властивостей 

використовується композиція із різних волокон, що у свою чергу піддають 

різним механічним комбінаціям. 

Перш за все напівфабрикати потрапляють у розмелювально-підготовчий 

відділ. Працівники цього відділу повинні добре знати своє обладнання і 

безпечні методи роботи на ньому. 

У виробництві паперу можливе забруднення повітря пилюкою при 

завантаженні целюлози в гідророзбивачі чи роли. Потрібно зазначити, що при 

сухому завантаженні волокнистих матеріалів в роли забороняється одночасне 

завантаження пачками листового напівфабрикату чи великими порціями інших 

волокнистих матеріалів.  

Завантаження рола при присадженому барабані не допускається. При 

завантаженні барабану повинен бути піднятий. У випадку потрапляння 

сторонніх твердих предметів у рол негайно зупиняють і видаляють сторонній 

предмет. 

Відкривати клапан для спуску маси з рола потрібно спеціальним 

обладнанням.  

Якщо у ролі чутні звукові збої, усі пристрої розмелюючи-підготовчого 

відділу припиняють подачу маси, зупиняють обладнання та оглядають. Слід 

відзначити, що робота обладнання вхолосту забороняється, а промивка рола 

дозволяється при піднятому барабані. 

Обслуговуючий персонал папероробного цеху працює у 

опосередкованому діапазоні з потужними агрегатами та механізмами, які 

працюють на високих швидкостях та значному механічному навантаженні, 

тиску та температури. Крім операцій, які пов’язані безпосередньо з 

виробництвом продукції, пуском та зупинкою машини, а також заміну, ремонту 

чистка обладнання. 

Слід відмітити, що найбільша кількість травматизму на паперових 

фабриках пов’язане з ручними операціями: заправка машини, прибирання 

браку, ремонтні роботи. Тому для виконання всіх операцій по обслуговуванню 

машини необхідно використовувати спеціальні інструменти. У випадку 

небезпеки слід негайно зупинити машину аварійним вимикачем. 

Одяг робітників має щільно облягати тіло, не мати кінців, що звисають, 

але і не сковувати рухи. Одяг також має бути легким, але з довгими рукавами. 
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Довге волосся має бути закладеним під сітку чи косинку. Взуття має бути 

зручне і не ковзати по підлозі. 

Перед пуском кожної групи приладів потрібно, обов’язково подати 

сигнал-попередження 

Видалення браку в сушильній частині безпечніше усього проводити 

стисненим повітрям. При намотці браку на циліндр чи валик вспорювання 

браку слід проводити спец-пилкою. При прибиранні браку біля каландру та 

накату, а також поблизу бракорозмелюючих пристроїв необхідно слідкувати, 

щоб полотно не замотувалось круг тулуба робітника. 

Найбільш небезпечною зоною у папероробному цеху є сушильна, де 

велике скупчення пилу, паперового браку, масляний бруд, висока температура, 

сильний протяг. Також там знаходяться і різні чинники загоряння: велика 

кількість підшипників, електропроводка та електрообладнання.  

Так як усі механізми працюють у важких умовах, то вірогідність їх 

несправності збільшується, а несправність завжди призводить до значного 

нагрівання. Температура загорання чистого паперу без відкритого вогню 180
0
С. 

При відкритому вогні чи іскрінні температура загоряння значно нижча. 

Причиною загоряння може бути статична електрика на папері. Що визиває 

іскріння в районі каландру та накату. 

Для боротьби зі статичною електрикою приймаються різні міри, 

головною з яких є недопущення пересушення паперу. Необхідно також 

слідкувати за температурою підшипників та станом електрообладнання, не 

допускається скупчення пилу і браку, особливо намоток браку на шийці 

валиків. 

При загорянні в сушильній частині слід негайно відключити вентиляцію і 

закрити доступ пари в циліндрі. Машину зупиняти не слід, так як поступає 

мокре паперове полотно швидко понизити температуру в сушильній частині і 

попередити загоряння сукна. Потім роблять так як і при звичайній пожежі: 

повідомляють в пожежну безпеку і приймають міри пожежогасіння, тому 

кожен робітник повинен знати, які засоби пожежогасіння слід застосовувати в 

кожному випадку, а також де вони розташовані та як ними користуватися. 

Схема впливу температури на само загоряння паперу показано на рис. 1. 

Перед пуском обладнання старший робітник повинен переконатися у 

міцності кріплення кришок підшипників рас катів і накатів станків, виключив 

можливість їх відкриття під час роботи і випадіння валиків. Пуск 

електродвигунів будь-якого обладнання виконується тільки електромонтером із 

дозволу старшого робітника по його звуковому сигналу. 

Робота на цьому обладнанні дозволяється не менш, ніж двом робітках, 

один із яких повинен мати можливість аварійної зупинки машини кнопкою 

«стоп». 
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Рисунок 1 – Вплив температури на саморозігрівання паперу 

t1 – температура повітря в термостаті, t2 – температура в середині паперу. 

 

Заправлять папір в каландр, повздовжньо-різальний верстат, само різку 

чи бобіно різку дозволяється тільки на найнижчій заправочній швидкості. 

Робота на цьому обладнанні дозволяється не менш, ніж двом робітках, один із 

яких повинен мати можливість аварійної зупинки машини кнопкою «стоп». 

Заправка паперового полотна на каландрі дозволяється тільки при 

наявності запобіжних трубок в зазорах між валами, хорошому їх кріпленні та 

правильному встановленні. Заправляти паперове полотно по валам 

дозволяється тільки таким чином, щоб пальці проходили проти обертання 

валів, чи кулаками і лише тільки у верхній частині валів, по можливості подалі 

від запобіжних трубок. 

Робота на повздовжньо-різальних верстатах з верхньою заправкою паперу 

особливо небезпечна. Потрібно запобігати потрапляння рук у ріжучий апарат 

станка і між його валами. Заправка паперу в станок дозволяється робити тільки 

на низькій заправ очній швидкості з опущеною запобіжною трубкою чи 

планкою. До заправки паперу ріжучий пристрій повинен бути піднятий і 

надійно закріплений. 

На машині з нижньою заправкою паперу, найбільш небезпечна ділянка 

біля нижнього валу та зазору контакту прижимного валу з рулоном, так як при 

обриві паперу його заправка і склейка проводиться вручну. При заправці 

паперу на таку машину, прижимний вал повинен бути піднятий і добре 

закріплений. Заправку полотна паперу між несучими валами роблять тільки 

стиснутим повітрям, при цьому слід остерігатися захвату валом резинового 

шлангу, а разом з ним і рук працюючого. Без огородження біля несучих валів 

робота не дозволяється. 

Час, год 

Температура, 
0
С 
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Заправка паперу в ріжучий механізм само різки та інших машин на їхній 

робочій швидкості категорично забороняється. Видаляти обрізки від само різки 

чи повздовжньо-різальної машини дозволяється тільки пневмотранспортером. 

Забороняється поправляти руками полоски паперу біля ножів машини. 

Забороняється при працюючих машинах видаляти брак чи листи паперу в зоні 

ножів, валиків чи транспортерів, знаходитись на майданчиках чи містках само 

різки, а також стояти в інших небезпечних місцях біля працюючих вузлів 

машини. 

Забороняється прогладжування валиків чи тамбурів з папером під час 

роботи каландра чи машини. Якщо на вали каландра чи машини намотався 

папір, його треба зупинити, зрізати намотаний на вал папір і, включивши саму 

малу заправну швидкість, зняти папір. Під час користування шкребком для 

чистки металевих валів каландра його треба міцно тримати в руці, 

притиснувши до запобіжної трубки, і виконати цю роботу тільки при 

мінімальній заправній швидкості. 

Підйом і спускання валиків чи рулонів зі штангою чи тамбуром 

дозволяється при зупиненій машині. Виконувати цю роботу вручну 

забороняється. При підйомі чи спусканні вантажу забороняється знаходитись 

чи проходити під ним. 

Чистку обладнання дозволяється виконувати тільки після повної його 

зупинки і знеструмлення двигунів електромонтером. Під час чистки і промивки 

валів каландра забороняється застосування ганчірок, змочених джгутів паперу і 

т.п. з цією метою треба користуватись губкою, яку дозволяється притискати 

тільки до верхнього валу кожної пари валів і тільки зі сторони виходу паперу, 

тобто проти обертання валів. Якщо при роботі каландру потрібно чистити 

шабер, то це дозволяється робити тільки з великою обережністю жорсткими 

щітками з довгою ручкою. Пуск пари в валах каландра дозволяється пускати 

тільки повільним відкриттям вентиля при обертаючих валах каландру. 

При будь-якій роботі з обробкою паперу потрібно застерігатися захвату 

рук чи одягу обертаючими частинами машини. Заходити за обмеження 

працюючих станків та електродвигунів робітникам забороняється.  

При роботі з пакувальним пресом забороняється поправляти руками 

стопки чи кіпи паперу без рукавиць, також потрібно остерігатися притискання 

рук плитою преса, а також пошкодження обличчя і рук пакувальною стрічкою. 

Контроль за виконанням правил робочими цеху інструкції по техніці 

безпеки та санітарії є обов’язком начальника цеху та начальника зміни чи 

майстра. 
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ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО 

ІНДУКЦІЙНОГО ВИПАРНИКА ДЛЯ ОТРИМАННЯ ТОНКИХ ПЛІВОК 

 
Козлов С.С., к.т.н., доц. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»); 

Майкут С.О., студ. (гр. ДЕ-41м, ФЕЛ НТУУ «КПІ») 

 

Важливою складовою технологічних процесів виробництва електронної 

техніки є нанесення тонких шарів матеріалів на підкладки, тому питанням 

створення устаткування для виконання цих операцій приділяється велика увага. 

На сьогодні у промисловості використовуються різноманітні пристрої для 

фізичного осадження (PVD-процесів) з атомних/молекулярних/парових потоків 

(магнетронні іонні розпилювачі, електронно-променеві, резистивні і вакуумно-

дугові випарники ). Незважаючи на успіхи в застосуванні зазначених пристроїв, 

вони не завжди відповідають вимогам щодо мінімізації впровадження в 

осаджуваний шар чужорідних атомів робочих газів або мікрочастинок 

(мікрокрапель) і з усуненням радіаційного високоенергетичного впливу на 

оброблюваний виріб. Багато проблем можуть бути вирішені при реалізації 

процесів нанесення матеріалів за допомогою випарників з індукційним 

нагрівом [1, с.5]. 

Індукційний випарник – це прилад для отримання парових потоків з 

твердотільних матеріалів за допомогою нагрівання їх наведеним індукційним 

струмом і випаровуванням на підкладку або отриманням трьохвимірних 

структур у просторі [2, с. 262-264]. 

Головна небезпека під час експлуатації установок даного типу – це 

можливість отримати опіки від дотику до нагрітих частин індукційного 

випарника, які розігріваються до декількох тисяч градусів Кельвіна. Також є 

вірогідність отримання удару електричним струмом або хімічне отруєння від 

матеріалу, що випаровується. 

Для того, щоб унеможливити дії вищевказаних факторів, необхідно 

виконувати вимоги стандартів щодо охорони праці. Перш за все, потрібно 

експлуатувати дану установку у ізольованому від людини середовищі, як 

наприклад, у вакуумній камері, що має заземленні стінки. Також задля 

недопущення нагріву індукційного випарника та ізолюючої конструкції до 

високих температур, виникає необхідність у охолодженні цих деталей, що 

досягається пропуском вздовж стінок конструкції та/або через індуктор трубок 

з охолоджуючою рідиною (водою, маслом). З метою запобіганню хімічного 

отруєння здійснюється встановлення вентиляційної установки з визначеною 

кількістю відкачки повітря, що задовольняє стандарти ISO 14644-1 [3]. 

Закріплення заземлення проводиться згідно стандарту ДНАОП 0.00-1.32-

01. [4], під’єднанням корпусу камери до заземлюючого проводу. Живлення 

індукційного випарника відбувається за допомогою ВЧ генератора, що 

продукує струм, що у імпульсному режимі сягає 200 Ампер при напрузі 1000 

Вольт, клас заземлення якого становить 0 у відповідності до стандарту ДСТУ 
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IEC 61140:2005 [5]. Генератор з’єднується з індуктором випарника за 

допомогою високовольтного проводу з класом ізоляції 1.  

Охолодження установки повинно відбуватися за допомогою рідини (вода, 

масло), де максимальна вихідна температури охолоджуючої рідини становить 

343 градусів Кельвіна (при швидкості потоку 0,3 літрів на хвилину і 

максимальній активній потужності, що виділяється у елементах випарника 1 

Кіловат). Охолодження рідини відбувається у мідному радіаторі. 

Захист від шкідливих аерозолів (Клас небезпеки – ІІ) відбувається за 

допомогою респіраторів 1ІІБ-1, «Лепесток», «Кама*, «Снежок», У-2К, РП-К, 

«Астра-2», Ф-62Ш, РПАтаіи або за допомогою проточного вивітрювання за 

допомогою групи вентиляторів ВН-2, або більш потужними вентиляційними 

установками встановленими над індукційним випарником із загальною 

продуктивністю не менше 0,35 кубометра повітря на хвилину [6, с.56].  

Роботу персоналу можна віднести до категорії легких робіт І-А. Ця 

категорія робіт включає в себе роботи сидячи або стоячи з невеликим фізичним 

напруженням і енергозатратами менш ніж 150 ккал/год. У відповідності з ГОСТ 

12.1.005-88 для категорії легких робіт І-А встановлені наступні оптимальні і 

допустимі метереологічні параметри для повітря робочої зони (табл.5.1). 

 

Таблиця 5.1 

Нормуючі параметри мікроклімату робочої зони 

Період 

року 
Температура, С Вологість, % 

Швидкість руху 

повітря, м/с 

 
оптималь

на 

Допустима 

для пост. 

місць 

оптималь

на 

допусти

ма 

оптимал

ьна 

допусти

ма 

холодний 22-24 21-25 40-60 75 0,1 0,1 

теплий 23-25 22-28 40-60 55 0,2 0,1 

 

Устаткування індукційного випарника може обслуговувати одна людина, 

що має кваліфікаційну групу з техніки безпеки не нижче першої. 

Освітлення на робочому місці повинне бути таким, щоб робітник міг, не 

напружуючи зір, виконувати свою роботу. 

 Найбільш зручним для зору є денне світло, яке здійснюється через 

віконні перекриття. У вечірній, а також у зимовий час у лабораторії 

застосовуються природне бічне і штучне освітлення. 

Виконання усіх цих факторів не гарантує повного унеможливлення 

травматизму робочого персоналу, але приводить робоче місце до необхідних 

стандартів. 
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ЗБІЛЬШЕННЯ НАДІЙНОСТІ БЕТОННОГО МАСИВУ ПО 

ВНУТРІШНІЙ ПЕРИФЕРІЇ ПІДЗЕМНОЇ СПОРУДИ 

 
Козлов С.С., доц.. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»), Янчіцька Я.С., студ. (гр. ОМ-42м, ІЕЕ 

НТУУ «КПІ») 

 

Після кожної проходки в хвостовій частині прохідницького щита машини 

необхідна установка нового тюбінгового кільця. Це тюбінгове кільце служить 

опорою для машини під час проходки і призначене для водостійкого і 

герметичного облицювання тунелю. Щоб уникнути просідань ґрунту на 

поверхні, пустий простір, що утворюється в результаті переміщення щита між 

породою і кільцем з тюбінгів, необхідно заповнити. По трубопроводах 

подається бетонна суміш, яка заповнює ці трубопроводи розподілені по обхвату 

щиткового ущільнювача в хвостовій частині. Заповнений матеріал подається в 

зазори кільця синхронно з проходкою машини по всьому об'єму.  

Під час приготування в бетонну суміш потрапляє значна кількість повітря 

[1]. Якщо потрапив повітря не видалити, то бетон може виявитися пористим, 

зниженої міцності. Видалення потрапив повітря і компактне розташування 

складових бетон матеріалів досягається ущільненням бетонної суміші. Від 

якості ущільнення залежить щільність бетону, а отже, його міцність і 

довговічність. 

Ущільнюють бетонну суміш вібруванням, повідомляючи її часток 

протягом певного часу часто повторювані коливання невеликий величини. 

Механізми, що створюють вібраційні коливання, називаються вібраторами. 

В результаті вібрації бетонна суміш стає текучого, тобто набуває 

підвищену рухливість, а частинки, переміщаючись, прагнуть під дією сили 

тяжіння зайняти стійке положення. Бетонна суміш заповнює всі проміжки між 

стрижнями арматури і між арматурою і опалубкою. Повітря, що міститься в 

ній, витісняється, і суміш значно ущільнюється, тобто надійність та термін 

служби збільшується.  

Найбільш наближеним за технічною суттю та досягаємому ефекту до 

рішення, що пропонується, є пристрій для зведення підземної споруди (патент 

на винахід UA 48800, МПК E21D 9/06, 12.04.2010), який прийнято за 

найближчий аналог і складається з прохідницького щита, щитових домкратів і 

формуючої секції опалубки.  

Недоліком цього та інших існуючих аналогів є те, що при роботі машин 

не відбувається утворення ущільненого бетонного масиву.  

В основу роботи поставлено задачу утворення ущільненого бетонного 

масиву по внутрішній периферії тунелю з метою збільшення його несучої 

здібності.  

Поставлена задача вирішується тим, що периферія обичайки 

прохідницького щита розділена на частини між якими встановлено активний 

віброелемент. Активний віброелемент у вигляді дуги з зовнішнім радіусом 

рівним обичайці прохідницького щита. Для реалізації необхідного режиму 
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коливань до віброелементу приєднано вібратор відцентрової дії направлених 

коливань. 

На рис. 1 зображено вигляд в розрізі пристрою для взведення підземної 

споруди. 

Пристрій працює таким чином. Щитові домкрати 1 рухають щит 2, 

формуючу секцію опалубки 3 в напрямку вибою. Активний віброелемент 5, до 

якого приєднані маятникові вібратори 6, коливання яких ущільнюють 

будівельну суміш, яка подається через патрубки 7. 

 

 
Рис. 1 – пристрій для зведення підземних споруд. 

 

Після збірки кільця обробки проводиться первинне та контрольне 

нагнітання та ущільнення бетонної суміші вібраційним елементом з 

синхронною частотою обертання 3000 хв
-1

 та частотою 50 Гц. Всі робітники 

мають пройти інструктаж по техніці безпеки при вібраційному ущільненні. 

Модернізація прохідницького щита пов’язана з установленням активного 

віброелементу, а отже, рівень шуму та вібрації збільшиться. Для зниження 

механічного шуму потрібно джерела помістити в звуковбирні кожухи. У якості 

звуковбирних матеріалів використовуються войлок, мінеральна вата, азбест, 

азбосилікат, арболит, пориста штукатурка, поролон, гума, пенополіуретан 

тощо[2]. 

Якщо комплекс технічних, архітектурно-планувальних і інших заходів не 

забезпечують нормальних умов праці у відношенні до шуму, використовуються 

різноманітні засоби індивідуального захисту (антифони, беруші, шумозахисні 

навушники і шоломи), виготовлені з пластичних (неопрен, віск) і твердих (гума, 

ебоніт) матеріалів. 

Еквівалентний рівень звуку та рівень який виникає при роботі комплексу 

на постійних робочих місцях не повинен перевищувати значень, які вказані в 

ГОСТ 12.1.003-83 та (санітарних нормах допутимих рінях шуму на робочих 

місцях) СН 3223-85 . 



170 

Місцева вібрація характеризується коливаннями інструмента й устат- 

кування, переданими до окремих частин тіла. З метою попередження виникнення 

вібраційної хвороби в працюючих ,які працюють поряд з вібруючим елементом, 

за висновком органів санітарного нагляду, рекомендується проведення 

комплексу фізіопрофілактичних заходів.  

Рівні вібрації (віброшвидкості) на органах управління і робочих місцях 

(сидіннях) не повинні перевищувати гігієнічних норм, які вказані в (Санітарних 

нормах допустимих рівнів вібрації на робочих місцях) СН 3044-84 та ГОСТ 

12.1.012-78. 
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ПРАВИЛА ДОТРИМАННЯ НОРМ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ ПРИ БУРІННІ СВЕРДЛОВИН 

 
Козлов С.С., доц., к.т.н. (каф. ОПЦБ, НТУУ “КПІ”); 

Магеровський І.Т., студ. (гр. ОМ-11, ІЕЕ НТУУ “КПІ”) 

 

 

Підприємство, яке має намір здійснювати діяльність за зазначеними в 

розділі I цих Правил напрямками, повинно отримати відповідно до Порядку 

видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його 

територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 15.10.2003 N 1631 (далі - НПАОП 0.00-4.05-03), дозвіл 

Держгірпромнагляду на виконання відповідних робіт підвищеної небеспеки та 

на експлуатацію об'єктів, механізмів, машин, обладнання підвищеної 

небезпеки.  

На підприємствах об'єкти підвищеної небезпеки підлягають ідентифікації та 

обліку згідно з Порядком ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 N 956 

(НПАОП 0.00-6.21-02), та декларуванню безпеки згідно з Порядком 

декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки, затвердженим  

постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 N 956 (НПАОП 0.00-

6.22-02). 

Робочі проекти на розвідку, розробку і облаштування нафтових, газових, 

газоконденсатних родовищ і підземних сховищ газу підлягають експертизі 

відповідно до вимог чинного законодавства. До початку облаштування 

родовищ проектна документація повинна бути погоджена з територіальним 

органом Держгірпромнагляду. Проведення робіт з підвищеною небезпекою 

здійснюється за нарядом-допуском на виконання робіт підвищеної небезпеки, 

форма якого наведена в додатку. Перелік таких робіт, порядок оформлення 

наряду-допуску, а також переліки посад осіб, які мають право керувати цими 

роботами, затверджуються керівником підприємства. Ліквідація аварій при 

бурінні, експлуатації та капітальному ремонті нафтових і газових свердловин 

здійснюється згідно з вимогами нормативно-технічних документів. На 

підприємствах повинні бути розроблені ПЛАС відповідно до Положення щодо 

розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій, 

затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 17.06.99 N 112, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.06.99 за N 424/3717 (далі - 

НПАОП 0.00-4.33-99). 

Інструкції з охорони праці розробляються відповідно до Положення про 

розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Державний нагляд 

охорони праці від 29.01.98 N 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

07.04.98 за N 226/2666 (НПАОП 0.00-4.15-98). Розслідування аварій та 

нещасних випадків на об'єктах нафтогазодобувної промисловості проводиться 

відповідно до Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, 
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професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 N 1112 (НПАОП 0.00-6.02-04). 

Ліквідація і консервація свердловин здійснюється в порядку, установленому 

Положенням про порядок ліквідації нафтових, газових та інших свердловин і 

списанню витрат на їх спорудження, затвердженим постановою 

Держгіртехнагляду СРСР від 27.12.89 N 19 (НПАОН 11.2-4.01-89), Положенням 

про порядок консервації свердловин на нафтових, газових родовищах, 

підземних сховищах газу (ПСГ) та родовищах термальних вод, затвердженим 

постановою Держгіртехнагляду СРСР від 27.12.89 N 19 (НПАОН 11.2-4.02-89). 

Переведення свердловин на інші горизонти здійснюється відповідно до 

Положення про переведення нафтових, газових, нагнітальних і контрольних 

свердловин на інші горизонти, затвердженого постановою Держгіртехнагляду 

СРСР від 17.10.86 N 33 (НПАОН 11.2-4.03-86).  

Повернення ліквідованих нафтових і газових свердловин в експлуатаційний 

фонд здійснюється у разі виконання таких заходів: 

а)отримання погодження у розробника проекту розробки або дослідно-

промислової розробки даного родовища про доцільність повернення 

свердловин з ліквідаційного фонду в експлуатацію; 

б)погодження з територіальним органом Держгірпромнагляду.  

Нафтові і газові свердловини, системи збору та підготовки нафти і газу до 

транспортування експлуатуються згідно з вимогами цих Правил та технічної 

документації. Експлуатувати свердловини з міжколонними тисками понад 2 

МПа допускається за погодженням з територіальним органом 

Держгірпромнагляду. Не дозволяється буріння нафтових та газових свердловин 

та облаштування нафтових та газових родовищ без попередньої експертизи 

проектної документації на відповідність проектних рішень вимогам безпеки та 

охорони праці. Радіаційний контроль під час будівництва та експлуатації 

нафтових та газових свердловин здійснюється згідно з вимогами Державних 

санітарних правил "Основні санітарні правила забезпечення радіаційної 

безпеки України", затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я 

України від 02.02.2005 N 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 

20.05.2005 за N 552/10832 (ДСП 6.177-2005-09-02). Експлуатація об'єктів 

нафтогазодобувної промисловості стосовно питань охорони навколишнього 

природного середовища здійснюється згідно з вимогами Закону України "Про 

охорону навколишнього природного середовища, стандарту "Охорона довкілля. 

Спорудження розвідувальних і експлуатаційних свердловин на нафту та газ на 

суші. Правила проведення робіт" (ГСТУ 41-00032626-00-007-97), стандарту 

"Охорона довкілля. Рекультивація земель під час спорудження свердловин" 

(ГСТУ 41-00032626-00-023-2000), державних будівельних норм "Проектування. 

Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище при 

проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд". До робіт на 

об'єктах нафтогазодобувної промисловості допускаються особи, що пройшли 

медичний огляд згідно з Порядком проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я 
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України від 21.05.2007 N 246, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 

23.07.2007 за N 846/14113, і не мають протипоказань за станом здоров'я для 

роботи за спеціальністю згідно з вимогами Переліку робіт, де є потреба в 

професійному  

доборі, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України та 

Держнаглядохоронпраці від 23.09.94 N 263/121, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 25.01.95 за N 18/554;Переліку важких робіт і робіт із 

шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється 

застосування праці неповнолітніх, затвердженого наказом Міністерства 

охорони здоров'я України від 31.03.94 N 46, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 28.07.94 за N 176/385; Переліку важких робіт та робіт із 

шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється 

застосування праці жінок, затвердженого наказом Міністерства охорони 

здоров'я України від 29.12.93 N 256, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 30.03.94 за N 51/260. 

Крім того, ці особи проходять наркологічний огляд згідно з постановою 

Кабінету Міністрів України від 06.11.97 N 1238, "Про обов'язковий 

профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення" (зі змінами).  

Організація і порядок навчання, проведення інструктажів, перевірки знань з 

питань охорони праці та пожежної безпеки й допуску персоналу до самостійної 

роботи здійснюється відповідно до вимог Типового положення про порядок 

проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого 

наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 N 15, зареєстрованого 

в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-

05); Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом 

Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 N 15, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 232/10512 (НПАОП 0.00-8.24-05);  

Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з 

питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях 

України, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних 

ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської 

катастрофи від 29.09.2003 N 368, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 11.12.2003 за N 1148/8469 (НАПБ Б.02.005-2003); Переліку посад, при 

призначенні на які особи зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з 

питань пожежної безпеки, та порядку їх організації, затвердженого наказом 

Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту 

населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 N 368, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за N 1147/8468 

(НАПБ Б.06.001-2003). Не дозволяється допуск до роботи осіб, які не пройшли 

навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці і пожежної безпеки.  

До керівництва роботами з буріння, освоєння і ремонту свердловин, ведення 

геофізичних робіт у свердловинах, а також з видобування та підготовки нафти і 

газу допускаються особи, що мають освіту за фахом, пройшли навчання та 
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перевірку знань з охорони праці відповідно до НПАОП 0.00-4.12-05 та 

пожежної безпеки відповідно до НАПБ Б.02.005-2003. 
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ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

 
Кундуно Жильберт, студ. (гр. КП-21, ФПМ НТУУ «КПИ», Гвинея), 

Арламов А.Ю., ст. преп. (каф. ОТГБ НТУУ «КПИ») 

 

Город как зона повышенной опасности 

В условиях города, особенно крупного, причиной дискомфорта и 

заболеваний являются загазованность и запыленность атмосферного воздуха, 

высокий уровень шума или вибраций, бытовые и промышленные отходы, 

загрязнение земной поверхности и водоемов. Городская среда травмоопасна. 

Комплекс негативных факторов производственной среды характеризуется 

многообразием и высокими уровнями воздействия на работающего человека. К 

наиболее распространенным факторам относятся: 

1) загазованность и запыленность воздуха рабочей зоны; 

2) неблагоприятные температурные режимы; 

3) повышенный шум; 

4) недостаточное освещение; 

5) тяжелые физические работы; 

6) повышенные вибрации. 

При несоблюдении требований техники безопасности в 

производственной среде неизбежны профессиональные заболевания, травмы, 

отравления и гибель людей. 

За последнее десятилетие в городах значительно увеличилось количество 

изделий из полимерных синтетических материалов, применяемых при отделке 

офисов банков, акционерных обществ и т. д. Таких материалов насчитывается 

около 90 видов (обои, плитка, половые покрытия и т. д.). 

Зарубежными исследователями было установлено, что подобного рода 

материалы выделяют химические вещества – фенол, бензол, формальдегид и т. д. 

К этому городскому явлению добавляют негатива в виде излучений 

офисная и бытовая техника (компьютеры, ксероксы, принтеры, печи СВЧ, 

телевизоры, видео- и аудиомагнитофоны и т. д.), а также в виде испарения пары 

ртути от люминесцентных ламп, светильников. Системой органов МВД России 

установлены на основании статистических данных следующие зоны 

повышенной опасности (по ДТП и случаям криминогенного характера) в 

городах: 

1) вокзалы (авто, речные, морские, железнодорожные, аэровокзалы); 

2) базары (розничной, оптовой торговли, колхозные ярмарки, вещевые); 

3) супермаркеты; 

4) увеселительные заведения (дискотеки, казино, ночные клубы, кафе, 

бары, рестораны). 

По вышеперечисленным объектам ДТП происходят на прилегающих 

территориях и на автодорогах, подъездах, стоянках, события криминогенного 

характера происходят как на самих объектах, так и на прилегающих 

территориях. 



176 

Правила поведения человека в повседневной жизни, помогающие 

ему избежать криминальных ситуаций 

Ситуации криминального характера могут произойти в любой момент. 

Преступность существовала всегда. Сегодня преступники – реальная 

угроза жизни, здоровью и имуществу человека. Сейчас с уверенностью никто 

не может сказать: «Мой дом – моя крепость». Риск вторжения в квартиру 

непрошеного гостя существует, и никто от этого не застрахован. 

Для проникновения в жилище возможны три пути: 

1) через входные двери; 

2) через окна; 

3) через балкон. 

Как это можно предотвратить? Попробуйте обезопасить себя и своих 

детей, соблюдая элементарные правила. 

1. По возможности не оставляйте детей одних дома. Уходя из дома, 

проинструктируйте детей, дайте им несколько советов и постарайтесь сами 

соблюдать тот же порядок действий, когда находитесь дома. 

Попробуйте проиграть с детьми возможные ситуации, по ходу игры 

комментируйте действия детей, доходчиво объясните, как нужно себя вести в 

экстремальных ситуациях; 

2. Находясь в квартире, проверьте надежность замков и запоров; 

3. Не нужно отвечать по телефону на вопросы о том, как зовут родителей, 

где они работают, каков номер их рабочего телефона, в котором часу они 

вернутся домой. Не вступайте в разговоры с кем-либо через дверь, в ответ на 

любые вопросы и просьбы отвечайте: «Сейчас я позвоню в милицию, приедут и 

разберутся». 

4. Будьте внимательны с ключами от квартиры. 

5. Покидая дом, надежно запирайте балконные двери, форточки, даже в 

том случае, если квартира находится на верхнем этаже. 

6. Возвращаясь домой, подходя к своей двери, убедитесь, что сзади нет 

незнакомцев. 

7. Не оставляйте ключи от квартиры в доступных и всем известных 

местах (под ковриком, в почтовом ящике). 

8. Никогда никому не рассказывайте о ценных вещах, которые находятся 

в вашей квартире, о состоянии квартиры, кто и в какое время возвращается 

домой. Будьте внимательны при выборе собеседника, даже если вы находитесь 

в магазине, на почте и других местах массового скопления своего микрорайона. 

Преступник вряд ли начнет действовать, не имея точных данных о состоянии 

квартиры. 

9. Если, вернувшись домой, вы обнаружили, что дверь квартиры 

приоткрыта или взломана, ни в коем случае не входите в квартиру. 

10. Не вступайте с грабителями в пререкания. Старайтесь успокоиться и 

сосредоточиться, чтобы запомнить все, что видели и слышали, обращая 

внимание на любые особенности внешности и поведения бандитов. Это 

облегчит их поимку и поможет вернуть похищенное. 
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Карманная кража – это высокопрофессиональная работа. 

Она тщательно организована, много раз отработана и занимает буквально 

секунды. 

Отправляясь в места массового скопления людей, не берите с собой 

бумажник. 

Если вы быстро обнаружили кражу, сразу же найдите дежурного 

сотрудника милиции и сообщите ему о случившемся. 

Терроризм и его проявления  

Терроризм – насилие в отношении физических лиц или организаций, а 

также уничтожение (повреждение) или угроза уничтожения (повреждения) 

имущества и других материальных объектов, создающие опасность гибели 

людей. Терроризм может проявляться в трех формах: 

1) криминальный терроризм; 

2) политический терроризм; 

3) международный терроризм. 

Криминальный терроризм осуществляют с целью нарушить 

общественную безопасность, устрашить население или оказать воздействие на 

принятие органами власти решений, выгодных террористам, или удовлетворить 

их неправомерные имущественные или иные интересы. Политический 

терроризм проявляется в посягательстве на жизнь государственного или 

общественного деятеля с целью прекратить его деятельность, либо из мести за 

такую деятельность. Международный терроризм выражается в нападении на 

представителя иностранного государства или сотрудника международной 

организации, пользующихся международной защитой, в целях провокации 

войны или осложнения международных отношений. 

Если вы оказались в заложниках: 

1) не подвергайте себя излишнему риску; 

2) будьте покладисты и спокойны; 

3) если преступники находятся в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения, постарайтесь ограничить с ними всякие контакты, 

так как действия их могут быть непредсказуемы; 

4) при первой же возможности постарайтесь сообщить о своем 

местонахождении родным или в милицию; 

5) постарайтесь установить контакт, вызвать гуманные чувства и завести 

разговор, не наводя их на мысль, что вы хотите что-либо узнать; 

6) не позволяйте себе падать духом. Используйте любую возможность 

поговорить с самим собой о своих надеждах и желаниях; 

7) внимательно следите за поведением преступников и их намерениями. 

При первой же удобной и безопасной возможности будьте готовы спасаться 

бегством. 

Если вы находитесь в местах большого скопления агрессивно 

настроенных людей (митинги, забастовки): 

1) держитесь дальше от центра; 

2) дальше от группы экстремистов; 
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3) держитесь уверенно на ногах; 

4) держитесь подальше от милиции и от экстремистов любых видов – 

«красных», «коричневых», «черных», «голубых», «зеленых», соблюдайте 

нейтралитет; 

5) если у вас сумка или пакет в руках, будьте бдительны – вам могут 

подбросить наркотики, оружие, боеприпасы и прочие «улики»; 

6) к толпам людей любых видов лучше вообще не приближаться и к 

нарядам милиции тоже; 

7) проявляйте максимальную бдительность и внимание на улицах города 

– это в целях сохранения вашей свободы и безопасности. 
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ОСНОВНІ РИЗИКИ ТА ШЛЯХИ ЇХ УНИКНЕННЯ ПРИ ГРІ В 

ПЕЙНТБОЛ 

 
Коцеруба А.С., студ. (гр. БМ-21, ФБТ НТУУ «КПІ») 

 

Вступ. Пейнтбол (Paintball) – командна спортивно-технічна гра з 

використанням пневматичних маркерів, що стріляють крихкими желатиновими 

кульками, наповненими водорозчинною фарбою; відноситься до екстремальних 

видів спорту [1]. 

Базовий набір для гри в пейнтбол складається з захисної маски, 

пневматичного маркеру та кульок з фарбою; фарба виготовлена на основі 

харчових компонентів, цілком безпечна для організму, оболонка кульки має 

желатинову основу [2]. 

Зі зростанням популярності пейнтболу, частота травм, отриманих в 

процесі цієї гри, також збільшується. Найбільш поширеними травмами є 

ураження шкіри. Також трапляються випадки пошкодження очей, якщо 

учасники не носять захисні маски. Інші травми пов’язані з скелетно-м’язовим 

апаратом, травми внутрішніх органів і судинні псевдоаневризми. Смертельні 

випадки, що пов’язані зі грою в пейнтбол, трапляються дуже рідко [3]. 

Перша гра відбулася в 1981 році, з того часу було розроблено і 

впроваджено низку правил для забезпечення безпеки гравців і оточуючих. 

Рівень травматизму гравців склав 45 травм на 1,000,000 осіб на рік [4]. 

Предметом дослідження є аналіз травм, які можливо здобути під час гри в 

пейнтбол, а також досліджуються заходи та засоби, що дозволяють запобігти 

їм.  

Аналіз публікації. При встановленні норм для гри в пейнтбол міжнародну 

керівну роль відіграє Європейська пейнтбольна федерація (European Paintball 

Federation) [5]. За встановленими нормами, максимально допустима швидкість 

вильоту кульки становить 91 м/с [4, 5], що при влучанні в не захищенні ділянки 

тіла може призвести до серйозного травмування людини. Через великий розмір 

кульок (12,5 мм або 17,3 мм) і відносно низьку швидкість, в порівнянні з іншою 

пневматичною зброєю, вони здатні викликати тупі, не проникаючі поранення. 

Законодавство багатьох країн, зокрема США, регламентує правила поводження 

під час гри в пейнтбол, проте в Україні така нормативно-правова база поки 

відсутня [3]. 

Основні результати дослідження. Через високий ризик отримання травм, 

носіння спеціальної захисної пейнтбольної маски є обов’язковим для гравців та 

всіх оточуючих під час ігрового процесу. Встановленні правила зобов’язують 

організаторів гри контролювати наявність захисних масок на всіх присутніх, що 

знаходяться в ігровій зоні [5]. В США обов’язковою вимогою є використання 

захисних полікарбонатних масок затверджених Американським товариством з 

випробування матеріалів (American Society for Testingand Materials) [6]. 
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За межами ігрової зони пневматичний маркер повинен бути на 

запобіжнику, а також мати спеціальну заглушку в/на стволі, щоб упередити 

випадковий постріл [5]. 

Пейнтбол пов'язаний з широким спектром отриманих травм (див. табл.1). 

Крім ураження шкіри і опорно-рухового апарату, травми ока є одними з 

найбільш поширених і, зазвичай, вимагають термінового хірургічного 

втручання [2, 7]. 

Серед травм ока характерні: гіфема [7,8], стирання рогівки [7], розрив 

склоподібного тіла [9] і втрата ока [8]. Прогнози для травм ока досить 

негативні. Від 30 до 43% постраждалих стають сліпими внаслідок пошкоджень 

очей [8,10]. Лістман та ін. розглянули 149 зафіксованих випадків травм ока у 

дітей в результаті гри в пейнтбол у 2004 році і виявили 149 гіфем, 50 

крововилив в склоподібне тіло і 42 травматичні катаракти [11]. 

Однак, не зафіксовано жодного випадку отримання травми ока при 

носінні захисної маски затвердженої сертифікатом ASTM [10]. Усі зазначені 

травми ока, були отримані коли постраждалі не носили захисні маски або коли 

вони були тимчасово зняті через потрапляння фарби чи запотівання скла [7-11]. 

 

Таблиця 1.  

Зафіксовані травми при грі в пейнтбол 

Травма 
Посилання в якому 

повідомлялось про травми 

Пурпура Scott&Scott, 1989 [12] 

Неспецифічні спортивні травми 

(розтягнення, розрив шкіри, перелом) 

Connet.al., 2004 [2] 

Травми ока (гіфема, крововилив в 

склоподібне тіло, катаракти) 

Listman, 2004 [11] 

Farr&Fekrat, 1999 [8] 

Травматична псевдоаневризма Cohen&Itshayek, 2010 [13] 

Травми внутрішніх органів Guerreroetal, 2009 [14] 

Agrawaletal, 2006 [15] 

Joudietal, 2004 [16] 

 

Майже у всіх гравців в пейнтбол розвиваються пурпура в місці влучання 

кульок. Пейнтбольна пурпура зазвичай проходить протягом 1-2 тижнів без 

будь-яких залишкових проявів, однак трапляються випадки з утворенням 

депігментованого шраму [17]. Оскільки такі пошкодження не становлять 

небезпеки для життя, відсутні якісь обов’язкові правила для їх упередження. 

Європейська пейнтбольна федерація надає лише рекомендації для гравців про 

уникнення стрільби на близьких дистанціях (до 4,5 м) [5]. Також можливе 

використання захисних пейнтбольний костюмів, які мають спеціальну 

структуру, що унеможливлює отримання подібних пошкоджень шкіри при 

влучанні пейнтбольної кульки. 
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Конн та ін.[2] при огляді постраждалих на пейнтбольні травми, 

встановили що 18% травм – це неспецифічні спортивні травми, які отримані в 

результаті перенапруження чи падіння. Колінні вивихи були особливо 

поширені; у меншій ступені спостерігались переломи і рвані рани. Для 

уникнення травм такого типу вважається доцільним використання спеціальних 

високих черевиків на шнурівках із твердим передком (берци) і дотримання 

принципу обережного переміщення. 

Хоча очні, дерматологічні та спортивні травми є найпоширенішими, 

отриманими під час гри в пейнтбол, можуть виникати й інші, менш поширені 

травми. Зафіксовані випадки травматичної псевдоаневризми артерій волосяної 

частини голови, викликаних тупим ударом пейнтбольною кулькою [13,18]. На 

сьогодні відсутні рекомендації та правила для упередження отримання травм 

такого типу. 

Висновок.Підвищення популярності пейнтболу, а такожне усвідомлення 

небезпеки яку він несе, підвищує ступінь ризику як для самих гравців, так і для 

оточуючих. Підвищений ризик травмування пов'язаний з людьми, які грають за 

відсутністю належного захисту очей і обличчя загалом. Всі особи що знаходять 

в ігровій зоні і поблизу неї зобов’язані постійно носити захисні маски. Вони 

повинні бути проінструктованими про необхідність не знімати маску під час 

гри за будь-яких обставин. Маски з полікарбонатними лінзами, що 

сертифіковані ASTM є надзвичайно ефективними в запобіганні травм очей під 

час гри в пейнтбол. Гравцям слід носити відповідний захисний одягіповодитись 

обережно,щоб мінімізувати травми, і строго рекомендується уникати пострілів 

впритул (<4,5 м). 

 

Наукові керівники: Гусєв А.М., к.б.н, доцент, 

Качинська Н.Ф., асистент (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ») 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
Кравчук Р. А., студ. (гр. ОЗ-41м, ИЭЭ НТУУ «КПИ»), 

Праховник А. К., асс. (каф. ОТГБ НТУУ «КПИ») 

 

Основным условием существования человеческого общества является 

труд – целесообразная деятельность человека, в процессе которой он при 

помощи орудий труда (механизмов, машин, инструментов и т. д.) воздействует 

на окружающую природную среду и использует ее в целях создания предметов, 

необходимых для удовлетворения своих потребностей. Труд сыграл 

определяющую роль в формировании человека, он содействовал появлению 

речи, совершенствованию органов чувств, расширению кругозора, развил 

мыслительную деятельность и др. 

Когда орудия труда стали собственностью работодателя, способность 

человека к труду стала товаром, т. е. появился наемный труд, для обмена его на 

заработную плату работник и работодатель вступают в трудовые отношения, 

заключая между собой трудовой договор (контракт). 

Пространство, в котором совершается трудовая деятельность человека, 

называют производственной средой. Элементами производственной среды 

являются орудия и предметы труда, технологические процессы, энергия, 

микроклимат, рабочие места, цеха, участки и др. 

Место постоянного или временного нахождения работника в процессе 

трудовой деятельности называют рабочим местом. Рабочее место является 

частью рабочей зоны – пространства высотой до 2 м над уровнем пола или 

рабочей площадки. В рабочей зоне формируются опасные и вредные 

производственные факторы. 

Сочетание различных факторов производственной среды и трудового 

процесса определяет условия труда работника. 

Опасность – это центральное понятие БЖД, под которым понимают 

любые явления, угрожающие жизни и здоровью человека. Опасность хранят все 

системы, имеющие энергию, химические или биологически активные 

компоненты, а также характеристики, не соответствующие условиям 

жизнедеятельности человека. 

По происхождению различают шесть групп опасностей: 

 природные – возникают при стихийных бедствиях, которые 

представляют непосредственную угрозу для жизни и здоровья людей; 

 техногенные – связаны с функционированием технических объектов по 

причинам, непосредственно не имеющим отношения к деятельности человека, 

обслуживающего эти объекты; 

 антропогенные – возникают из-за ошибочной деятельности человека; 

 экологические – вызваны аномальными изменениями состояния 

окружающей природной среды; 
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 социальные – происходят в обществе в целом и в отдельных 

общественных группах; 

 биологические – вызваны живыми объектами: микроорганизмами, 

растениями, животными, людьми. 

По характеру воздействия на человека опасности можно разделить на 

пять групп: 

 механические, создающиеся падающими, движущимися, 

вращающимися объектами природного (обвалы и камнепады в горах, снежные 

лавины, сели и др.) и искусственного происхождения (здания, движущиеся 

машины, механизмы и т. д.); 

 физические – запыленность и загазованность воздушной среды; 

факторы, связанные с отклонением от нормы параметров микроклимата; 

повышенный уровень шума, ультразвука, инфразвука, вибрации; электрический 

ток и статическое электричество; электромагнитное излучение, повышенный 

уровень магнитной и электрической составляющих; ионизирующее излучение; 

недостатки освещения, его пульсация, повышенное инфракрасное и 

ультрафиолетовое излучение и др.; 

 химические – вещества общетоксические, вызывающие отравление 

всего организма или поражающие отдельные системы организма, а также 

патологические изменения печени, почек; раздражающие – вызывающие 

раздражение слизистых оболочек дыхательных путей, глаз, легких, кожных 

покровов; сенсибилизирующие – проявляющие свое действие как аллергены; 

канцерогенные – вызывающие новообразования (опухоли); мутагенные –

влияющие на репродуктивную функцию человека; 

 биологические – макро- и микроорганизмы; 

 психофизиологические – физические, нервно-психические, 

эмоциональные перегрузки и др. 

Опасности носят потенциальный, т. е. скрытый, характер. Процесс 

обнаружения и установления количественных, временных, пространственных и 

иных характеристик, необходимых и достаточных для разработки 

профилактических и оперативных мероприятий, направленных на обеспечение 

жизнедеятельности, называют идентификацией. 

В процессе идентификации выявляют опасности, вероятность их 

проявления, пространственную локализацию (координаты), возможные 

последствия, ущерб и другие параметры, необходимые для решения 

конкретной задачи. Условия, при которых реализуются потенциальные 

опасности, называют причинами – совокупности обстоятельств, благодаря 

которым опасности проявляются и вызывают те или иные нежелательные 

последствия, ущерб. Между реализованными опасностями и причинами 

существует причинно–следственная связь; опасность есть следствие некоторой 

причины (причин), которая, в свою очередь, является следствием другой 

причины, и т. д. Таким образом, причины и опасности образуют иерархические 

цепные структуры или системы. Графическое изображение таких зависимостей 
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чем-то напоминает ветвящееся дерево. В зарубежной литературе, посвященной 

анализу безопасности объектов, используют такие термины, как «дерево 

причин», «дерево отказов», «дерево опасностей», «дерево происшествий». В 

строящихся деревьях имеются ветви причин и ветви опасностей, что полностью 

отражает диалектический характер причинно-следственных связей. 

Теоретические и организационно-правовые основы БЖД 

Организационно-правовая основа БЖД. 

Техническое регулирование. 

Триада ««опасность – причины – нежелательные последствия». 

Система стандартов безопасности труда и чрезвычайных ситуаций. 

Стандарты организаций. 

Опасности и их классификация. 

Идентификация опасностей. 

Понятие риска. Допустимый риск. 

Организационно-правовую основу БЖД составляют законодательные, 

нормативные и правовые акты, имеющие различную юридическую силу. По 

этому признаку их можно разделить на следующие основные группы: 

 законодательные акты; 

 подзаконные акты; 

 нормативные правовые акты; 

 руководящие документы. 

Одним из элементов технического регулирования является 

стандартизация. Основополагающей в национальной системе стандартизации в 

области безопасности производственной деятельности является Система 

стандартов безопасности труда (ССБТ), которой присвоен индекс 12 в 

Государственной системе стандартов; она разделена на 10 классификационных 

групп: 

0 – основополагающие стандарты, устанавливающие структуру и 

терминологию в области безопасности труда, классификацию опасных и 

вредных производственных факторов, организацию обучения работника 

безопасности труда; 

1 – требования и нормы по видам опасных и вредных факторов 

устанавливают предельно допустимые уровни опасных и вредных факторов, 

методы и средства защиты от опасностей и способы контроля; 

2 – требования безопасности к производственному оборудованию (к 

конструкции в целом и отдельным узлам, органам управления, средствам 

защиты, сигнализации и контроля); 

3 – требования безопасности к производственным процессам 

регламентируют размещение оборудования и рабочих мест, режимы работы, 

требования к материалам, хранению и транспортировке сырья, изделий и 

отходов производства, применение средств защиты; 

4 – требования к средствам защиты работника устанавливают 

необходимые конструктивные, эксплуатационные, защитные и гигиенические 
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свойства средств защиты в зависимости от действующих опасностей и 

вредностей, а также методы испытаний и оценки; 

5 – требования к зданиям и сооружениям; 

6 –9 – резервные группировки. 

Система стандартов комплекса «Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях» – это комплекс стандартов из 12 групп, которым присвоен индекс 

22 в Государственной системе стандартов. 

В качестве основы при разработке национальных стандартов используют 

международные стандарты – стандарты, принятые международной 

организацией, например Международной электротехнической комиссией и др. 

Документ, подразумевающий добровольное исполнение только 

организацией, принявшей его; называется стандартом организации; он вводится 

в действие приказом руководителя организации и согласовывается с 

представительным органом трудового коллектива. 

При самостоятельном изучении темы студенту важно понять, что любая 

опасность реализуется, принося нежелательные последствия в виде вреда 

физического (травм различной степени тяжести, заболеваний), морального 

(нравственных переживаний и страданий), материального (ущерба 

производственной, окружающей природной среде и др.). 

Триада «опасность – причины – нежелательные последствия» – это 

логический процесс развития, реализующий потенциальную опасность в 

реальный ущерб. Вероятность реализации опасностей может изменяться в 

широких пределах, но она никогда не равна нулю, следовательно, любой вид 

деятельности человека обладает потенциальной опасностью, т. е. риском. Это 

утверждение имеет аксиоматический характер. 

Риск – это количественная мера опасности в отношении вероятности 

того, что связанные с ней ущерб или нежелательные последствия станут 

реальностью. Так, люди, живущие в местности, подверженной сильным 

наводнениям раз в 20 лет, и люди, живущие в аналогичной местности с 

частотой наводнений раз в 100 лет, подвергаются равной по величине 

опасности, но с различным риском. 

Не может быть абсолютной безопасности – некоторый остаточный риск 

будет оставаться. Безопасность достигают путем снижения риска до 

допустимого уровня. 

Допустимый риск – это оптимальный баланс между безопасностью и 

требованиями, которым должны удовлетворять продукция, процесс или услуга, 

а также такими факторами, как выгода, эффективность затрат, национальные 

обычаи и др. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЙ ИСКРОБЕЗОПАСНОСТИ 

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 

 
Кравчук Р.А., студ. (гр. ОЗ-41м, ИЭЭ НТУУ «КПИ»), 

Куба А.А., асс. (каф. ОТГБ НТУУ «КПИ») 

 

Статическое электричество – это совокупность явлений, связанных с 

возникновением, сохранением и релаксацией (снятием) свободного 

электрического заряда на поверхности и в объеме веществ, материалов, изделий 

или на изолированных проводниках. Количественно статическое электричество 

характеризуется напряженностью Е (В/м). Образование зарядов статического 

электричества происходит: 

 при транспортировании потока жидкости и газа по трубопроводам; 

 распылении порошков; 

 эксплуатации станков и машин с ременной передачей; 

 деформации или дроблении твердых тел; 

 снятии копий на ксероксе; 

 облучении экрана монитора потоком заряженных частиц. 

 контакте и трении друг с другом двух предметов из различных 

материалов. 

При контакте двух материалов на их поверхности образуется двойной 

электрический слой с разделением зарядов: отрицательных на поверхности 

одного материала, положительных – на поверхности другого. При сохранении 

контакта (при неразделенных поверхностях) суммарный заряд материалов 

равен нулю. 

При разделении поверхностей контактирующих материалов происходит 

разделение зарядов, возникает разность потенциалов, увеличивается 

напряженность электрического поля, образующегося между разделенными 

поверхностями. Способность веществ и материалов образовывать заряды 

статического электричества зависит в основном от их удельного объемного 

электрического сопротивления ρ. Условно принято, что при ρ < 10
5
 Ом х м 

заряды не накапливаются и опасности не представляют. Если напряженность 

электростатического поля превышает электрическую прочность среды 

(воздуха), то происходит разряд статического электричества. Ниже приведены 

ориентировочные значения разности потенциалов (В), возникающих при 

некоторых технологических процессах: 

 протекание химически чистого бензола по стальным трубам – 3600; 

 обработка каучука в вакуум-смесителях и на вальцах – 15000; 

 обработка каучука на пластикационных каландрах – 7000; 

 выпуск из баллона ацетилена, увлажненного ацетоном – 9000; 

 выпуск диоксида углерода из баллона – 8000; 

 завихрение угольной пыли – 10000; 

 выпуск диоксида углерода по резиновому шлангу – 10000; 
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 движение кожаного приводного ремня со скоростью 15 м/с – 80000; 

 движение резиновой ленты конвейера, груженного сыпучим веществом, 

– до 45000; 

 движение автомобиля по бетону – 3000. 

Опасность воздействия разрядов статического электричества проявляется 

в препятствовании нормальному ходу технологического процесса, создании 

помех в работе электронного оборудования и приборов, возможности 

образования электрической искры. Разряд статического электричества 

представляет опасность в отношении воспламенения горючей среды во всех 

случаях, когда выделяемая искрой энергия превышает минимальную энергию 

зажигания этой среды. 

Электростатические поля оказывают такое же вредное воздействие на 

работника, как электрические поля средней мощности, создаваемые 

переменным или постоянным электрическим током. Накопление высоких 

потенциалов статического электричества возможно и на работнике, что 

обусловлено трением одежды, перемещением работника, а также индуктивной 

наводкой от заряженных перерабатываемых веществ и материалов. Разряд 

накопившихся на теле работника зарядов статического электричества не может 

привести к поражению его электрическим током, так как сила тока разряда 

невелика (примерно 10
–6

–10
–8

 А). Воздействие статического электричества на 

организм зависит от энергии разряда и приводит к непроизвольным 

судорожным сокращениям мышц, угнетенному и шоковому состоянию, 

заболеваниям нервной системы. При работе оператора за монитором 

компьютера происходит осаждение частиц пыли на поверхности тела 

работника, что может служить причиной кожных заболеваний, порчи 

контактных линз и развития катаракты. 

Электростатическая искробезопасность – это состояние объекта защиты, 

при котором исключается возможность возникновения пожара или взрыва от 

разрядов статического электричества.  

Методы обеспечения электростатической искробезопасности 

подразделяют: 

 на методы, не влияющие на сам процесс электризации, но 

ликвидирующие или снижающие возможность возникновения искровых 

разрядов; 

 методы, уменьшающие электризацию веществ и материалов; 

 методы, направленные на устранение зарядов статического 

электричества. 

Заземление является наиболее часто применяемой мерой защиты от 

статического электричества; его цель – устранение электрических разрядов на 

проводящих элементах оборудования. При заземлении изолированного 

проводника разность потенциалов между проводником и землей становится 

равной нулю, а генерируемые электростатические заряды стекают на землю. 

Аппараты, машины и устройства, являющиеся источниками интенсивного 
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возникновения зарядов статического электричества, следует выделять и 

заземлять независимо от заземления всей технологической цепи. 

Сопротивление заземляющего устройства (контура заземления), 

предназначенного для защиты от статического электричества, ввиду малых 

токов утечки допускается до 100 Ом. При сливе горючих жидкостей по 

резиновым рукавам (шлангам) на них надевают наконечники из цветного 

металла, которые электрически соединяются через тросики или спирали 

рукавов с металлическим корпусом сосуда. Такие заземляющие проводники 

весьма малого сечения достаточно эффективны. 

Увеличение объемной проводимости диэлектриков является одним из 

методов защиты, поскольку в конечном счете проводимость диэлектрика 

(материала) определяет способность диэлектрика отводить возникающие 

заряды статического электричества. Способы увеличения объемной 

проводимости для жидкости и твердых диэлектриков различны. 

Электропроводность жидкостей можно увеличить, вводя в них антистатические 

присадки, предотвращающие накопление зарядов статического электричества. 

К ним относятся, например, хромовые соли синтетических жирных кислот. 

Количество их в процентном отношении не превышает, как правило, 0,001–

0,003 %. Лучшим наполнителем для твердых диэлектриков является графит, 

алюминиевая пудра и др. 

Снижение поверхностного электрического сопротивления за счет 

применения электропроводящих покрытий, которые наносят в два слоя, чтобы 

толщина составляла 100–170 мкм. 

Применение мокрых процессов и повышение относительной влажности 

воздуха до 70 % и более. Считается, что при относительной влажности 70 % и 

более на материалах скапливается достаточное количество влаги, чтобы 

предотвратить накопление зарядов статического электричества. Хотя при 

увлажнении воздуха происходит генерирование зарядов, но образовавшиеся 

заряды стекают так быстро, что не успевают накапливаться. Эти же материалы, 

становясь сухими, восстанавливают свои изоляционные свойства, и 

электризация их становится заметной. Устранение опасности возникновения 

статического электричества путем повышения относительной влажности не 

достигается, если, во-первых, материал содержится при высокой температуре 

(при этом адсорбированная пленка влаги не может удержаться на поверхности), 

во–вторых, если скорость перемещения заряженного материала больше, чем 

скорость образования пленки влаги. Этот метод не всегда применим, так как 

пленка влаги может ухудшать качество продукции. На практике высокая 

относительная влажность в помещении поддерживается посредством 

свободного испарения с больших поверхностей воды, распылением воды и 

выпуском пара из форсунок. 

Изменение режима технологического процесса. В любом 

технологическом процессе, сопровождающемся электризацией, всегда имеются 

две зоны (генерирования и рассеяния зарядов), в которых закономерности 

обмена электрическими зарядами различны. В зонах генерирования 



191 

преимущественно протекают процессы электризации (разделение зарядов 

противоположного знака), а в зонах рассеяния – утечка (или релаксация) 

зарядов с наэлектризованного материала. 

Сущность этого явления объясняется законом сохранения зарядов. 

Важным свойством этих зон, облегчающих защиту от статического 

электричества, является то, что они разделены в пространстве. Четкое 

разграничение зон генерирования и рассеяния зарядов характерно только для 

переработки однородных диэлектрических материалов и транспортирования 

жидких диэлектриков. Тем не менее, выявление зон генерирования и рассеяния 

зарядов весьма важно для осуществления конструктивных мер защиты от 

статического электричества. Известно, что с этой целью устанавливают сетки, 

решетки, пластины, увеличивающие поверхность соприкосновения 

наэлектризованного материала с заземленными частями оборудования. 

Применение таких мер вполне оправдано в зонах рассеяния зарядов (бункерах, 

приемных емкостях и т. д.). Однако при установлении сеток и пластин в 

трубопроводах или других зонах электризация материала резко 

интенсифицируется вплоть до возникновения искровых разрядов с 

транспортируемого материала в разрядных зонах (бункерах, циклонах и т. д.). 

В конечных аппаратах пневмотранспортных устройств, где происходит 

осаждение сыпучего материала, и в приемных резервуарах для жидкостей 

скорость транспортируемых потоков равна нулю; преобладающим процессом в 

них является утечка зарядов. Последнее обстоятельство используют для 

устранения зарядов с жидких диэлектриков путем устройства релаксационных 

емкостей, представляющих собой расширенные участки трубопровода, где с 

жидкого диэлектрика до поступления в резервуар утекает большая часть заряда. 

Устанавливают эти емкости непосредственно перед приемным резервуаром. 

Кроме основного источника генерирования зарядов, существуют еще и 

побочные источники, сопутствующие основному, действие которых в 

большинстве случаев легко предотвратить. Побочное генерирование и 

разделение зарядов может происходить внутри конечной емкости при: 

разбрызгивании входящих потоков жидкости; прохождении пузырей воздуха 

или газа через слой жидкости или сыпучего материала; разбрызгивании воды, 

находящейся на дне бака, входящим потоком; возбуждении пыли в бункерах; 

перемешивании жидкости и сыпучего материала внутри контейнера. 

В зависимости от характеристик перерабатываемых веществ для 

предотвращения побочных источников генерирования зарядов нужно 

придерживаться следующих правил: не наполнять резервуары открытой струей, 

за исключением горючих жидкостей; наполнение резервуаров и цистерн 

производить под уровень жидкости; линейную скорость жидкости в питающей 

трубе поддерживать низкой до тех пор, пока наливная труба не будет 

заполнена; при перемещении сыпучих материалов прежде всего избегать 

всклубливания пыли в бункерах с помощью скатов внутри бункера и т. п. 

Известно также, что количество зарядов, накапливающихся в жидких 

диэлектриках в единицу времени при перекачке их по трубопроводам, 
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пропорционально средней скорости потока в степени 1,875 и диаметру 

трубопровода в степени 0,825. Следовательно, уменьшая скорость перекачки и 

диаметр транспортных труб, можно снизить величину заряда, переносимого 

потоком в резервуар за единицу времени. Если нежелательно уменьшать 

производительность установки, то следует увеличить диаметр труб, благодаря 

чему уменьшится скорость перекачиваемой жидкости. Так, допустимые 

скорости для перекачки бензина – 4 м/с, чистой нефти – 7 м/с, эфира и 

сероуглерода – 1 м/с, для сложных эфиров и спиртов – 9-10 м/с. 

Нейтрализация статического электричества сводится к образованию 

необходимого количества положительных и отрицательных ионов в местах 

генерирования и накопления зарядов. При нормальных атмосферных условиях 

воздух – хороший диэлектрик и содержит небольшое количество носителей 

электрического заряда в единице объема. Если же на некоторый объем воздуха 

воздействовать ультрафиолетовыми или рентгеновскими лучами, 

обладающими ионизирующей способностью, то количество пар ионов в 

единице объема воздуха резко увеличивается. Эффективные ионизаторы 

воздуха – радиоактивное излучение и электрическое поле большой 

напряженности. Для оценки опасности статического электричества и 

эффективности методов и средств обеспечения электростатической 

искробезопасности проводят контроль следующих параметров: величины тока 

электризации, плотности объемного и поверхностного зарядов, потенциала, а 

также напряженности электростатического поля.  
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ПРЕВЕНТИВНІ ТА БЕЗПОСЕРЕДНІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ 

ЗАГРОЗИ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ТАКТИЧНОЇ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ  

 
Красько А.Н., студентка (гр.БМ-21, ФБТ НТУУ «КПІ») 

 

Вступ. В останнє сторіччя людство вступило в епоху необмеженого 

технічного розвитку. Одним з найважливіших, але, в той самий час, 

найстрашнішим є відкриття в 19ст. радіоактивних елементів, зокрема урана, яке 

змінило хід людської історії в області енергетики. 19ст. ознаменоване низкою 

відкриттів в цій галузі, що поступово, але дуже швидко, наблизило людство до 

створення ядерної зброї. Прогнози її використання невтішні ні для людей, ні 

для природи. Людство звикає жити в безпосередній близькості до зброї 

масового ураження. Першорядною та найактуальнішою проблемою сьогодення 

є незнання населення про засоби захисту під час спрямованого використання 

ядерної зброї.  

Предмет дослідження. В наш час можливість використання ядерної зброї 

– засіб уникнення світової війни, її стримуючий фактор. Проте, знаходячись в 

безпосередній близькості до Росії, ми часто не задаємося питанням можливості 

використання цією країною ядерної зброї проти нашого населення. Все частіше 

в останній час лунають загрози використання тактичної зброї російськими 

воєнними на сході нашої країни. Метою доповіді є визначення наслідків, 

методів захисту та методів зменшення впливу на людство використання ядерної 

зброї.  

Аналіз публікацій. Ядерною зброєю називаються боєприпаси вибухової 

дії, засновані на використанні внутрішньоядерної енергії, а також їх носії та 

системи управління ними. Боєприпасами є авіаційні і глибинні бомби, головні 

частини ракет (зокрема, балістичних), артилерійські снаряди великого калібру, 

переносні малогабаритні ядерні пристрої, а також міни. В якості носіїв 

виступають ракети всіх типів, торпеди, кораблі, підводні човни і 

бомбардувальники. Ядерна зброя володіє великою потужністю, так як під час 

ядерного вибуху за дуже короткий час вивільняється велика кількість 

внутрішньоядерної енергії, що чинить сильний вражаючий вплив. 

Осередком ядерного ураження є така територія,що зазнала руйнування 

під впливом вражаючих факторів ядерного вибуху та спричинила руйнування 

будівель, масштабні пожежі, підвищення радіаційного фону певної місцевості, 

що призвело до ураження населення. Безпосередньою небезпекою ядерного 

вибуху є ударна хвиля, теплова енергія (світлове випромінювання) і радіація. 

Ступінь впливу цих факторів залежить від розмірів і типу зброї, відстані від 

вибуху або його висоти, погодних умов і рельєфу місцевості. Ці фактори 

обумовлюють характер дії боєприпасів на населення, споруди та техніку. При 

комбінованому ураженні травми і контузії від впливу ударної хвилі можуть 

поєднуватися з опіками, що настали внаслідок світлового випромінювання. 
[1,2]

 

Основні результати дослідження. Повітряні ядерні вибухи 

застосовуються для руйнування маломіцних споруд, ураження людей і техніки 
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на великій площі, коли недоцільне сильне радіоактивне зараження місцевості. 

При наземному ядерному вибуху вогненна куля торкається поверхні 

землі,внаслідок чого відбувається нагрів поверхні землі, значна частина ґрунту 

і скельних порід випаровується і захоплюється під дією вибуху. Радіоактивні 

частки осідають на розплавлених частинках ґрунту. В результаті утворюється 

хмара, що складається з величезної кількості радіоактивних часток різних 

розмірів. Протягом 7-10 хвилин радіоактивна хмара досягає своєї максимальної 

висоти, стабілізується, і під дією повітряних потоків переміщається з певною 

швидкістю і в певному напрямку. Велика частина радіоактивних опадів, яка 

викликає сильне зараження місцевості, випадає з хмари протягом 10-20 годин 

після ядерного вибуху. Радіоактивне зараження має ряд особливостей, що 

відрізняють його від інших уражуючих факторів ядерного вибуху. До них 

відносяться: велика площа ураження - тисячі і десятки тисяч квадратних 

кілометрів; тривалість збереження дії - дні, тижні, а іноді і місяці; труднощі 

виявлення радіоактивних речовин, що не мають кольору, запаху та інших 

зовнішніх ознак. При випаданні радіоактивних речовин із хмари ядерного 

вибуху відбувається зараження поверхні землі, повітря, води, матеріальних 

цінностей тощо. Ступінь руйнування визначається силою ударної хвилі, 

світлового випромінювання, вторинних факторів ураження, а для деяких 

об'єктів - також дією проникаючої радіації та електромагнітного імпульсу. 

Розглянемо детальніше засоби захисту при ядерному вибухові. 
[3]

 

При отриманні певних доз радіації у людини відбувається порушення 

нормального обміну речовин, зміна характеру життєдіяльності клітин, окремих 

органів і систем організму, в результаті чого може виникнути променева 

хвороба різного ступеня тяжкості. 

Ступінь вражаючої дії випромінювання різко знижується за умови 

своєчасного оповіщення людей, використання ними захисних споруд, 

природних укриттів (особливо лісових масивів і складок рельєфу), 

індивідуальних засобів захисту (захисного одягу, окулярів) і суворого 

виконання протипожежних заходів. 

До числа основних заходів, способів і засобів, що забезпечують захист 

населення від радіоактивного впливу, відносяться: 

 частий аналіз радіаційної обстановки; 

Необхідно створити певну державну структуру, що нестиме 

відповідальність за ретельне спостереження за станом використання та 

зберігання ядерної зброї. 

 організація радіаційного контролю; 

 встановлення та підтримка режиму радіаційної безпеки; 

 проведення на ранній стадії йодної профілактики населення та 

учасників ліквідації наслідків застосування ядерної зброї; 

Йодна профілактика полягає в прийомі препаратів йоду: йодистого калію 

або водно-спиртового розчину йоду. При цьому досягається 100% ступінь 

захисту від накопичення радіоактивного йоду в щитовидній залозі. 
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 евакуація або відселення людей із зон, в яких рівень забруднення 

перевищує допустимий для проживання населення. 

 забезпечення населення та учасників ліквідації наслідків засобами 

індивідуального захисту; 

Якщо тіло і одяг потрапили під вплив радіації, слід провести 

дезактивацію. Перебуваючи в бункері, зчистити землю з підлоги та витерти 

нею тіло і одяг. Струсити землю і викинути її назовні. Витерти шкіру чистою 

тканиною. Якщо є вода, то ще ефективніше ретельно вимити тіло з милом 

замість використання землі. 

 створення спеціальних укриттів, що забезпечать зниження рівня 

зовнішнього опромінення та захист органів дихання від проникнення в них 

радіонуклідів, які опинилися в атмосферному повітрі; 

Необхідно створити глибокий бункер із запасами повітря, води і їжі, в 

якому можна було б пересидіти ядерну війну та її наслідки, найкращим 

притулком буде глибока траншея, окоп, покритий зверху дахом з шаром землі 

товщиною метр або більше. 

 санітарна обробка населення та учасників ліквідації наслідків; 

Всі рани повинні бути закриті, щоб попередити проникнення через них в 

організм альфа і бета-частинок. Опіки, викликані як бета або гамма-

частинками, так і світловим випромінюванням і вогнем, треба промити чистою 

водою і закрити. Очі слід захистити від подальшого проникнення частинок, рот 

і ніс закрити мокрою тканиною, щоб не допустити їх вдихання. 

 дезактивація об'єктів, транспорту, засобів захисту, одягу, майна, 

продовольства, води; 

Випробування показали, що їжа з сіллю та іншими смаковими добавками 

має більш високу концентрацію радіоактивності, ніж продукти без них. 

Найбезпечнішими консервованими продуктами виявилися супи, овочі та 

фрукти. В'ялене і оброблене м'ясо заражається швидше, ніж сире. М'ясо на 

кістці поглинає більше радіації, ніж пісне м'ясо, а жир - найменше [3,4]. 

Висновки. В Україні досі лишається відкритим питання безпеки 

населення в умовах використання ядерної зброї. Підкреслена необхідність 

інформування населення про засоби захисту від радіації,а також необхідність 

створення певних регулюючих структур, що нестимуть відповідальність за 

попередження та мінімізацію наслідків використання тактичної ядерної зброї. 
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РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЄДИНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 

СИСТЕМИ ОБЛІКУ БАШТОВИХ КРАНІВ 

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

Поукаров О.І., канд. техн. наук (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ») 

 

В Україні експлуатуються понад 5 тис. баштових кранів, більшість із яких 

експлуатуються понад встановлений термін. За останній час в Україні та світі 

сталась низка резонансних подій, пов’язаних з експлуатацією баштових кранів. 

Розслідування аварій з кранами свідчать, що основними причинами аварій є 

неякісне, несвоєчасне, не в повному обсязі проведення експертних обстежень та 

технічних оглядів. 

Разом з тим єдиної системи обліку та аналізу баштових кранів в 

Держгірпромнагляді немає. Реєстрація ведеться окремо в кожному 

територіальному управлінні Держгірпромнагляду за довільною формою у 

паперовому або електронному вигляді. В цих формах не відображається 

інформація про технічні огляди та експертні обстеження, що не дає можливості 

ефективного планування та проведення державного нагляду та моніторингу за 

технічним станом баштових кранів. Крім того існуюча система реєстрації не 

виключає можливості одночасної реєстрації баштового крану в різних 

територіальних управліннях Держгірпромнагляду. 

Метою створення єдиної інформаційної системи обліку баштових кранів 

(ЄІС „Баштові крани”) є вдосконалення організації державного нагляду за 

дотриманням нормативно-правових актів з охорони праці під час експлуатації 

баштових кранів. Актуальність створення ЄІС „Баштові крани” 

підтверджується необхідністю оперативно відслідковувати стан баштових 

кранів і приймати обґрунтовані управлінські рішення щодо проведення 

необхідних профілактичних заходів. 

ЄІС „Баштові крани” призначена для автоматизації таких видів робіт, 

пов'язаних з обробкою даних про стан баштових кранів: 

- облік і аналіз даних про стан баштових кранів; 

- облік аварій; 

- передача даних; 

- формування вибірок; 

- планування заходів; 

- підготовки звітних та аналітичних документів. 

Основні функції ЄІС „Баштові крани”: 

– введення та обробка даних щодо станів баштових кранів; 

– зберігання і відображення даних; 

– відновлення даних, які містяться у базі даних; 

– пошук необхідних даних і видача користувачам результатів пошуку; 

–  адміністрування системи, захист даних від несанкціонованого доступу. 

До складу ЄІС „Баштові крани” входять дві підсистеми: 
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 підсистема формування бази даних - призначена для формування реєстру 

баштових кранів і передачі їх в бази даних ЄІС „Баштові крани”, формування та 

документування звітів; 

 підсистема аналізу даних призначена для проведення аналізу стану 

баштових кранів, на основі даних, отриманих з підсистеми формування бази 

даних. 

Для роботи з ЄІС „Баштові крани” передбачені наступні категорії 

користувачів: 

1. Адміністратор має права на створення облікових записів для роботи з 

програмою 

2. Адміністратор бази даних має право на створення, редагування та 

видалення записів в базі «Підприємства», «Крани». 

3. Інспектор має права на створення, редагування та видалення записів в 

базі «Події», «Планування».  

4. Інспекція має права на перегляд даних у межах своєї інспекції.  

5. Територіальне управління має права на перегляд даних у межах свого 

територіального управління.  

6. Центральний апарат має права на перегляд всіх даних. 

Головне меню програми, представлене на рис. 1, призначене для вибору 

одного з можливих режимів функціонування. Вибір режиму передбачає 

встановлення курсору на пункт меню та натискання лівої кнопки «миші». При 

цьому кожен елемент головного меню викликає в свою чергу відповідне 

підменю.  

 

Рис. 1. Головне меню програми 

 

Меню «Баштові крани» (рис. 1.) складається з режимів «Вивести 

підприємства», «Вивести крани», «Вивести події», «Вивести планування», 
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«Надіслати нові дані на сервер...», призначені для роботи з даними, і режиму 

«Завершити роботу» - для завершення роботи програми. 

Режими «Вивести підприємства», «Вивести крани», «Вивести події», 

призначений для відображення вікон з даними про підприємства, крани, події 

на головну сторінку програми. 

Режим «Вивести планування» призначений для планування подій, 

пов'язаних з урахуванням баштових кранів (придбання, ремонт, реконструкція, 

модернізація тощо).  

Режим «Відправити нові дані на сервер...» призначений для автоматичної 

відправки даних про облік баштових кранів на сервер. 

Меню «Класифікатори» складається режимів «КВЕД», «КВЕД (ДК009-

2010)», «КОПФГ (ДК002-2004)» 

Меню «Налаштування» складається з режимів «Основні параметри», 

підменю «Видимість полів», підменю «Розташування вікон». 

Режим «Основні параметри» призначений для роботи з основними 

настройками програми, які використовуються для роботи ЄІС „Баштові крани”.  

Підменю «Видимість полів» містить режими «Підприємства», «Баштові 

крани», «Події», «Планування». Ці режими призначені для налаштування 

списку полів для відображення у відповідних таблицях. 

Підменю «Розташування вікон» містить режими «Горизонтальний», 

«Вертикальний», «Каскадом». Ці режими призначені для налаштування 

відображення вікон «Підприємства», «Баштові крани», «Події», «Планування» 

на головній сторінці. Відображення інформації. 

Меню «Сервіс» призначений для роботи з сервісними функціями ЄІС 

„Баштові крани”. Містить режими роботи «Створити резервну копію бази», 

«Відновити з резервної копії». Відновлення даних. 

Меню «Довідка» складається з режимів «Допомога», «Реєстр дозволів», 

«Перевірити оновлення» і «Про програму».  

Пункт «Допомога» призначений для виведення на екран експлуатаційної 

документації. Пункт меню «Реєстр дозволів» призначений для переходу на 

Інтернет-сторінку інформаційної системи «Реєстр дозволів». Пункт меню 

«Перевірити оновлення програми» призначений для перевірки наявності 

оновлень програми. Пункт меню «Про програму» призначений для перегляду 

інформації про дату створення програми, розробників, номер версії. 

Головна сторінка містить наступні основні панелі для роботи - панель з 

кнопками вибору режимів (рис. 2, область 1), вікно для роботи з переліком 

підприємств «Підприємства», вікно для роботи з переліком баштових кранів 

«Баштові крани» (рис. 2, область 2), вікно для роботи з переліком подій «Події» 

і панель зі службовими налаштуваннями системи. 
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Рис. 2. Головна сторінка ЄІС „Баштові крани”. 

 

Робочі вікна «Підприємства», «Баштові крани», «Події» за замовчуванням 

розміщені горизонтально. Розташування вікон можна змінювати. Доступні 

режими - «Горизонтальний», «Вертикальний», «Каскадом». 

У базу даних системи заноситься наступна інформація: 

- Повна назва - вказується повна назва підприємства; 

- Скорочена назва - вказується скорочена назва підприємства; 

- ЄДРПОУ - вказується код ЄДРПОУ підприємства; 

- КВЕД - зазначається код виду економічної діяльності заповнюється зі 

списку; 

- КОПФГ - зазначається код організаційно-правової форми 

господарювання, заповнюється з списку; 

Група «Юридична адреса»: 

- указується код території, заповнюється з списку; 

- Індекс - вказується поштовий індекс підприємства; 

- Адреса - вказується адреса підприємства 

- Телефон - вказується номер телефону підприємства; 

- Факс - вказується номер факсу підприємства; 

- E-mail указується електронна адреса суб'єкта господарювання; 

Приклад параметрів пошукового запиту: «Підприємство» - за ЄДРПОУ, 

найменування, адресу, ПІБ керівника; «Кран» - за місцем встановлення, 

найменування монтажної організації, типу крана, заводу-виробника, року 

випуску, вантажопідйомності, вильоту стріли. 

Отже, впровадження ЄІС „Баштові крани” дозволяє автоматизувати 

занесення даних про баштові крани, про події, пов'язані з цим обладнанням, а 

також забезпечує формування єдиної бази даних та комплексну обробку й 

аналіз даних. 

 



201 

УДК 621.791:641.8 

 

МІНІМІЗАЦІЯ ВИДІЛЕНЬ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН ПІД ЧАС 

ДУГОВОГО ЗВАРЮВАННЯ 

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

 

Зварювання  один із технологічних процесів, що дуже широко 

застосовується в різноманітних галузях промисловості. Обсяг виробництва 

зварних металевих конструкцій у всьому світі становить сотні мільйонів тонн 

на рік, що створює певну шкідливу дію на навколишнє середовище. За 

прийнятою в екологічному менеджменті класифікацією зварювальне 

виробництво відноситься до суттєвих джерел можливого забруднення довкілля 

на різних стадіях виробництва продукції: підготовка матеріалів, зварювальні 

процеси, випробування і заключні технологічні операції. Ці процеси 

супроводжуються забрудненням атмосфери, грунту та води. 

Найбільший вплив на екологічний стан, створюваний зварювальним 

виробництвом, становить зварювання плавленням. Вплив концентрованих 

джерел тепла (дуга, плазма, промінь лазера та ін.) призводить до інтенсивного 

випаровування основного, електродного металу і компонентів 

шлакоутворюючої основи. В результаті в навколишнє середовище виділяються 

зварювальні аерозолі (ЗА), що містять токсичні сполуки марганцю, хрому, 

нікелю, фтору, заліза, оксиди азоту, монооксид вуглецю, озон та інші 

небезпечні для здоров’я людини речовини.  

Тверді частинки ЗА мають найдрібніші розміри (від тисячних часток до 

10 мкм), і тому за рахунок аеродинамічних сил тривалий час можуть 

знаходитися в повітрі у зваженому стані, проникаючи в органи дихання 

працюючих. Вони можуть накопичуватися в атмосферному повітрі, осідати на 

ґрунті землі та потрапляти у воду. Внаслідок малих розмірів твердих частинок 

ЗА і високої хімічної активності деяких їхніх компонентів вони мають високу 

проникаючу здатність в організм людини.  

При зварюванні покритими електродами в ЗА переходить 1...3 % його 

маси, а у випадку зварювання плавким електродом в захисних газах – 0,5...2,0 

% маси зварювального дроту. Враховуючи те, що щорічно у світі 

використовуються десятки і сотні тисяч тонн таких зварювальних матеріалів, 

можна уявити розміри екологічного впливу. Так, у 2001 році в СНД було 

вироблено 252,3 тис. т зварювальних електродів і 22,3 тис. т легованого дроту. 

При використанні цих матеріалів у повітря робочої зони й атмосферу (при 

відсутності в системах вентиляції очищення) могло надійти, відповідно, 

2520...7570 і 110...450 т ЗА. Застосування інших видів зварювальних матеріалів 

(порошкових дротів, флюсів та ін.) також супроводжується відповідними 

рівнями викидів ЗА. Таке положення змушує все більшу увагу приділяти 

проблемі захисту виробничого та навколишнього середовища від промислових 

викидів ЗА.  
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Досвід показує, що сьогодні екологічне значення набувають не тільки 

сучасні високоефективні засоби місцевої вентиляції з системами очищення 

повітря від ЗА, а й нові варіанти «екологічно чистих» зварювальних технологій 

(способів з’єднання металів), які дозволяють, якщо не цілком усунути, то, хоча 

б, істотно знизити надходження в повітря навколишнього середовища 

шкідливих речовин, тобто мінімізувати їх виділеня. Для цього запропоновано 

користуватися системою технологічних способів зниження виділень ЗА (Рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Технологічні способи зниження виділень ЗА 
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Екологічні проблеми завжди приймалися до уваги вченими і фахівцями 

зварювального виробництва при розробці нових процесів і матеріалів. Саме з 

урахуванням екологічних проблем можна забезпечити сприятливі зміни в 

структурі зварювальних процесів, що відзначаються у світовій практиці 

останніх десятиліть. Безупинно розширюються обсяги і сфера застосування у 

зварювальному виробництві прогресивних процесів, що базуються на 

променевих технологіях (електронно-променеве і лазерне зварювання, різання 

й обробка), лазерно-гібридних технологіях, а також на технології зварювання 

тертям з перемішуванням без участі зварювальних матеріалів і практично без 

шкідливих виділень в атмосферу. 

Виробники і розробники зварювальних матеріалів активно змінюють 

співвідношення обсягів застосування у виробництві на користь більш 

екологічних видів зварювальних матеріалів. Так виявилось, що більш доцільно 

в екологічному відношенні застосовувати покриті електроди, зварювальний 

дріт суцільного перерізу і порошковий дріт малого діаметра. Значно менш 

шкідливе виробництво і застосування керамічних (агломерованих) флюсів, ніж 

плавлених тощо. 

Розробка технологічних способів зниження виділення ЗА можливе на 

основі вивчення процесів їх утворення. Для виконання екологічних заходів 

необхідно мати кількісні характеристики шкідливих речовин, що виділяються в 

повітря при застосуванні всіх відомих видів зварювання і зварювальних 

матеріалів.  

В ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАН України за останні роки виконано роботи 

щодо поліпшення екологічних характеристик зварювальних процесів шляхом 

удосконалення технології зварювання.  

Для цього необхідно було дослідити закономірності утворення ЗА при 

дуговому зварюванні [1], розробити класифікацію ЗА, що утворюються при 

різних способах зварювання [2], розробити комп’ютерну інформаційну систему 

(банк даних) гігієнічних характеристик ЗА і способів зварювання, при яких 

вони утворюються [3], і на цій основі запропонувати способи мінімізації ЗА [4]. 

Розроблена розрахунково-інформаційна система баз даних гігієнічних 

характеристик ЗА, що одержала назву ECO-WELD  “Екологія зварювання” [3], 

складається з трьох баз даних: для покритих електродів, зварювальних 

матеріалів для механізованого зварювання (дротів суцільного перерізу, 

порошкових, активованих для зварювання в захисних газах, самозахисних та 

наплавних стрічок) і зварювальних флюсів. У кожній з баз даних враховано свої 

особливості і характерні фактори, що впливають на рівень, хімічний склад і 

токсичність ЗА. Вихідними даними, що вводяться в цю систему, є рівень 

виділень і хімічний склад ЗА, інші необхідні для всебічної гігієнічної й 

екологічної оцінки показники виводяться на екран монітора і роздруковуються 

у вигляді документа. Крім того, в залежності від марки зварювального 

матеріалу інформаційна система видає рекомендації про необхідні засоби 

захисту зварників і навколишнього середовища, складені на розробленій 
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гігієнічній і хімічній класифікації ЗА і способів зварювання, при застосуванні 

яких вони утворюються [2].  

Головною перевагою пропонованої комп’ютерної системи в науковому 

значенні є не тільки те, що вона дозволяє провести порівняльну гігієнічну й 

екологічну оцінку різних зварювальних матеріалів і дати рекомендації щодо 

захисту від ЗА, а також і те, що вона дозволяє провести докладний аналіз 

впливу всіх факторів зварювального процесу на всі необхідні гігієнічні 

показники, у тому числі і необхідний об’єм вентиляційного повітря, 

необхідного для розведення шкідливих речовин до гранично допустимих 

концентрацій (ГДК). Цей показник свідчить про кількість повітря, яке може 

забруднюватися шкідливими речовинами, якщо воно викидається в атмосферу 

без очищення. Тому, на наш погляд, його можна вважати не тільки гігієнічною, 

а й экологічною характеристикою процесу зварювання. 

Вибір способу зварювання. Завдяки зазначеній інформаційній системі, 

було оцінено вплив способів зварювання, зварювальних матеріалів і легування 

основного металу на необхідний об’єм вентиляційного повітря. Результати 

порівняльної гігієнічної оцінки способів зварювання і зварювальних матеріалів 

за необхідним об’ємом вентиляційного повітря [5] свідчать про те, що для всіх 

способів зварювання він збільшується, по-перше, з підвищенням ступеня 

легування сталі. Це пояснюється наявністю в ЗА токсичних речовин 1-го і 2-го 

класів небезпеки (ГОСТ 12.1.005-88): сполук канцерогенного шестивалентного 

хрому і нікелю, марганцю, розчинних фторидів, фтористого водню і 

тетрафтористого кремнію. Разом з тим об’єм вентиляційного повітря залежить і 

від способу зварювання: максимальний при зварюванні покритими 

електродами, менший при застосуванні порошкових, потім активованих дротів, 

ще менший при зварюванні дротами суцільного перерізу і мінімальний при 

зварюванні під флюсом. Більш точне порівняння способів зварювання залежить 

від конкретної марки зварювального матеріалу.  

Причиною підвищеної токсичності аерозолів, що утворюються при 

зварюванні порошковими дротами, у порівнянні з дротами суцільного перерізу 

є наявність в їх складі, крім марганцю, фторидів (флюориту і кремнефтористого 

натрію). Що стосується покритих електродів, то токсичність ЗА визначається 

видом покриття електрода. Максимальна токсичність характерна для ЗА, що 

виділяються при застосуванні електродів з основним покриттям, внаслідок 

наявності в ньому фторидів. При введенні в покриття рутилу токсичність ЗА 

знижується. Целюлозне покриття є джерелом великої кількості ЗА внаслідок 

згоряння целюлози з виділенням чадного і вуглекислого газу, водню і пари 

води, проте вміст в цьому ЗА речовин, що визначають його токсичність, 

незначний.  

При механізованому зварюванні високолегованих і легованих сталей 

найбільшу токсичність мають ЗА, що утворюються при зварюванні 

порошковим дротом. Це пояснюється наявністю в них шестивалентного хрому 

у вигляді хроматів калію і натрію, що утворюються при взаємодії хрому зі 
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сполуками калію і натрію, присутніми в серцевині дроту. Природно, що при 

зварюванні дротом суцільного перерізу хромати калію і натрію в ЗА відсутні.  

При зварюванні під флюсом необхідний об’єм вентиляційного повітря 

незначний, незважаючи на наявність у ньому великої кількості марганцю і 

фторидів. Це пояснюється впливом на виділення ЗА захисного шару флюсу. 

Крім свого прямого призначення, він також виконує функцію зернистого 

фільтра, на якому осаджується ЗА, що виділяється зі зварювальної ванни. При 

застосуванні керамічного флюсу інтенсивність виділення ЗА трохи нижча, 

оскільки зерна керамічного флюсу більш дрібні, ніж плавленого і тому 

ефективніше уловлюють ЗА. 

Проведення порівняльної еколого-гігієнічної оцінки конкретних марок 

зварювальних матеріалів з метою вибору найбільш сприятливих здійснюється 

шляхом зіставлення їхніх показників необхідного об’єму вентиляційного 

повітря. Запропонована для цього комп'ютерна система ECO-WELD є 

інструментом для проведення таких порівнянь.  

Регулювання складу ЗА. З досліджень хімічного складу ЗА [6] 

установлено, що він суттєво відрізняється від розрахункового складу насиченої 

пари над розплавом. Це обумовлено тим, що при електродуговому процесі ЗА 

утворюється не тільки рівноважним випаровуванням, але і вибуховим 

руйнуванням металевої перемички між електродом і зварювальною ванною, а 

також в результаті швидкої ерозії верхніх шарів поверхні в стиснених ділянках 

дуги, що призводить до різкого зниження вмісту летучого марганцю в ЗА. 

Це явище було використано для зниження вмісту токсичного марганцю в 

ЗА шляхом застосування зварювання імпульсним модульованим струмом 

замість неперервного, що дозволило зменшити вміст марганцю в ЗА, а також 

інтенсивність його виділення більше ніж у 2 рази [7]. Зниження інтенсивності 

утворення ЗА при зварюванні модульованим струмом пояснюється 

зменшенням загальної потужності дуги за рахунок пауз. Зменшення вмісту 

марганцю в ЗА пояснюється здійсненням процесу зварювання з примусовими 

короткими замиканнями (за рахунок модуляції струму), що сприяють 

вибуховому утворенню ЗА шляхом нерівноважного випаровування. 

Інтенсивність утворення ЗА і вміст у ньому марганцю знижується зі зниженням 

струму і напруги імпульсів, а також зі збільшенням їх тривалості. Тому вибір 

оптимального режиму модуляції струму дозволяє зменшити виділення ЗА без 

зниження продуктивності зварювання.  

Вибір режимів зварювання. Вивчення впливу режимів зварювання на 

виділення ЗА [8] показало, що його мінімальне значення на залежностях 

складної форми відповідає максимальній глибині зварювальної ванни, тобто 

максимальному зануренню дуги в основний метал. Виділення ЗА знижується зі 

зменшенням діаметра зварювального дроту і для кожного діаметра дроту 

існують певні значення зварювального струму, за яких інтенсивність виділення 

аерозолю максимальна, і ділянка струму, що забезпечує його мінімальне 

виділення.  
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Дослідження залежностей інтенсивності утворення шкідливих газів 

(монооксиду вуглецю й оксидів азоту) від режиму зварювання [9] показали, що 

вони мають форму парабол, на яких мінімум виділень також відповідає режиму 

максимального занурення дуги в основний метал і зменшенню площі контакту 

зварювальної дуги з навколишнім повітрям і захисним газом.  

Висновок  

Результати цих досліджень показали, що шляхом вибору оптимальних 

складів зварювальних матеріалів, регулювання режиму зварювання та 

застосування зварювання модульованим струмом можна зменшувати виділення 

шкідливих речовин в повітря виробничого та навколишнього середовища. 

Вибираючи оптимальний склад зварювальних матеріалів і режимів зварювання, 

необхідно керуватися системою “склад  режим зварювання”, оскільки для 

кожної марки зварювальних матеріалів (покритих електродів і дротів) існують 

певні значення режимів зварювання, за яких виділяється мінімальна кількість 

ЗА.  
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ЗАСТОСУВАННЯ ТЕРМОДИНАМІКИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ВІРОГІДНОСТІ УТВОРЕННЯ ОКСИДІВ ХРОМУ У ЗВАРЮВАЛЬНИХ 

АЕРОЗОЛЯХ 

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

 

Суттєвим недоліком електродугового зварювання є забруднення повітря 

виробничих приміщень шкідливими для зварника речовинами у складі 

зварювального аерозолю (ЗА). Однією із найшкідливіших речовиною ЗА є 

сполуки шестивалентного хрому, який згідно з ГОСТ 12.1.005-88 відноситься 

до надзвичайно небезпечних (канцерогенних) речовин. Результати досліджень 

хімічного складу ЗА свідчать про те, що хром може бути присутнім у них як у 

формі тривалентного хрому, так і у формі шестивалентного хрому.  

Метою роботи є термодинамічні дослідження вірогідності та умов 

утворення оксидів хрому у складі ЗА. 

Зварювання як термодинамічний процес незворотного перетворення 

енергії зварювальної дуги та речовини  це спосіб одержання монолітного 

металевого з’єднання за рахунок використання енергії, яка йде не тільки на 

розплавлення матеріалів, а й на їх випаровування, в результаті чого і 

утворюється ЗА. Процеси утворення ЗА і до нашого часу мало дослідженні 

через складні фізичні, хімічні, фізико-хімічні та інші процеси та явища, які 

протікають у зоні зварювальної дуги. 

Для оцінки чи прогнозування складу ЗА, необхідно знати: 

- які хімічні реакції відбуваються у дуговому проміжку зони зварювання; 

- межі протікання цих реакцій; 

- залежність інтенсивності і напрямку протікання реакції від температури, 

концентрації речовин та багатьох інших умов; 

- залежність активності різних речовин від температури і концентрації; 

- стійкість речовин при високих температурах; 

- ефект взаємодії різних фаз між собою. 

Умови дугового зварювання характеризуються постійними значеннями 

тиску та об’єму. Тому наслідком теплового ефекту може бути зміна 

внутрішньої енергії, або зміна ентальпії системи в результаті хімічної реакції. 

Вплив температури на тепловий ефект такої реакції пов’язаний з однієї сторони 

зі зміною теплоємності учасників реакції, а з іншої зі зміною їх фазового та 

агрегатного стану. Характер впливу температури на теплоємність залежить від 

того, в якому інтервалі температур проходить нагрівання чи охолодження 

речовини [1, 2].  

Зв'язок теплового ефекту зі зміною теплоємності в ході реакції 

виражається рівнянням Кіргофа 

 

 dΔH/dТ = ΔСр. (1) 
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В результаті його інтегрування отримуємо 
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де Т1, Т2, Тn – температури фазових перетворень учасників реакції, К; 

ΔСр1, ΔСр2, ΔСр(n+1) – зміна теплоємності в ході реакції для різних інтервалів 

температур, Дж/(К·моль); L1, L2, L n, – відповідні значення теплоти 

перетворення, кДж/моль [3]. 

Ентропія дає ключ для визначення можливості чи неможливості перебігу 

термодинамічного процесу. Зміна ентропії під час нагрівання речовини від 

кімнатної температури до Т, а також при фазовій та агрегатній зміні стану 

речовини, має вид: 
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  (3) 

де Т1, Т2, Тn – температури поліморфних перетворень, плавлення та 

кипіння. 

Для визначення ймовірності та умов рівноваги хімічної реакції 

користувались термодинамічною функцією Гіббса. Зміна ізобарного потенціалу 

в стандартних умовах при заданій температурі  

 

 ΔGºт = ΔНºт – 

Т·ΔSºт, 
(4) 

   

де ΔНºт, Т·ΔSºт – значення зміни відповідно ентальпії та ентропії при 

температурі Т. Добуток Т·ΔS – називається зв’язаною енергією, оскільки 

відображує ту частину енергії системи, яка не може бути перетворена в корисну 

роботу. Оскільки ентальпія представляє собою повний запас енергії, різниця 

ΔНº – Т·ΔSº відображає ту частину енергії, яка може бути перетворена в 

корисну роботу в напрямку руху системи до рівноваги. Оскільки при цьому 

запас енергії зменшується, тобто G2 < G1, то при самовільному протіканні 

процесу ΔGº = G1 – G2 < 0. Чим більше зменшується ΔGº, тим більш 

незворотньо протікає процес в сторону утворення продуктів реакції [4-6]. 

Для розрахунку ΔGº реакцій, які протікають у зоні зварювання при 

високих температурах, використовують наближений метод. Це виправдано тим, 

що величину ΔGº визначають для оцінки термодинамічної ймовірності хімічної 

реакції та ступеня її віддалення від рівноваги, або для порівняння ймовірності 

декількох реакцій, які можуть протікати в одній системі [7]. 

У всіх цих випадках незначна похибка в розрахунках, викликана 

прийнятими наближеннями, принципово не впливає на результати 

термодинамічного аналізу. Сутність наближення полягає в тому, що для 
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розрахунку ΔG ентальпію та ентропію, характерних для реакції, приймають як 

незалежні від температури і, які змінюються тільки внаслідок їх агрегатних або 

поліморфних перетворень. Розрахункові рівняння у цьому випадку мають 

вигляд 

 ΔНºт = ΔНºт ± L1 ± L2 ±…± Ln,  (5) 

 

 ΔSºт = ΔSº298 ± L1/Т1 ± L2/Т2 ±…± 

Ln/Тn. 

 

 (6) 

Завдяки прийнятому допущенню не тільки спрощується розрахунок ΔG, 

але й з’являється можливість просто та наглядно зобразити залежність ΔGТ від 

температури. Якщо перетворення учасників реакції не відбуваються, то 

залежність виражається прямою лінією, а якщо відбуваються, то залежність 

ΔGТ = ƒ(Т) приймає вигляд ломаної лінії з перегинами при температурах 

перетворення. 

За умови рівноваги хімічної реакції співвідношення добутку 

концентрацій продуктів реакції до добутку концентрацій вихідних речовин є 

величиною постійною при незмінній температурі, яка називається константою 

рівноваги. Таким чином константа рівноваги залежить тільки від температури К 

= ƒ(Т). Рівняння для розрахунку константи рівноваги реакції отримують 

перетворенням рівняння Ван-Гофа [4-6] 

 

 ΔGº = –R·T·lnK, (7) 

 

де R = 8,314 Дж/(моль·К), lnK – натуральний логарифм константи 

рівноваги, Т – температура; 

 

 lnK = –ΔGº/ R·T = –( ΔНºт – 

Т·ΔSºт)/R·T. 

 

              (8) 

 

Після заміни натурального логарифма на десятковий та підстановки 

числового значення газової постійної R отримаємо 

 

 lgK = – ΔНºт /19,1·Т + 

ΔSºт/19,1. 

 

             (9) 

 

Визначивши зміну ентальпії та ентропії в ході реакції при визначеній 

температурі, можна розрахувати константу рівноваги реакції. 

Для аналізу складу зварювального аерозолю, зокрема виду сполук хрому 

як найнебезпечнішої речовини [8], яка може утворюватись в дуговому 

проміжку під час зварювання легованих хромонікелевих сталей, було 

розглянуто наступні хімічні реакції: 
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1 4Cr + 3O2 = 2Cr2O3 

2 2Cr + 3O2 = 2CrO3 

3 4CrO3 = 2Cr2O3 +3O2 

4 2CrO3 + 3Mn = 3MnO + Cr2O3 

5 4CrO3 + 3Mn = 3MnO2 + 2Cr2O3 

6 4CrO3 + 3Si = 3SiO2 + 2Cr2O3 

7 4CrO3 + 3Ti = 3TiO2 + 2Cr2O3 

8 2CrO3 + 2Al = Al2O3 + Cr2O3 

 

Виконані термодинамічні розрахунки зазначених реакцій наведено в 

таблиці 1. 

В розглянутих випадках ΔНº3000 має від’ємне значення, тобто дані реакції 

екзотермічні й супроводжуються виділенням тепла. 

Зазначимо, що ентропія як міра розсіювання енергії, визначає неминучу 

втрату енергії в результаті будь-якого процесу хаотичного руху частинок. Це 

повністю узгоджується з другим законом термодинаміки, в якому сказано, що 

під час самовільного (незворотного) процесу енергія, за рахунок якої може бути 

виконана корисна робота, витрачається і її запас в системі зменшується (за 

умови рівноваги дорівнює нулю). При цьому ентропія зростає до максимуму і 

виражає ту частину загального запасу енергії системи, яка не може бути 

перетворена в корисну роботу. Отже, якщо в результаті термодинамічного 

аналізу виявиться, що: 

- ентропія процесу збільшується (ΔSº>0), то він можливий і протікає 

самочинно; 

- ентропія процесу зменшується (ΔSº<0), то його самочинне протікання не 

можливе; 

- ентропія процесу не змінюється (ΔSº=0), то він представляє собою 

зворотний термодинамічний процес. 

Таблиця 1.  

 

Результати розрахунку термодинамічних характеристик для реакцій, які 

можуть відбуватися в газовій фазі дугового проміжку 

 

№ Хімічна реакція 
ΔНº3000, 

кДж 

ΔSº3000, 
Дж/К 

ΔGº3000, 

Дж 
lgK 

1 4Cr + 3O2 = 2Cr2O3 –3774,8 – 1043,62 –643940 11,2 

2 2Cr + 3O2 = 2CrO3 –1546,486 –920,1 1213514 21,18 

3 4CrO3 = 2Cr2O3 +3O2 –594,918 802,6565 –3002890 52,4 

4 2CrO3 + 3Mn = 3MnO + Cr2O3 –1878,804 19,742 –1938030 33,82 

5 4CrO3 + 3Mn = 3MnO2 + 2Cr2O3 –2820,458 69,84 –3029978 52,88 

6 4CrO3 + 3Si = 3SiO2 + 2Cr2O3 4257,198 57,439 –4084881 71,30 

7 4CrO3 + 3Ti = 3TiO2 + 2Cr2O3 –2919,148 473,0 –4338148 75,71 

8 2CrO3 + 2Al = Al2O3 + Cr2O3 –2283,639 1,024 –2286711 39,91 
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Для умов дугового зварювання (при постійному тиску Р=const) виділення 

(передавання) теплоти (самочинно від нагрітого тіла до холодного) можливе за 

рахунок зміни ентальпії системи Q=ΔH. При цьому слід пам’ятати, що 

ентальпія та ентропія мають екстенсивні властивості, що залежить від кількості 

речовини [4-6]. 

Зміна ентропії є критерієм для оцінки рівноважного стану тільки 

ізольованих від навколишнього середовища термодинамічних систем. Але 

забезпечити повну відсутність теплового контакту між системою і навколишнім 

середовищем при зварюванні неможливо. Тому для визначення ймовірності та 

умов рівноваги реакції (в даному випадку при Р=const) введено таку 

термодинамічну функцію як функція Гіббса ΔGТ = ƒ(Т) [4-6]. Для наведених в 

таблиці 1 реакцій було отримано графічні залежності даної функції (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Графічне зображення ймовірності хімічних реакцій (з правої 

сторони наведено позначення та номер реакцій таблиці 1) 

 

В термодинамічній системі, яка перебуває при постійному тиску, 

самочинно протікають тільки такі процеси, які супроводжуються зменшенням 

ізобарного потенціалу системи. З усього можливого списку хімічних взаємодій 

між речовинами, які входять до складу основного металу та зварювального 

електроду, можливі ті реакції, результатом яких буде зменшення 

термодинамічного потенціалу. Найбільш інтенсивніше будуть протікати ті 

реакції, у яких абсолютна величина зменшення ізобарного потенціалу – 

найбільша |ΔG|=max [7]. 

Хімічна спорідненість речовин збільшує їх здатність вступати у 

взаємодію з утворенням нових речовин. Очевидно, що чим більшу енергію 

потрібно докласти (виконати роботу) для руйнування хімічного зв’язку, тим 

більше значення хімічної спорідненості. З іншого боку, так само очевидно і те, 

що чим більша енергія виділяється при утворенні хімічного зв’язку, тим 

міцніший цей зв'язок. Отже, необхідною умовою процесу дугового зварювання 
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як міри хімічної спорідненості елементів є зменшення ізобарного потенціалу 

системи в результаті реакції. Абсолютне за модулем значення ізобарного 

потенціалу |ΔG| визначає величину хімічної спорідненості, а знак вказує 

напрямок хімічної реакції: 

якщо ΔGТ <0 – протікає пряма реакція;  

ΔGТ >0 – протікає зворотна реакція;  

ΔGТ = 0 – реакція знаходиться в рівновазі.  

Викладені закономірності справедливі для випадку, коли у взаємодію 

вступають чисті речовини [4-6]. 

Реакція 2Cr + 3O2 = 2CrO3 має додатне значення енергії Гіббса при 

температурі 3000 К (рис. 1), яке означає, що реакція йде у зворотному напрямку 

2CrO3 = 2Cr + 3O2. Тобто, незважаючи на те, що реакція окиснення 

елементарного хрому згідно з його хімічними властивостями повинна 

відбуватись, в даному випадку у зоні зварювальної дуги створюються 

температурні умови, несприятливі для утворення канцерогенного 

шестивалентного хрому. 

З результатів розрахунків (рис. 1) видно, що найбільш ймовірними 

реакціями при зміні температури від 298 К до 3000 К будуть реакції № 7 (4CrO3 

+ 3Ti = 3TiO2 + 2Cr2O3) та № 6 (4CrO3 + 3Si = 3SiO2 + 2Cr2O3). Вони свідчать 

про те, що наявність у складі зварювальних матеріалів таких металів як Ті та Si 

сприяє відновленню оксиду шестивалентного хрому CrO3 до тривалентного 

Cr2O3. Ймовірність перебігу реакції № 1 та № 2 зі збільшенням температури 

зменшується і при досягнені рівноваги вони підуть у зворотному напрямку. 

Криві енергії Гіббса реакцій № 4 та № 8 практично паралельні одна одній і 

мають пряму залежність від температури, при чому ймовірність реакції № 8 

більша, ніж № 4. Останнє свідчить про те, що Mn і Al також (як і Ті та Si) 

сприяють відновленню шестивалентного оксиду хрому як надзвичайно 

шкідливої речовини до мало шкідливого тривалентного оксиду, причому за 

даних умов Al кращий відновлював CrO3, ніж Mn. 

Взагалі, з результатів розрахунків видно, що всі розглянуті хімічні реакції 

(див. табл. 1) в інтервалі температур від 298 К до 3000 К мають високу 

термодинамічну ймовірність їх перебігу, крім реакції № 2 (2Cr + 3O2 = 2CrO3). 

Разом з тим, можна допустити, що в процесі зварювання з дугового проміжку 

під тиском за межі дуги виноситься елементарний хром і, якщо при знижені 

температури до 1100 К він не окислився, то при знижені температури нижче 

1100 К, все ж таки, хоча і з малою ймовірністю, можлива реакція його повного 

окиснення 2Cr + 3O2 = 2CrO3. Останнє підтверджено результатами 

експериментальних досліджень [8, 9]. Крім того, результатами даних 

досліджень [8, 9] показали, що шестивалентний хром присутній у складі СА 

при зварюванні високолегованих сталей покритими електродами. Це 

пояснюється тим, що він представлений в СА у вигляді хроматів калію і натрію 

(K2CrO4, K2Cr2O7, Na2CrO4, Na2Cr2O7), на утворення яких істотно впливає вміст 

у покритті зварювальних електродів оксидів лужних металів K2O і Na2O [10]. 
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Більш докладний аналіз термодинаміки хімічних реакцій, наведених в 

таблиці 1, дозволяє констатувати, що ймовірність реакції утворення оксиду 

хрому №1 (4Cr + 3O2 = 2Cr2O3) при збільшенні температури знижується 

практично до нуля. Реакція №2 (2Cr + 3O2 = 2CrO3) має найменшу ймовірність 

в прямому напрямку. Ймовірніше, що при температурі більше 1100 К вона буде 

йти у зворотному напрямку, тобто з розкладанням CrO3 на Cr та О2. Реакція №3 

ймовірна в даному проміжку температур та має симетричне віддзеркалення 

кривої реакції №2. Це говорить про те, що CrO3 буде ймовірніше розпадатися 

на Cr2О3 + O2, ніж на Cr + O2. Реакція №4 (2CrO3 + 3Mn = 3MnO + Cr2O3) та №8 

(2CrO3 + 2Al = Al2O3 + Cr2O3) мають практично паралельні криві, причому 

ймовірність реакції №4 дещо більша. Найбільшу ймовірність в даному 

проміжку температур мають реакції №6 (4CrO3 + 3Si = 3SiO2 + 2Cr2O3) та №7 

(4CrO3 + 3Ti = 3TiO2 + 2Cr2O3). Реакція №5 (4CrO3 + 3Mn = 3MnO2 + 2Cr2O3) 

цікава тим, що при збільшенні температури до 2713 К її ймовірність 

знижується, а після плавлення оксиду хрому Cr2О3 крива має різкий нахил у 

від’ємному напрямку (рис. 1), тобто вона має високу ймовірність при високих 

температурах. Якщо температура розплавленого металу перевищить 3500 К, то 

реакція №5 буде найімовірнішою з усіх розглянутих. 

Зауважимо, що переломні крайні точки на графічних залежностях функції 

Гіббса (рис. 1) є зміною агрегатного стану кінцевого компонента хімічної 

реакції.  

Для порівняння ймовірності перебігу розглянутих хімічних реакції при 

максимальній температурі 3000 К побудовано гістограми (рис. 2 і 3). З 

отриманих даних (рис. 2) видно, що реакції № 1, 3-8 мають негативний 

ізобарний потенціал. Це означає, що вони йдуть у прямому напрямку. При 

температурі 3000 К найбільш інтенсивно протікають реакції № 7 і 6. Реакція 

№2 в прямому напрямку не протікає, вона можлива тільки в наступному 

вигляді: 2CrO3 = 2Cr + 3O2. При цьому цілком очевидно, що елементарний 

хром, який утворюється, буде окислюватися за реакцією №1: 4Cr + 3O2 = 

2Cr2O3. 

Результати розрахунків константи рівноваги (рис. 3) свідчать про те, що 

при температурі 3000 К зазначені хімічні реакції можуть проходити практично 

повністю. Це підтверджується великим від’ємним значенням зміни ізобарного 

потенціалу ΔG при температурі 3000 К (рис. 2). 
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Рис 2. Зміна ізобарного потенціалу ймовірності хімічних реакцій при 

температурі 3000 К 

 

 
Рис. 3 . Константи рівноваги хімічних реакцій при температурі 3000 К 

 

Висновки 

 

1. Розрахунки термодинамічних характеристик ймовірності перебігу 

хімічних реакцій утворення оксидів хрому під час дугового зварювання 

показали, що, не зважаючи на хімічні властивості хрому (окиснення до 

шестивалентного стану) у зоні зварювальної дуги в інтервалі температур від 

1100 К до 3000 К створюються умови, що не сприяють утворенню 

канцерогенного шестивалентного оксиду хрому. 
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2. Введення у склад зварювальних електродів титану, кремнію, марганцю 

та алюмінію сприяє відновленню шестивалентного оксиду хрому як 

надзвичайно шкідливої речовини, яка може бути у складі зварювального 

аерозолю, до помірковано небезпечного тривалентного оксиду. Здатність даних 

металів відновлювати шестивалентний хром при температурі до 3000 К 

збільшується в такому порядку: Al, Mn , Si, Тi, а при температурі більше 3500 К 

‒ в наступному: Al, Si, Тi, Mn. 
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ІНДЕНТИФІКАЦІЯ НЕБЕЗПЕК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ 

СТРУМОМ В ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ ВИРОБНИЦТВІ 

 
Ленко Т.О, студент (гр. БІ-21, ФБТ НТУУ «КПІ») 

 

Вступ. На сучасному фармацевтичному виробництві існує безліч 

електроприладів, що створює для робітників електричну небезпеку, джерелом 

якої можуть бути електричні мережі, обчислювальна та організаційна техніка, 

що працює на електриці. Це визначає актуальність проблеми електробезпеки – 

електротравматизм.  

Електробезпека - це система організаційних і технічних заходів і засобів, 

що забезпечують захист людей від шкідливого і небезпечного впливу 

електричного струму, електромагнітного поля, електричної дуги і статичної 

електрики. 

Електротравматизм в порівнянні з іншими видами виробничого 

травматизму складає невеликий відсоток, але за числом травм з важким і 

особливо летальним результатом займає одне з перших місць. Аналіз 

виробничого травматизму в фармацевтичній промисловості показує, що в 

середньому близько 18% всіх важких і смертельних випадків відбувається в 

результаті ураження електричним струмом. Найбільше число електротравм (60-

70%) відбувається на роботі на електроустановках напругою до 1000 В. Це 

повʼязано з широким поширенням таких установок і порівняно низьким рівнем 

підготовки осіб, які експлуатують їх. Електроустановок понад 1000 В в 

експлуатації значно менше і їх обслуговує спеціально навчений персонал, що 

зумовлює меншу кількість електротравм. 

Предметом дослідження є загальна оцінка на фармацевтичному 

виробництві; розгляд комплексу заходів щодо забезпечення електробезпеки на 

виробництві. Розгляд вищезазначених питань буде проводиться з урахуванням 

вимог охорони праці. 

Аналіз публікацій. Приблизно половина нещасних випадків. Пов'язаних з 

ураженням електричним струмом, відбувається під час професійної діяльності 

потерпілих. 

За деякими даними електротравми становлять близько 30% загального 

числа всіх травм на виробництві і, як правило, мають важкі наслідки. За 

частотою смертельних результатів електротравматизму в 15-16 разів 

перевершує інші види травм.  

Перша медична допомога повинна бути надана в перші, чотири-п'ять 

хвилин після ураження електричним струмом. Застосовуючи сучасні методи 

оживлення в перші, дві хвилини після настання клінічної смерті, можна 

врятувати до 92% постраждалих, а протягом від трьох до 4 хвилин - тільки 50%. 

Деякі види електротравм, особливо при напрузі більше 1000 В, 

характеризуються термічною дією електричного струму. Потерпілий може 

отримати важкі опіки зовнішніх, і глибоко розташованих тканин, що 

призводить до не сумісних з життям порушенням органів і систем. 



217 

Основні результати дослідження. У фармацевтичному виробництві існує 

безліч установок, які працюють за допогогою електричного струму. Тому для 

того, щоб уникнути електротравматизму потрібно дотримуватись певних вимог 

з експлуатації апаратів.  

Забезпечення електробезпеки може бути досягнуто цілим комплексом 

організаційно-технічних заходів: призначення відповідальних осіб, проведення 

робіт за нарядами і розпорядженнями, проведення в термін планових ремонтів 

та перевірок електрообладнання, навчання персоналу тощо. 

Заходи щодо запобігання електротравматизму на виробництві: 

 Заземлення (занулення) корпусів електрообладнання. У нормальних 

робочих умовах ніякої струм не тече через заземлення з'єднання. При 

аварійному стані ланцюга величина електричного струму (через заземлення 

з'єднання з низьким опором) досить висока для того, щоб розплавити 

запобіжник або викликати дію захисту, яка зніме електричне живлення з 

електрообладнання. 

 Застосування подвійної ізоляції. Ручні електричні машини з подвійною 

ізоляцією не вимагається заземляти. На корпусі такої машини повинен бути 

спеціальний знак (квадрат в квадраті). 

 Підключення та відключення електрообладнання дозволяється 

проводити тільки електротехнічному персоналу з групою з електробезпеки не 

нижче 3. 

 Застосування пристроїв захисного відключення (УЗО). Цей пристрій 

реагує на погіршення ізоляції електричних проводів: коли струм витоку 

підвищитися до граничної величини 30 мА, відбувається відключення 

електричних проводів протягом 30 мікросекунд. УЗО застосовується для 

захисту внутрішньоквартирних електричних проводів, для безпеки роботи з 

ручними електричними машинками і при проведенні електрозварювальних 

робіт у приміщеннях підвищеної небезпеки і особливо небезпечних. 

 Застосування засобів захисту (діелектричних рукавичок, килимів, бот і 

калош, підставок і т.п.). 

Якщо ураження працівника струмом все ж таки відбулося потрібно вжити 

таких заходів: 

 швидко звільнити потерпілого від дії струму - негайно відключити ту 

частину електроустановки, якої торкається потерпілий. 

 Для відділення потерпілого від струмоведучих частин або проводу 

напругою до 1000 В слід скористатися канатом, палицею, дошкою чи будь-

яким іншим сухим предметом, що не проводить електричний струм.  

  Для ізоляції своїх рук слід скористатися діелектричними рукавичками 

або обмотати руку шарфом, надягти на неї суконну кашкет, натягнути на руку 

рукав піджака або пальто, накинути на постраждалого суху матерію. 

Після звільнення потерпілого від дії електричного струму або 

атмосферної електрики (удар блискавки) необхідно провести повний обсяг 

реанімації. Потерпілому забезпечити повний спокій. Потерпілий повинен 
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перебувати на жорсткому підставі. Груди і живіт звільняють від одягу, що 

стискує. 

Другою важливою складовою частиною реанімаційних дій є зовнішній 

масаж серця, який забезпечує штучне скорочення м'язів серця і відновлення 

кровообігу. 

Висновки. Розвиток техніки змінює умови праці людини, але не робить їх 

безпечніше, навпаки - в процесі експлуатації нової техніки найчастіше 

проявляються невідомі раніше небезпечні фактори. 

Сучасне виробництво неможливе без широкого застосування 

електроенергетики. Мабуть, немає такої професійної діяльності, де б не 

використовувався електричний струм.  

Негативні для здоров'я людини наслідки, що виявляються в ході 

експлуатації технологічного обладнання, висунули в даний час забезпечення 

виробничої безпеки на виробництві в число найгостріших технічних і 

соціально-економічних проблем. 

Найбільш страшний наслідок удару електричним струмом - смерть. На 

щастя, вона трапляється в цьому випадку досить рідко. 

Для недопущення електроураження і забезпечення електробезпеки на 

фармацевтичному виробництві застосовують: ізолювання проводів та інших 

компонентів електричних кіл, приладів та машин; захисне заземлення; 

занулення, аварійне відключення напруги; індивідуальні засоби захисту. 

На жаль, повсюдне старіння виробництв негативно позначається на якості 

електропроводки. Але сучасні та новітні технології, які застосовуються на 

фармацевтичних виробництвах, ведуть до покращення умов праці робітників.  

 

Наукові керівники: Гусєв А.М., к.б.н., доцент;  
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ТЕРОРИЗМ ЯК ГЛОБАЛЬНА НЕБЕЗПЕКА ЛЮДСТВА 

 
Литвинко М.В., студенка (гр. БМ-21, ФБТ НТУУ «КПІ») 

 

Вступ. Однією з найбільш гострих і злободенних проблем сучасного світу 

є тероризм у всіх його формах і проявах, за своїм масштабом і інтенсивністю, 

жорстокістю та запеклістю. Тероризм охоплює не лише політичну чи 

економічну площину суспільного життя, він торкається, передусім, моральних 

та етичних вимог людства. Масштабність і прояви сучасного тероризму, 

необхідність безупинної боротьби з ним, передусім правовими методиками, 

підтверджує актуальність обраної теми. 

Предметом дослідження є загальна оцінка тероризму, його вплив на 

життєдіяльність людини у контексті важливих і складних подій в Україні. 

Аналіз публікацій. Питання тероризму у всіх його проявах і формах було, 

є і на разі залишається актуальним для будь-якого суспільства, будь-якої 

держави. Про це свідчить ціла низка публікацій, досліджень, обговорень цієї 

проблематики як серед науковців, законодавців, так і серед журналістів (див., 

зокрема, [1-6]). Науковці України, зокрема В. Ємельянов, визначають тероризм 

як загально небезпечні дії або погрозу ними, що вчинюються публічно й 

зазіхають на суспільну безпеку та спрямовані на створення в соціальній ділянці 

обстановки страху, неспокою, пригніченості з метою прямого або непрямого 

впливу на ухвалення будь-якого рішення чи відмови від нього в інтересах 

винних[2, 3]. Відтак тероризм (від лат. terror жах) трактується як суспільно 

небезпечна діяльність, яка полягає у свідомому, цілеспрямованому застосуванні 

насильства шляхом захоплення заручників, підпалів, убивств, тортур, 

залякування населення та органів влади або вчинення інших зазіхань на життя 

чи здоров'я ні в чому не повинних людей або погрози вчинення злочинних дій з 

метою досягнення злочинних цілей. Із цієї кількості визначень виокремлюють 

низку діянь, що становлять тероризм як злочин: 

 насильницькі акти проти певних категорій громадян; 

 вибухи і вся сукупність суспільно небезпечних у міжнародному 

масштабі діянь; 

 злочинна діяльність, що виявляється в залякуванні населення та органів 

влади; 

 організація, фінансування, підтримка, створення терористичних груп 

тощо. 

Від спалахів тероризму страждають країни з різними політичними 

режимами і державним устроєм, у тому числі, як показав розвиток останніх 

подій, і наша Україна. Лише за останній час людські і матеріальні втрати у 

зв'язку з терористичними актами зафіксовані в США, Норвегії, Кенії, Росії, 

Японії, Аргентині, Індії, Пакистані, Танзанії, Ізраїлі та ін., а в Україні – в таких 

містах, як Одеса, Харків. У багатьох інших містах України (Київ, Херсон, 

Миколаїв) силами Служби безпеки України попереджено низку терактів. 
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Основні результати дослідження. Необхідно розрізняти два споріднених, 

але різних за змістом поняття –терор і тероризм. Терор – насильство влади з її 

державним апаратом проти народу з метою придушення не лише опозиції, а й 

усього загалу, з метою викликати жах і змусити полишити думки про спротив. 

Іншими словами, терор – насилля з боку наділеного владними повноваженнями 

(«сильніших»). Уперше системний політичний терор було розгорнуто 

якобинцями під час Великої французької революції. Прямими їхніми 

ідеологічними нащадками були більшовики, які розгорнули «червоний терор» з 

метою придушення політичної опозиції і поширення більшовицької влади за 

межі захоплених ними Петербургу і Москви. Жертви владного терору 

обчислюються багатьма тисячами, навіть мільйонами людей. 

Натомість тероризм – насилля з боку «слабшого» (без владних 

повноваженнь), насилля, що виходить від опозиційних прошарків суспільства, 

інколи радикально налаштованих і, з правила, вельми нечисленних і які 

зазвичай не мають та й не можуть мати підтримки більшості суспільства. 

Тероризм стає постійним чинником суспільного життя з другої половини ХІХ 

ст. Його представники – російські народники, радикальні націоналісти в 

Ірландії, Македонії, Сербії, анархісти у Франції 90-х років, а також члени 

аналогічних рухів в Італії, Іспанії, США. У сучасній історії найгучнішими 

терористичними актами є вбивство Джона Кеннеді, Джавахарлала Неру, Індіри 

та Раджива Ганді, замах на Шарля де Голля. Ціла низка вбивств відбулася у 

сучасній Україні (Георгій Гонгадзе, Вадим Гетьман, Володимир Щербань). 

Відомо, що тероризм носить політичну, соціальну, національну чи 

віросповідну ознаки. Тероризм як явище переслідує принаймні три основні й 

знакові мети. Перше – зчинити тиск на органи влади, залякати осіб, наділених 

владними повноваженнями. Друге – посіяти страх і невпевненість поміж 

громадян, лояльних до наявних достойників. Третьою метою є бажання 

викликати співчуття серед своїх потенційних прихильників, тобто в тому 

прошарку суспільства, який, як уважається ними, піддається гнобленню або 

дискримінації, але поступається в радикальності терористам. Таким чином, 

тероризм найчастіше неможливий без того, щоб терористи не оголосили про 

свою відповідальність за здійснений акт насилля. Хоча трапляються й винятки, 

наприклад, тоді, коли терористи хочуть втягнути у збройну війну з державними 

властями й інші організовані меншини. У цьому випадку тероризм трактується 

як провокація. 

У сучасному світі терористичні дії в більшості випадків носять яскраво 

виражений антигуманний характер, їх відрізняє збільшення замахів на життя та 

здоров'я людей при зменшенні посягань на матеріальні об'єкти; зростання числа 

вбивств на замовлення; збільшення людських жертв в окремих терористичних 

актах; посилення жорстокості та зухвальства у діях терористів. Тероризм 

сьогодні посідає перші місця в переліку загроз особистій, національній та 

міжнародній безпеці. Жертвами терактів, зазвичай, стають випадкові 

громадяни. Категорії потенційних жертв охоплюють практично всіх нас і 

наших близьких – пасажирів літаків, метро, трамваїв, мешканців готелів і 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1_%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%87%D1%83%D1%82%D1%82%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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просто перехожих. Нині стало звичним використання терористами останніх 

досягнень військової науки і техніки: реактивної авіації, супутникового зв’язку, 

ракет з тепловою головкою наведення тощо. Ядерний тероризм – не єдиний 

винахід сьогодення. Вчені передбачають появу у найближчі роки екологічного 

тероризму. 

Відтак універсальність загрози мала б передбачати широку і 

безальтернативну суспільну підтримку заходів протидії тероризму. Насправді, 

так трапляється далеко не завжди і тому є вагомі причини. Загроза тероризму 

дійсно серйозна. Недооцінка ризиків, несвоєчасне реагування може мати важкі 

наслідки: людські жертви, матеріальні збитки, дестабілізація нормальної 

життєдіяльності суспільства і, найголовніше, досягнення цілей, які поставлені 

терористами. Такий сценарій небезпечний тим, що вимоги терористів зазвичай 

носять нелегітимний характер, а кожна «перемога» стимулює наявних і 

потенційних терористів до наступних акцій. 

У контексті дослідження тероризму як міжнародної проблеми у 

сучасному світі високих технологій і загальної інтеграції неможлива боротьба з 

тероризмом кожної країни окремо. Потрібна коаліція всіх країн, зацікавлених в 

знищенні цього феномену. Треба завдавати удару і відразу за всіма напрямами 

діяльності терористів, причому цей удар повинен складатися не лише з 

військових заходів, але і із економічних, політичних. Питання полягає не лише 

в тому, аби знищити військові підрозділи бандитів, але і в перекритті 

фінансових ресурсів цим людям.  

Висновки. В Україні залишається актуальною боротьба з тероризмом, яка 

містить у собі складні багатоаспектні завдання. Вона містить розвідувальну, 

контррозвідувальну та аналітичну роботи, правильна постановка яких дозволяє 

виявляти терористичні організації на стадії їх зародження та ефективно 

приділяти терористичним актам ще у період їх підготовки. Сьогодні є 

нагальною потреба створення і прийняття міжнародним співтовариством 

Єдиної конвенції з питань боротьби з тероризмом, у якій, з урахуванням 

міжнародного досвіду захисту прав людини, було б визначено поняття 

тероризму та терористичного акту, передбачено чіткий порядок взаємодії 

держав та умови обов’язкової видачі терористів зацікавленій країні, правовий 

статус держав, які здійснюють терористичну політику. 
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БІОБЕЗПЕКА ПЕРЕРОБКИ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ШИН 

 
Логвиненко Ю.М., студент (гр. БЕ-21, ФБТ НТУУ «КПІ»); 

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

 

Вступ. Останнім часом світова громадськість все більше уваги приковує 

до проблем екології. Забруднення довкілля досягло безпрецедентних масштабів 

— «екологічне житло» людини становить майже 1/4 земної суші, але лише 

десята частина цієї площі придатна для землеробства, також швидкими 

темпами відбувається забруднення атмосфери. Постійно збільшується потік 

автомобілів призводить до колосального накопичення використаних 

автопокришок, проблему «складування» яких, на даний момент, лише частково 

допомагає вирішити їх утилізація.  

Актуальність теми. На жаль, галузь з переробки шин в Україні не є 

цікавою з точки зору фінансових вкладень, і обладнання необхідне для їх 

переробки коштує досить дорого. В Україні більше 80% відпрацьованих 

покришок не переробляється, а галузь з їх переробки знаходиться лише в 

початковій стадії розвитку [1].  

Проблема утилізації відпрацьованих шин набуває велике екологічне та 

економічне значення для всіх розвинених країн світу, в тому числі і України. 

Це пов'язано, насамперед, з тим, що:  

• зношені шини не піддаються біологічному розкладанню;  

• шини вогненебезпечні; 

 • склад шин є досить зручним місце для проживання цілих колоній 

гризунів і комах, багато з яких є джерелом інфекційних захворювань [2]. 

При цьому шини відносяться до однієї з найбільш небезпечних груп 

відходів. На жаль, в нашій країні, найчастіше використані покришки просто 

викидають або закопують. Тим часом, в більшості розвинених країн старі шини 

є джерелом цінної сировини і майже повністю переробляються. Для порівняння 

рівень переробки зношених шин в Європі становить 76%, в США - 87%, в 

Японії - 89% [1]. 

Предмет дослідження є умови утилізації відпрацьованих шин, оцінка 

умов переробки шин з позиції зменшення шкідливих факторів, які можуть 

впливати на довкілля та здоров’я людей . Розгляд цих питань буде проводиться 

з врахуванням вимог охорони праці, а також інших факторів, які впливають на 

екологію, стан навколишнього середовища та здоров’я людей. 

 Основні результати дослідження. Світовий досвід показує, що для 

створення ефективної системи збору та утилізації шин необхідні або субсидії, 

або створення умов, за яких галузь стає вигідною її учасникам. В Україні цих 

цілей можна домогтися, застосувавши систему відповідальності виробників і 

постачальників. Процедура утилізації відпрацьованих шин повинна буде 

обов'язковою. Поправками до закону «Про відходи», передбачається введення 

утилізаційного збору на відходи (перелік конкретної продукції поки не 

затверджений) - за рахунок цих надходжень держава збирається розвивати 
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сферу переробки. Втім, у виробників та імпортерів, як передбачається, буде 

можливість самостійно забезпечувати за галузевим принципом утилізацію 

продукції, що втратила споживчі властивості. 

 У 2012 р первинний ринок шин в Україні виріс на 9,5% до 61 млн. 

покришок (майже половина цього обсягу припала на імпорт). Продажі легкових 

шин збільшилися на 12,5% до 46,7 млн. шт., вантажних - на 1,2% до 7,5 млн 

шт., легковантажних - на 2,9% до 4,9 млн. шт. Скоротилася лише реалізація 

шин для спеціальної та сільськогосподарської техніки - на 0,7% до 1,9 млн. 

шт.[3] Зношені шини являють собою найбільш великотоннажну продукцію 

полімервмісних відходів, практично не схильних к природному розкладу.  

Окремо стоїть проблема утилізації великогабаритних шин (ВГШ) 

кар'єрних самоскидів. Основні сировинні бази ВГШ - місця масової 

вуглевидобутку, військові частини тощо. Сьогодні, запаси зношених ВГШ 

оцінюються більше ніж в 300 тисяч тон. З кожним роком кількість таких шин 

приростає ще на 20-30 тисяч тон. "Поховані" більше 200 тисяч тон 

відпрацьованих шин, які можна використовувати в якості сировини для 

виробництва гумотехнічних виробів шляхом їх переробки на раніше 

невживаному унікальному обладнанні [1]. Сучасна промисловість, повинна 

бути орієнтована не тільки на видобуток і виробництво, а й на зменшення 

забруднення навколишнього середовища. Вторинна переробка, на даний 

момент є найбільш дієвим способом поліпшення стану навколишнього 

середовища.  

Існує два способи переробки шин: хімічним шляхом і фізичним. 

 Хімічний спосіб утилізації - це спалювання або високотемпературна 

переробка. Цей спосіб одержав найменшу поширення за рахунок шкідливих 

викидів сажі і токсичних газів в атмосферу, а також енергоємності самого 

процесу. При хімічному процесі використані покришки використовуються як 

вторинний енергоресурс.  

Другий, фізичний спосіб - полягає в механічному подрібненні шини. 

Широке поширення даний спосіб отримав за рахунок широкого спектру 

застосування одержуваного продукту - гумової крихти. Гумова крихта, або так 

звана порошкове гума використовується для виготовлення різного роду 

гумотехнічних виробів (ГТВ) (шини, підошва для взуття, шланги, 

гідроізоляційні матеріали, спортивні покриття тощо), а також як гумовий 

модифікатор асфальту. Варто зазначити, що застосування порошкової гуми як 

одного з компонентів асфальтобетону показало підвищення його 

експлуатаційних характеристик і збільшення терміну служби дорожнього 

покриття в півтора-два рази. Переробка великогабаритних шин та інших ГТВ в 

гумову крихту - донедавна була незвіданою областю переробки 

гумовотехнічних відходів. Гумова крихта різних фракцій, що є композиційним 

еластомерним порошком є основним продуктом переробки зношених шин. 

Залежно від використовуваного обладнання, вихід гумової крихти може 

становити від 35 до 80%. Вартість гумової крихти, отриманої з шин, нижче 

вартості гумової крихти з синтетичного каучуку (EPDM) [4]. Але остання 



225 

перевершує шинну гумову крихту за споживчими якостями, наприклад, може 

бути пофарбована практично в будь-який колір. Ринок гумової крихти 

знаходиться в початковій стадії формування. З'явилися досить цікаві 

пропозицію, сформувалися ціни, визначилися пріоритетні галузі використання, 

почав формуватися попит. Споживачами гумової крихти, яку можна 

отримувати з колишніх в експлуатації шин, є різні промислові та будівельні 

організації, фізичні особи. Крихту використовують як сировину для 

виготовлення покрівельних матеріалів, матеріалів верхньої шару залізничної 

колії (підкладки під рейки), підлогових покриттів, тротуарної плитки, анти 

ковзних матеріалів та ін. Інноваційним напрямком є додавання крихти при 

укладанні автодоріг. Однак поки крихта не витримує конкуренції з первинним 

сировиною, а державної підтримки системи такого використання вторинної 

сировини в нашій країні немає. Найбільшим ринком збуту крихти є 

виробництво різних покриттів - до 50% споживання гумової крихти. При цьому 

ринок покриттів продовжує зростати [2]. Потенційні споживачі, в більшості 

своїй, вважають таку сировину низькоякісним і побоюються, що їхня продукція 

з використанням шинної крихти втратить в якості і стане 

неконкурентоспроможною на ринку.  

Тим часом, однією з найбільш перспективних галузей застосування 

шинної гумової крихти, могло б стати дорожнє будівництво. Використання 

асфальтобетону в суміші з гумовою крихтою або покриття полотна різними 

модифікаторами з гумовою крихтою дозволяє істотно підвищити термін 

служби дорожнього покриття, збільшити міжремонтні терміни. При 

незначному подорожчанні робіт це дозволити істотно економити кошти, що 

виділяються на обслуговування та капітальний ремонт доріг. 

 Існують деякі інші види переробки великогабаритних зношених шин, 

наприклад утилізація із застосуванням азоту або переробка методом насадки на 

обертовий барабан та інші численні методи. Всі ці способи мають ряд значних 

недоліків, зокрема азотування виключає надалі використання переробленої 

гуми на увазі втрати нею пластичних властивостей, має на виході відходи у 

вигляді погано обробленого бортового кільця, що також є шкідливим для 

навколишнього оточення та населення [5]. 

Враховуючи вище надане, питання про створення вичерпної національної 

системи стандартів з біобезпеки утилізації шин залишається актуальним. 

Можна сформулювати наступні вимоги та рекомендацій щодо 

забезпечення біобезпеки утилізації відпрацьованих шин:  

 розробка підходу заснованого на оцінці ризиків (ідентифікація 

небезпек) основних контрольних точок виробничого циклу. Зазначена оцінка 

повинна охоплювати технологічні процеси, що застосовуються, і можливе 

потрапляння речовин згорання та розкладу від шин у виробниче та навколишнє 

середовище з урахуванням ризиків для здоров'я людини;  

 здійснення внутрішньозаводських і транспортних заходів безпеки, 

включаючи спеціальну підготовку персоналу, первинний захист (наприклад, 

захисні бар'єри) і вторинний захист (наприклад, повітряні шлюзи, різниця в 
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тиску, фільтри витяжних систем і очистка забруднених матеріалів і відходів), а 

також процедури знезараження, очистки обладнання та санітарної обробки 

персоналу;  

 розробку і реалізацію планів безпеки перевезень, та підготовку місць 

зберігання шин, щоб не допускати простого захоронення з використанням 

цінних родючих земель; 

 здійснення заходів управління ризиками при контрольованому 

попаданні в виробниче та навколишнє середовища конкретних хімічних 

речовин, включаючи, де це можливо, підготовку відповідного персоналу, 

моніторинг його діяльності, контроль доступу на об'єкт і застосування методів 

ізоляції [6]. 

Висновки. В Україні актуальним питанням залишається створення 

державної системи стандартів та контролю в області біологічної безпеки щодо 

утилізації шин та загалом. За для уникнення значних пошкоджень та 

забруднення навколишнього середовища, розвитку захворінь, попередження 

вторинних наслідків у населення в цілому, а також для захисту навколишнього 

середовища необхідно дотримуватись загальноприйнятих міжнародних 

принципів біобезпеки, зокрема керуватись рекомендаціями Всесвітньої 

організації охорони здоров’я та створювати державний апарат регулювання 

утилізації шкідливих відходів, наприклад таких як автомобільні шини. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ В ПОМЕЩЕНИЯХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Луц А. О., студ. (гр. ОА-41м, ИЭЭ НТУУ «КПИ»), 

Брагина Л. Е., асс. (каф. ОТГБ НТУУ «КПИ») 

 

Большая опасность поражения электрическим током обуславливается 

тем, что часто эта опасность не воспринимается человеком как источник 

непосредственной опасности. Поражение электрическим током при 

эксплуатации электроустановок (ЭУ) возможно по следующим причинам: 

 прямого прикосновения человека (или приближения на опасное 

расстояние) к токоведущим частям (ТВЧ), находящимся под напряжением; 

 косвенного прикосновения человека к металлическим нетоковедущим 

частям электроустановки (НТВЧ), открытым проводящим частям (ОПЧ), 

оказавшимся под напряжением; 

 попаданием человека в зону растекания тока при замыкании на землю, 

т. е. при случайном соединении находящихся под напряжением частей ЭУ с 

конструктивными частями, не изолированными от земли, или непосредственно 

с землей; 

 действием электрической дуги, атмосферного и статического 

электричества, а также электромагнитного поля. 

Человек, который прикасается к оборудованию, находящемуся под 

напряжением, подвергается действию напряжения прикосновения – разности 

потенциалов между двумя точками электрической цепи: точкой касания и 

точкой опоры. 

Если человек случайно оказался в зоне растекания тока, то он 

подвергается действию напряжения шага – разности потенциалов между двумя 

точками земли, находящимися одна от другой на расстоянии шага и на которых 

одновременно стоит человек. Это происходит потому, что различные точки 

земли, которых касаются ноги человека, имеют различные потенциалы. 

При протекании электрического тока через тело человека возникает 

опасность поражения его отдельных органов или организма в целом. 

Основными видами поражения электрическим током являются: ожоги 

электрической дугой, удар при прикосновении к токоведущим частям, разрыв 

тканей и др. Наиболее опасным является электрический удар, сопровождаемый 

у пострадавшего судорогами, потерей сознания, сильным ослаблением или 

прекращением деятельности органов дыхания и кровообращения. 

Тяжесть электрической травмы зависит от величины сопротивления тела 

человека электрическому току, от величины электрического тока и 

продолжительности контакта, от величины соприкасаемой поверхности и 

плотности контакта, от влажности, чистоты кожи и наличия царапин. Эта 

опасность резко возрастает, если, например, руки работника покрыты 

машинным маслом или мелкими металлическими частицами от стружки. 
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Все помещения согласно Правил устройства электроустановок (ПУЭ) по 

степени опасности поражения электрическим током подразделяют на три 

класса: без повышенной опасности, с повышенной опасностью и особо 

опасные. 

Систему организационных и технических мероприятий и средств, 

обеспечивающих защиту людей от опасного и вредного воздействия на 

человека электрического тока, электромагнитного поля и статического 

электричества, называют электробезопасностью. 

Для защиты от поражения электрическим током при случайном 

прикосновении к нетоковедущим и открытым проводящим частям, 

оказавшимся под напряжением, применяют: 

 защитное заземление; 

 защитное зануление; 

 защитное отключение; 

 выравнивание потенциалов; 

 сверхнизкое (малое) напряжение; 

 электрическое разделение сетей; 

 уравнивание потенциалов; 

 двойную и усиленную изоляцию; 

 изолирующие помещения, зоны, площадки; 

 защитные средства. 

Защиту от поражения электрическим током обеспечивают, прежде всего, 

исключением возможного контакта между человеком и токоведущими частями 

с помощью: 

 расположения ТВЧ вне зоны досягаемости; 

 барьеров, ограждений, оболочек; 

 основной изоляции; 

 звуковой и световой сигнализации; 

блокировки; 

 маркировки и цветового обозначения ТВЧ; 

 сверхнизких (малых) напряжений; 

 устройств защитного отключения. 

Защиту при косвенном прикосновении следует выполнять во всех 

случаях, если напряжение в ЭУ превышает 50 В переменного тока и 120 В 

постоянного тока. В помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в 

наружных установках выполнение защиты при косвенном прикосновении 

может потребоваться при более низких напряжениях, например, 25 В 

переменного и 60 В постоянного тока или 12 В переменного и 30 В 

постоянного тока при наличии требований соответствующих глав ПУЭ. 

Заземление – это преднамеренное электрическое соединение какой–либо 

точки электрической сети, электроустановки или оборудования с заземляющим 

устройством. 



229 

Защитное заземление – это заземление металлических нетоковедущих 

частей электроустановки с целью обеспечения электробезопасности; его 

применяют в ЭУ до 1 кВ с изолированной нейтралью или в однофазных сетях с 

глухозаземленным выводом источника тока (трансформатора), а также в ЭУ 

постоянного тока с изолированной средней точкой при повышенных 

требованиях безопасности (сырые помещения, подземные работы и др.). В 

таких ЭУ применяют защитное заземление с контролем изоляции сети и 

защитным отключением. 

Защитное заземление включает в себя: заземляющее устройство, 

заземлитель и заземляющие проводники. 

Заземляющее устройство – это совокупность заземлителя, заземляющих 

проводников и главной заземляющей шины. 

Заземлитель – это проводящая часть или совокупность электрически 

соединенных между собой проводящих частей, находящихся в контакте с 

землей прямо или через промежуточную проводящую среду. Заземлитель 

является первой составляющей заземляющего устройства. Он обеспечивает 

электрическую связь заземляющего устройства с землей. Заземлители обычно 

выполняют из нескольких электрически соединенных между собой 

вертикальных и горизонтальных металлических электродов (проводящих 

частей), которые расположены в земле. Заземлители бывают естественные и 

искусственные. 

Естественный заземлитель – это сторонняя проводящая часть, 

находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через 

промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления. В 

качестве естественных заземлителей могут быть использованы: 

 металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, 

находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные 

фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные 

покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах; 

 металлические трубы водопровода, проложенные в земле; 

 обсадные трубы буровых скважин; 

 металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, 

закладные части затворов и т. п.; 

 рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных 

дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек 

между рельсами; 

 другие находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения; 

 металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в 

земле. Оболочки кабелей могут служить единственными заземлителями при 

количестве кабелей не менее двух. Алюминиевые оболочки кабелей 

использовать в качестве заземлителей не допускается. 

Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы 

горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и трубопроводов 
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канализации и центрального отопления. Указанные ограничения не исключают 

необходимости присоединения таких трубопроводов к заземляющему 

устройству в целях уравнивания потенциалов в соответствии с ПУЭ.  

Не следует использовать в качестве заземлителей железобетонные 

конструкции зданий и сооружений с предварительно напряженной арматурой, 

однако это ограничение не распространяется на опоры воздушных линий 

электропередачи (ВЛ) и опорные конструкции открытых распределительных 

устройств (ОРУ). 

Искусственный заземлитель – это заземлитель, специально 

выполненный для целей заземления. 

Область грунта, лежащую вблизи заземлителя, где потенциалы не равны 

нулю, называют полем растекания (тока). 

Электрический ток, проходя через заземлитель в землю, преодолевает 

сопротивление металла, сопротивление между ним и грунтом и сопротивление 

грунта. В целом эти три сопротивления называют сопротивлением растеканию 

тока. Сопротивление заземлителя и переходное по сравнению с 

сопротивлением грунта незначительны, и поэтому в понятии сопротивления 

заземлителя растеканию тока учитывают лишь сопротивление грунта 

растеканию тока. 

Заземляющий проводник – защитный проводник, соединяющий 

заземлитель с главной заземляющей шиной электроустановки здания. 

Заземляющий проводник является второй (после заземлителя) составной 

частью заземляющего устройства. Он соединяется с заземлителем и 

обеспечивает электрическую связь между заземлителем и главной заземляющей 

шиной, к которой, в свою очередь, присоединяются остальные защитные 

проводники электроустановки здания. 

По расположению заземлителей относительно заземленных корпусов, 

заземляющие устройства подразделяют на выносные и контурные. 

В выносном заземляющем устройстве заземлители располагают на 

некотором удалении от заземляемого оборудования. Поэтому заземленные 

корпуса находятся вне поля растекания тока в земле и человек, касаясь корпуса, 

оказывается под полным напряжением относительно земли. Выносное 

заземление выполняет защитную функцию только за счет малого 

сопротивления заземляющего устройства. 

В контурном заземляющем устройстве заземлители размещают по 

контуру вокруг заземляемого оборудования на небольшом (несколько метров) 

расстоянии друг от друга. 

В ЭУ напряжением до 1 кВ применяют защитное зануление – 

преднамеренное соединение ОПЧ с глухозаземленной нейтралью генератора 

или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом 

источника однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях 

постоянного тока. При аварийном замыкании одной из фаз на корпус 

оборудования в ЭУ с защитным занулением произойдет короткое замыкание 

между поврежденной фазой и нулевым защитным проводом. Защита от 
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поражения электрическим током осуществляется кратковременностью действия 

тока от момента замыкания фазы на корпус до отключения ЭУ плавкими 

предохранителями или автоматическими выключателями. Отключающие 

устройства в соответствии с ПУЭ подбирают так, чтобы они срабатывали при 

возрастании токов короткого замыкания в 3 раза по отношению к 

номинальному току, если применяют плавкие предохранители, и в 4,5 раза для 

электрических выключателей (во взрывоопасных помещениях соответственно 4 

и 6 раз). 

Защитное отключение в ЭУ напряжением до 1 кВ – это автоматическое 

отключение всех фаз (полюсов) участков сети, обеспечивающее безопасные для 

человека сочетания тока и времени его прохождения при замыканиях на корпус 

или снижении уровня изоляции ниже определенного значения. В ЭУ 

напряжением до 1 кВ устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным 

током срабатывания, не превышающим 30 мА, рекомендуется применять в 

качестве дополнительной меры защиты от поражения электрическим током при 

прямом прикосновении в нормальном режиме работы ЭУ в случае 

недостаточности одной меры защиты или отказа других. 

УЗО состоит из трех функциональных элементов: датчика, 

исполнительного органа и коммутационного устройства. Датчик улавливает 

токи утечки, стекающие с фазных проводов на землю в случае прямого 

прикосновения человека или повреждения изоляции. Сигнал о наличии тока 

утечки поступает в исполнительный орган, где усиливается и преобразуется в 

команду на отключение коммутационного устройства. Современные УЗО 

имеют быстродействие от 0,03 до 0,2 с. УЗО создается на различных принципах 

действия и имеет несколько модификаций, различающихся основными 

параметрами.  
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ЗАЩИТА ОТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ШУМА, ИНФРАЗВУКА И 

УЛЬТРАЗВУКА 

 
Луц А. О., студ. (гр. ОА-41м, ИЭЭ НТУУ «КПИ»), 

Брагина Л. Е., асс. (каф. ОТГБ НТУУ «КПИ») 

 

С физиологической точки зрения шум – это любой звук, который может 

вызвать потерю слуха или быть вредным для здоровья или опасным в другом 

отношении. Как физическое явление шум – это беспорядочные колебания 

различной физической природы, отличающиеся сложностью временных и 

спектральных характеристик. 

Шум возникает в результате неправильной центровки и 

неуравновешенности роторов, муфт, передач, шестерен и других вращающихся 

частей, некачественного проведения планово-предупредительного ремонта 

оборудования и др. 

Шумы содержат звуки различных частот. Человек обладает неодинаковой 

чувствительностью к звукам различной частоты. Поэтому одной из важных 

характеристик шума является его частота f, измеряемая в герцах (Гц). Для 

гигиенической оценки шума используют звуковой диапазон частот от 45 до 

11000 Гц, включающий девять октавных полос со среднегеометрическими 

частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000 и 8000 Гц. 

Пространство, в котором распространяются звуковые волны, называют 

звуковым полем. Любая точка звукового поля имеет определенное давление, 

скорость и кинетическую энергию частиц воздуха. При прохождении звуковых 

колебаний в среде частички среды совершают колебания относительно своего 

первоначального положения. Скорость этих колебаний значительно меньше 

скорости распространения звука в воздухе. Во время прохождения звуковых 

колебаний в воздушной среде появляются области разряжения и области 

повышенного давления. Разность давления в возмущенной и невозмущенной 

воздушной среде определяет величину звукового давления Р, которое измеряют 

в паскалях (Па). 

Поток звуковой энергии в единицу времени, отнесенный к единице 

поверхности, перпендикулярной к направлению распространения звуковой 

волны, называют интенсивностью звука в данной точке, измеряемой в Вт/м
2
. 

Производственный шум классифицируют по частоте, спектральным, 

временным характеристикам и по происхождению. 

В зависимости от частоты шум подразделяют: 

 на низкочастотный – диапазон частот ниже 400 Гц; 

 среднечастотный – от 400 до 1000 Гц; 

 высокочастотный – свыше 1000 Гц. 

Наиболее неприятными и раздражающими слух являются звуки высоких 

частот. Особенностью звуков низких частот является их способность огибать 

пространства, проникать через отверстия. 

По характеру спектра шум подразделяют: 
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 на широкополосный с непрерывным спектром шириной более одной 

октавы; 

 тональный, в спектре которого имеются выраженные дискретные тона 

(четко прослушивается звук определенной частоты). 

По происхождению шум подразделяют: 

 на шум аэродинамического происхождения – шум, возникающий 

вследствие стационарных или нестационарных процессов в газах (истечение 

сжатого воздуха или газа из отверстий, пульсация давления при движении 

потоков воздуха или газа в трубах или при движении в воздухе тел с большими 

скоростями, горение жидкого и распыленного топлива в форсунках и др.); 

 шум гидродинамического происхождения – шум, возникающий 

вследствие стационарных или нестационарных процессов в жидкостях 

(гидравлические удары, турбулентность потока, кавитация и др.); 

 шум механического происхождения – шум, возникающий вследствие 

вибрации поверхностей машин и оборудования, а также одиночных или 

периодических ударов в сочленениях деталей, сборочных единиц или 

конструкций в целом; 

 шум электромагнитного происхождения – шум, возникающий 

вследствие колебаний электромеханических устройств под влиянием 

переменных магнитных сил (колебания статора и ротора электрических машин, 

сердечника трансформатора и др.). 

По временным характеристикам шум подразделяют на постоянный, 

уровень звука которого за восьмичасовой рабочий день (рабочую смену) 

изменяется во времени не более чем на 5 дБА при измерениях по временной 

характеристике шумомера «медленно», и непостоянный, уровень звука 

которого за восьмичасовой рабочий день (рабочую смену) изменяется во 

времени более чем на 5 дБА при измерениях на той же характеристике 

шумомера. 

Шумовое воздействие на работающих является, как правило, 

непостоянным по уровню шума или времени его действия. 

Шум даже небольших уровней оказывает значительное влияние на 

слуховой анализатор, который через центральную нервную систему связан с 

различными органами жизнедеятельности человека. Поэтому шум оказывает 

вредное влияние на весь организм. Длительное воздействие интенсивного шума 

на человека приводит к заболеваниям нервной и сердечно-сосудистой систем, 

внутренних органов и психическим расстройствам. Выраженные 

психологические реакции проявляются уже начиная с уровней шума 30 дБ. 

Нарушения вегетативной нервной системы и периферического кровообращения 

наблюдаются при шуме 40–70 дБ. Воздействие шума в 50–60 дБ на 

центральную нервную систему проявляется в виде замедления реакций 

человека, нарушений биоэлектрической активности головного мозга с общими 

функциональными расстройствами организма и биохимическими в структурах 

головного мозга. Интенсивный шум при ежедневном воздействии приводит к 
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шумовой болезни (тугоухости), снижению работоспособности и создает 

предпосылки для общих и профессиональных заболеваний и 

производственного травматизма. 

Ухудшение слуха или его полная потеря являются основным критерием 

воздействия шума при физических работах. Для напряженного умственного 

труда на первое место выступают нервно-психические нарушения, вызванные 

воздействием шума. Эти выводы и положены в основу санитарно-

гигиенического нормирования, основанного на результатах физиологических 

исследований действия шума на человека при различной трудовой 

деятельности.  

Санитарно-гигиенические требования регламентируют рядом 

нормативных документов. 

Наряду с санитарно-гигиеническим нормированием шума действует 

техническое нормирование – система ограничений шумовых характеристик 

оборудования, основанная на достижениях науки и техники по снижению 

шума. Техническому нормированию подлежат, прежде всего, уровни звуковой 

мощности в октавных полосах частот. 

Методы и средства защиты от шума по отношению к защищаемому 

объекту подразделяют на средства коллективной и индивидуальной защиты. 

Средства коллективной защиты по отношению к источнику шума 

подразделяют: 

 на средства, снижающие шум в источнике его возникновения – 

средства, снижающие возбуждение шума и звукоизолирующую способность 

источника шума; 

 средства, снижающие шум на пути его распространения от источника 

до защищаемого объекта – средства, снижающие шум механического, 

аэродинамического, гидродинамического и электромагнитного происхождения. 

Методы и средства коллективной защиты от шума в зависимости от 

способа реализации подразделяют на архитектурно-планировочные, 

акустические и организационно-технические. 

Архитектурно-планировочные методы защиты от шума включают: 

 рациональное размещение производственных зданий, помещений, а 

также расстановка технологического оборудования, машин и организация 

рабочих мест; 

 рациональное акустическое планирование зон, режима движения 

транспортных средств и др. 

Организационно-технические методы защиты от шума включают в себя: 

 применение малошумных технологических процессов, машин и 

оборудования; 

 оснащение шумных машин средствами дистанционного управления и 

автоматического контроля; 

 использование рациональных режимов труда и отдыха и др. 
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Акустические средства защиты от шума в зависимости от принципа 

действия подразделяют: 

 на средства звукоизоляции – звукоизолирующие ограждения зданий и 

помещений, звукоизолирующие кабины, перегородки, звукоизолирующие 

кожухи, звукоизолирующие капоты, акустические экраны; 

 средства звукопоглощения – звукопоглощающие облицовки, объемные 

(штучные) поглотители звука; 

 средства виброизоляции (для снижения уровня шума вибрирующие 

агрегаты устанавливают на амортизаторы или на специальные фундаменты) и 

демпфирования (достигается покрытием вибрирующих частей оборудования и 

машин специальными демпфирующими материалами, имеющими высокое 

внутреннее трение); 

 глушители шума. 

СИЗ от шума в зависимости от конструктивного исполнения 

подразделяют: 

 на противошумные наушники, закрывающие ушную раковину снаружи; 

 противошумные вкладыши, перекрывающие наружный слуховой 

проход и ли прилегающие к нему. В зависимости от применяемого материала 

могут быть твердыми, эластичными, волокнистыми, а от характера 

использования – многократного или одноразового использования; 

 противошумные шлемы и каски; 

 противошумные костюмы и шлемы. 

Инфразвук – это акустические колебания, распространяющиеся с 

частотой ниже 20 Гц. Источниками инфразвука в машиностроении являются 

механизмы, работающие при частотах вращения менее 20 об/с, средства 

наземного транспорта, вентиляторы, компрессоры, кондиционеры, 

электросталеплавильные дуговые и доменные печи и др. 

Инфразвук принято оценивать теми же физическими величинами, что и 

звук, т. е. частотой колебания, давлением, скоростью, а также относительными 

величинами уровня звукового давления и др. 

Инфразвук оказывает на человека разрушающее действие. Представим 

организм человека в виде механической колебательной системы, состоящей из 

оболочки с эластичными стенками, внутри которой через упругие связи 

подвешены элементы масс, каждый из которых имеет свою собственную 

частоту колебаний: голова (12–27 Гц), горло (6–27 Гц), грудная клетка (2–12 

Гц), ноги и руки (2–8 Гц), поясничная часть позвоночника (4–14 Гц). 

Методы снижения и ограничения неблагоприятного влияния инфразвука 

предусматривают снижение его уровней в источнике образований и на пути его 

распространения. 

Ультразвук составляют колебания в диапазоне частот от 18 кГц и выше.  

К источникам ультразвука относят также оборудование, при 

эксплуатации которого ультразвуковые колебания возникают как 

сопутствующий фактор. 
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Основными характеристиками ультразвука являются частота колебаний, 

уровни звукового давления и виброскорости. 

В зависимости от частоты ультразвуковые колебания бывают 

низкочастотные (16–63 кГц); среднечастотные (125–250 кГц) и 

высокочастотные (1,0–31,5 МГц). 

Ультразвук передается человеку контактным (при соприкосновении рук 

или других частей тела человека с источником ультразвука, обрабатываемыми 

деталями и др.) и/или воздушным способом. Ультразвук действует на весь 

организм, но непосредственно на молекулярном и клеточном уровнях. 

Как известно, ультразвук в жидкостях вызывает явление кавитации (от 

латинского cavitos – пустота), т. е. нарушение сплошности текущей жидкости. 

Поскольку тело человека включает большое количество жидкости, ультразвук 

создает в нем зоны повышенного и пониженного давления, что вызывает в 

организме отрицательные изменения. Основной эффект действия ультразвука 

тепловой: поглощаясь тканями тела, он нагревает их, повышая температуру 

тела в целом. Ультразвук приводит к функциональным нарушениям сердечно-

сосудистой, эндокринной и нервной систем, к потере слуховой 

чувствительности, повышенной утомляемости и развитию профессионального 

заболевания – ультразвуковой болезни. 

Методы снижения и ограничения неблагоприятного влияния ультразвука 

включают: 

 исключение контакта с источниками ультразвука путем дистанционного 

управления, автоблокировки; 

 применение более высоких рабочих частот (не ниже 22 кГц); 

 размещение стационарных ультразвуковых источников в отдельных 

помещениях или звукоизолирующих кабинах; 

 оборудование ультразвуковых источников звукопоглощающими 

кожухами и экранами; 

 применение средств защиты рук работающих (нарукавников, рукавиц 

или перчаток) при контактном ультразвуке и средств защиты органов слуха 

(противошумы) при воздушном ультразвуке; 

 организация регламентированных перерывов – десятиминутный 

перерыв за 1–1,5 ч до и пятнадцатиминутный перерыв через 1,5–2 ч после 

обеденного перерыва для проведения физиопрофилактических процедур 

(тепловых гидропроцедур, массажа, ультрафиолетового излучения), а также 

лечебной гимнастики, витаминизации и т. п.; 

 организация регламентированных перерывов для профилактики 

утомления зрения. 
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НЕБЕЗПЕЧНИЙ ВПЛИВ ЕЛЕГАЗУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

 
Луц Т.Є., ст. викл. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»), 

Гущик А.Л., студ. (гр. ЕС-11, ФЕА НТУУ «КПІ») 

 

Елегаз (електротехнічний газ SF6) являє собою безбарвний, без запаху, не 

горючий газ, який при нормальному атмосферному тиску і 

температурі 20 ° C в 5 разів важчий за повітря і володіє в 5 

разів більшою, ніж у повітря молекулярною масою. 

З'єднання було вперше отримано і описано французьким 

хіміком Анрі. А унікальні властивості елегазу були 

вивченні в СРСР, в Радянському Союзі також почалося 

його застосування. У 30-х роках ХХ століття відомий вчений Б. М. Гохберг в 

Ленінградському фізико-технічному інституті дослідив електричні властивості 

ряду газів і звернув увагу на деякі властивості елегазу. 

На сьогоднішній день використання елегазу широко застосовується в 

енергетиці. Його висока діелектрична міцність забезпечує високий ступінь 

ізоляції при мінімальних розмірах і відстанях, а хороша здатність гасіння дуги і 

теплопровідність елегазу збільшують відключаючу здатність, що відключає 

комутаційних апаратів і зменшують нагрів струмоведучих частин. 

Але дослідження покaзaли негативну сторону елегазу- парниковий ефект. 

Елегаз нешкідливий у поєднанні з повітрям. Однак внаслідок порушення 

технології виробництва елегазу або його розкладання в апараті під дією 

електричних розрядів (дугових, коронних, часткових), в елегазі можуть 

виникати надзвичайно активні в хімічному відношенні і шкідливі для здоров'я 

людини домішки і тверді сполуки, що осідають на стінах конструкції. 

Інтенсивність утворення таких сполук залежить від наявності в елегазі домішок 

кисню і особливо парів води. Певна кількість елегазу в електротехнічній 

апаратурі також розкладається в процесі її нормальної роботи. Наприклад, 

комутація струму 31,5 кА у вимикачі 110 кВ призводить до розкладання 5-7 см³ 

елегазу на 1 кДж енергії, яка виділяється в дузі.  

Починаючи з 1970-х років проводяться вимірювання концентрації елегазу 

сірки в атмосфері. За даними цих досліджень щорічно вміст SF6 більш ніж на 7 

% збільшується щорічно.  

 Навіть нещодавні зміни у законодавстві 

ЄС щодо введення добровільних обмежень 

використання елегазу у промисловості не 

змінили цю тенденцію. Беручи до уваги той 

факт, що 80% усього виробленого SF6 

використовується в електричних розподільних 

пристроях і що кожного року більше 7 000 тонн 

елегазу (річний обсяг виробництва SF6 

становить 10 000 тонн) проникає в атмосферу, 

стає зрозуміло, що з метою зменшення викидів 
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цього небезпечного парникового газу необхідно вжити додаткові заходи. 

Серед усіх газів, які потрапляють до атмосфери внаслідок діяльності 

людини, SF6 має найвищий потенціал впливу на глобальне потепління. До того 

ж, в атмосфері він зберігається більше 3000 років. З точки зору впливу елегазу 

на виникнення парникового ефекту, один кілограм SF6 можна прирівняти до 

десяти тонн CO2. Крім того, вартість експлуатації розподільних пристроїв з 

використанням SF6 вища, ніж вартість їх аналогів без використання SF6. Слід 

також зазначити, що після підписання більшістю європейських країн угод 

Кіотського протоколу, Європейський Союз заборонив використання SF6 в 

розподільній електроапаратурі, за винятком пристроїв середньої напруги. Тут 

варто пояснити, чому так багато провідних компаній наважилися на введення в 

експлуатацію розподільних пристроїв без використання елегазу, як 

безпечніших для навколишнього середовища і ефективніших економічно 

рішень в області електростанцій середньої напруги.  

Якщо ж установки уже існують то Європейський Союз вимагає від 

організації, яка експлуатує установку високої, середньої напруги створення 

лабораторії контролю використання елегаз. Щоб слідкувати за його станом та 

забезпечити мінімуму викиду, цього небезпечного газу в атмосферу. 

А у відповідності з нормативними документами по використанню 

фторовмістких газів від 2006 застосування елегазу заборонено в більшості 

галузей промисловості, наприклад, у виробництві спортивного взуття, 

автомобільних шин, тенісних м'ячів і склопакетів. 

Нормативні документи щодо використання фторовмісних газів містять 

безліч заходів обережності для запобігання викидів в атмосферу при 

використанні розподільних пристроїв високої і середньої напруги. Комунальні 

підприємства та виробники розподільних пристроїв повинні приймати 

спеціальні заходи для зменшення викидів під час виробництва, експлуатації, 

обслуговування і утилізації обладнання, що містить елегаз. Профілактичний 

огляд, технічне обслуговування, дозаправка і утилізація елегазових 

розподільних пристроїв повинні виконуватися кваліфікованим і 

сертифікованим технічним персоналом. Існує три стандарти IEC, які 

регламентують роботу з елегазом в розподільних пристроях високої і середньої 

напруги.  

В 2008 році Україна підписала угоду про створення з Європейським 

Союзом об’єднаної енергетичної системи. Згідно цієї угоди Україна змушена 

виконувати всі вимоги щодо використання елегазу. 

В останні роки захист навколишнього середовища стала одним із 

важливих питань у суспільстві. Тривожні звіти по парниковому ефекту і змінам 

клімату змушують задуматися про серйозну загрозу життя на Землі.  

На сьогоднішній день існує альтернатива використання елегазу в 

електротехніці, а саме заміна елегазововмісних пристраїв на алтеративні 

вакуумні технології для комутації і високоякісних матеріалів для ізоляції. за 

рахунок цього можна зменшити розміри розподільних пристроїв до розмірів, 

порівнянних з елегазовими розподільними пристроями.  
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Отже дотримання усіх нормативних документів про обмеження 

застосування елегазу, поступова заміна елегазовомісного обладнання на 

альтеративне допоможе знизити швидкість зростання парникового ефекту. 
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ВИМОГИ ДО ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ БАЗОВИХ СТАНЦІЙ ТА 

РОЗТАШУВАННЯ В НИХ ОБЛАДНАННЯ СТІЛЬНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ 

 
Ляхович В.В., студ. (гр. ТС-31м, ІТС НТУУ «КПІ»), 

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

 

Сьогодні неможливо уявити життя людства без систем стільникового 

зв’язку. Значна кількість мешканців України є власником мобільного телефону, 

а іноді і не одного. До того ж технології не стоять на місці і постійно 

розвиваються. Уже розроблені концепції мереж третього і четвертого поколінь. 

У кінці березня та на початку квітня місяця 2015 р. в Україні був проведений 

тендер на ліцензії 3G, в результаті яких власником стали оператори так званої 

«великої трійки» − «МТС», Київстар» та «Life». Тому слід очікувати активного 

проведення робіт з розгортання 3G мереж в нашій країні. 

Невід’ємними елементами мережі стільникового зв’язку є базові станції 

(БС). Вони складаються з антен; технологічного контейнера, в якому 

розміщується приймально-передавальне обладнання; обладнання з’єднувальних 

ліній, а також пристрої електроживлення, кондиціонування повітря, охоронно-

пожежної сигналізації. Антени закріплюються на спеціальних конструкціях на 

певній висоті від поверхні землі або розміщуються на дахах будівель. 

Обладнання базових станцій (за винятком антен) може розміщуватися:  

− в існуючому огородженому або вбудованому приміщенні (технічні 

поверхи будівель, машинні відділення ліфтів або на будь-якому поверху 

будівлі); 

− у приміщенні існуючих об’єктів зв'язку (АМТС, АТС, РТПС, РРС та 

інших); 

− у спеціальних контейнерах-апаратних, які встановлюються або на 

території діючих об’єктів зв’язку (антенні пристрої при цьому встановлюються 

на опорах), або на дахах існуючих будівель, або в будь-якому зручному місці, 

узгодженому в установленому порядку; 

− мініатюрні базові станції розміщуються на внутрішніх або зовнішніх 

стінах будівель; на спеціальних підставках, встановлених на підлозі, або на 

опорах. 

Приміщення базових станцій мають відповідати вимогам СНиП 2.09.04-

87 «Административные и бытовые здания», «Правил улаштування 

електроустановок», «Инструкции по санитарному содержанию предприятий 

связи» та інших нормативно-правових актів з охорон праці. Базова станція має 

бути обладнана автоматичною охоронною сигналізацією на розбиття скла у разі 

встановлення її обладнання на першому або останньому поверхах існуючої 

будівлі, а вхідні двері – на відкривання. На вході до приміщення вивішують 

табличку із зазначенням категорії приміщення щодо ступеня небезпеки 

ураження електричним струмом, вибухопожежною та пожежною небезпекою. 

Підлога приміщення має бути рівною, з неслизькою поверхнею, без щілин і 

вибоїн. Технологічні заглиблення у підлозі закривають кришками на рівні 
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підлоги. Оздоблення стін і стелі апаратної базової станції виконується з 

негорючих або важкогорючих матеріалів. Двері апаратної БС повинні бути 

піддані глибокому вогнезахисту або облицьовані сталлю по азбестовому 

картону. Можуть використовуватися сталеві двері, які сертифіковані згідно 

необхідного ступеня вогнестійкості. Всі матеріали, які застосовуються для 

оздоблення приміщень, не повинні виділяти шкідливих речовин та шкідливо 

впливати на апаратуру зв’язку (пари сірки, фтору, хлору). 

В апаратній базової станції має бути природне та штучне робоче, аварійне 

та евакуаційне освітлення. Освітлення має відповідати вимогам ДБН В. 2.5-28-

2006. Перевірку стану мережі аварійного освітлення проводять один раз на 

квартал, вимірювання опору ізоляції проводів і кабелів освітлювальної мережі – 

раз у три роки; опір ізоляції має бути не меншим за 0,5 МОм. Ці роботи 

виконує персонал, що має кваліфікаційну группу з електробезпеки не нижче ІІІ. 

Штучне робоче освітлення приміщень базових станцій рекомендується 

забезпечувати газорозрядними (люмінесцентними) ламами. Освітленість має 

бути не менше 200 лк на горизонтальних поверхнях, розташованих на висоті 0,8 

м від рівня підлоги в усіх приміщеннях, та на вертикальних поверхнях стійок на 

висоті від 0,5 м до 1,5 м. Недоцільно використовувати газорозрядні лампи на 

приймальних радіостанціях, де вони можуть створювати радіоперешкоди. 

Виробничі приміщення базових станцій мають бути обладнані 

природною та штучною припливно-витяжною вентиляцією відповідно з 

вимогами ДБН В. 2.5-67-2013 «Державні будівельні норми України. Опалення, 

вентиляція та кондиціонування повітря» з кратністю повітрообміну К = 1. Ці 

системи обслуговують згідно з «Инструкцией по эксплуатации систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха на предприятиях связи». 

Параметри мікроклімату в приміщеннях мають бути оптимальними або 

допустимими згідно з вимогами ДСН 3.3.6.042-99 «Санітарні норми 

мікроклімату виробничих приміщень». Для забезпечення нормативних значень 

параметрів мікроклімату в приміщенні апаратної необхідно використовувати 

природну та штучну вентиляцію, систему кондиціонування повітря з 

індивідуальним регулювання температури, відносної вологості та витрат 

повітря; подачу тепла у приміщення через систему водяного теплопостачання у 

холодний період року; обмеження небажаних втрат тепла через зовнішні стіни 

приміщення та через порушення щільності в світлових прорізах і дверях та 

інші. Для контролю температурного режиму в приміщенні встановлюються 

термоконтактори кондиціонерів та електронагрівальних приладів. Вони 

монтуються на стіні приміщення на висоті 1,7 м від рівня підлоги поза дією 

потоків повітря від стояків, кондиціонерів і електронагрівальних приладів. 

Рівні виробничого шуму не мають перевищувати норм, які визначені 

ДСН 3.3.6.037- 99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та 

інфразвуку» та ВСН 601-84 «Нормы допустимого шума на предприятиях 

связи». Двигуни та вентилятори, інші джерела шуму встановлюються на 

амортизаторах, повітропроводи (за необхідності) ізолюють звукопоглинаючими 

матеріалами. 
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У приміщенні БС має бути укомплектована аптечка та окреме місце для 

зберігання засобів захисту. 

Обладнання розміщується в апаратній відповідно з функціональним 

призначенням і схемами між стійкових з’єднань, з урахуванням мінімальних 

витрат кабелю. Під час компонування рядів однотипну апаратуру 

рекомендується розміщувати в один ряд. Довжина ряду не має перевищувати 6 

м. Відстань до опалювальних приладів (за їх наявності) має бути не менше 2 м. 

Розміри експлуатаційних проходів між обладнанням має бути наступними: 

− між лицьовими панелями обладнання під час розташування стійок одна 

проти одної – 1,2 м; 

− між групами стійок, які розташовані в одному ряду, та між рядами 

обладнання, встановленого лицьовою та монтажною сторонами один до одного, 

від лицьового боку крайнього ряду до виступу стіни – 1 м. 

За необхідності обслуговування обладнання проходи мають бути 

наступними: 

− від бокової сторони стійки до стіни за розташування обладнання біля 

стін – 0,4 м; 

− між бічними сторонами обладнання за розташуванням його в один ряд – 

0,6 м; 

− між монтажними сторонами обладнання, яке встановлено одне проти 

одного, – 1м; 

− між задньою стороною обладнання та стіною приміщення апаратної – 

0,8 м. 

Приміщення базових станцій мають відповідати протипожежним вимогам 

НАПБ В.01.053-2000/520 «Правила пожежної безпеки в галузі зв’язку». 

Підходи до електрощитів, силових шаф і збірок, до засобів 

пожежогасіння, еваковиходи мають утримуватися вільними. 

Відповідальність за забезпечення вимог безпечного утримання 

приміщення базових станцій покладено на власника базових станцій. 
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АВАРИИ НА ПОЖАРО-, ВЗРЫВООПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ И НА 

ТРАНСПОРТЕ 

 
Манафаров Мурад, студ. (гр. КП-22, ФПМ НТУУ «КПИ», Азердбайджан), 

Михеев Ю. В., доц. (каф. ОТГБ НТУУ «КПИ») 

 

Пожар – это горение, в результате которого бесполезно и безвозвратно 

уничтожаются и повреждаются материальные ценности, создается опасность 

для жизни и здоровья людей. 

Пожаро- и взрывоопасные объекты (ПВОО) предприятия, на которых 

производятся, хранятся, транспортируются взрывоопасные продукты или 

продукты, приобретающие при определенных условиях способность к 

возгоранию или взрыву. 

По взрывной, взрыво-пожарной и пожарной опасности ПВОО 

подразделяются на пять категорий, особенно опасны объекты, относящиеся к 

категориям А, Б, В. 

Категория А – нефтеперерабатывающие заводы, химические 

предприятия, трубопроводы, склады нефтепродуктов. 

Категория Б – цехи приготовления и транспортировки угольной пыли, 

древесной муки, сахарной пудры, выбойные и размольные отделения мельниц. 

Категория В – лесопильные, деревообрабатывающие, столярные, 

модельные, лесопильные производства. 

Категория Г – склады и предприятия, связанные с переработкой и 

хранением несгораемых веществ в горячем состоянии, а также со сжиганием 

твердого, жидкого или газообразного топлива. 

Категория Д – склады и предприятия по хранению несгораемых веществ 

и материалов в холодном состоянии, например мясных, рыбных и других 

продуктов. 

Характеристика аварий на пожаро- и взрывоопасных объектах. 

К авариям на ПВОО относятся: 

1) пожары с последующим взрывом; 

2) газообразных (сжиженных) углеводородных продуктов; 

3) топливно-воздушных смесей и других взрывоопасных веществ. 

К поражающим факторам аварий на ПВОО относятся: 

1) воздушная ударная волна с образованием осколочных полей; 

2) тепловое и световое излучение и как следствие – загрязнение воздуха в 

очаге поражения угарным газом и ОВ. 

Характер и степень поражения людей зависят от степени их 

защищенности: 

1) тяжелые травмы выражаются сильной контузией, потерей сознания и 

многочисленными сложными переломами костей; 

2) средние – вывихами конечностей, контузией головного мозга, 

повреждением органов слуха; 

3) легкие – скоро проходящими функциональными нарушениями. 
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Основные вопросы пожарной безопасности объектов (предприятий) 

изложены в Строительных нормах и правилах. 

Противопожарная защита объектов зависит от назначения зданий, их 

огнестойкости и режима эксплуатации, количества людей, одновременно 

находящихся в помещении, количества горючих материалов и веществ, 

находящихся на предприятиях, и других факторов. 

Для каждого объекта устанавливается определенный противопожарный 

режим — совокупность определенных мер и требований пожарной 

безопасности, установленных для объекта и подлежащих обязательному 

выполнению всеми работниками данного объекта. 

Он определен правилами, инструкциями, приказами и распоряжениями 

руководителя предприятия. 

Одно из перспективных направлений, обеспечивающих пожарную 

безопасность объектов, — установка противопожарной автоматики. 

Для передачи известия о пожаре могут быть использованы: 

1) электрические (ЭПС); 

2) автоматические (АПС); 

3) звуковые системы пожарной сигнализации; 

4) гудок; 

5) сирена; 

6) телефон; 

7) радиосвязь. 

В настоящее время на предприятиях используют лучевую и кольцевую 

электрическую пожарную сигнализацию. 

Аварии на транспорте  

Сегодня любой вид транспорта представляет потенциальную опасность. 

Основные причины аварий и катастроф на железнодорожном транспорте: 

1) неисправности пути; 

2) неисправности подвижного состава; 

3) неисправности средства сигнализации; 

4) централизации и блокировки; 

5) ошибки диспетчеров; 

6) невнимательность и халатность машинистов. 

При перевозке опасных грузов, таких как газы, легковоспламеняющиеся, 

взрывоопасные, ядовитые и радиоактивные вещества, возможны взрывы и 

пожары. Ликвидировать такие аварии очень сложно. 

Одной из основных проблем современности стало обеспечение 

безопасности движения на автомобильном транспорте. 

Примерно 75% всех дорожно-транспортных происшествий происходят 

из-за нарушения водителями Правил дорожного движения. При чем треть ДТП 

– следствие неудовлетворительной подготовки водителей. Наиболее опасными 

видами нарушений по-прежнему остаются: 

1) превышение скорости; 

2) выезд на полосу встречного движения; 
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3) управление автомобилем в нерезвом состоянии. 

Особенность ДТП состоит в том, что 80% раненых погибает в первые три 

часа. Кровопотеря в течение первого часа бывает столь велика и сильна, что 

даже блестяще проведенная операция оказывается бесполезной. Здесь очень 

важна первая доврачебная помощь. Однако уровень медицинской подготовки 

работников ГИБДД низок, подготовка населения и водителей также 

недостаточна. Автоаптечки, которые должны быть в каждой машине, без 

которых не проходят техосмотр, часто неукомплектованы. 

Вот почему смертность от ДТП у нас в 10–15 раз выше, чем в других 

странах. 

Несмотря на принимаемые меры, не уменьшается количество аварий и 

катастроф на воздушном транспорте. К тяжелым последствиям приводят: 

1) разрушения отдельных конструкций самолета; 

2) отказ двигателей; 

3) нарушение работы систем управления, электропитания, связи; 

4) плохое пилотирование; 

5) недостаток топлива; 

6) перебои в жизнеобеспечении экипажа и пассажиров. 

Большинство крупных аварий и катастроф на судах происходит под 

воздействием: 

1) ураганов; 

2) штормов; 

3) туманов; 

4) льдов; 

5) по вине людей. 

Много аварий происходит из-за ошибок при проектировании и 

строительстве судов. Половина из них является следствием неумелой 

эксплуатации. К работам по ликвидации последствий аварий, катастроф и 

спасению утопающих привлекаются все члены экипажа. Руководит всеми 

работами капитан как начальник ГО. Основные задачи: 

1) спасение людей, терпящих бедствие; 

2) борьба за плавучесть корабля; 

3) ликвидация пожара; 

4) ликвидация пробоин. 

К работам по спасению судна привлекаются: 

1) специальные суда-спасатели; 

2) буксиры; 

3) пожарные катера; 

4) экипажи других плавсредств; 

5) специальные подразделения аварийно-спасательных, судоподъемных и 

подъемно-технических работ. 
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ВИКОРИСТАННЯ ДИНАМІЧНОГО ВНУТРІШНЬОГО ШТУЧНОГО 

ОСВІТЛЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 
Микитенко Л.І., ст. викладач 

(каф. ТБТМП Київський національний університет технологій та дизайну) 

 

Серед чинників зовнішнього середовища, що впливають на організм 

людини в процесі праці, світлу відводиться одне із чільних місць, майже 90% 

всієї інформації людина отримує через органи зору.  

 Проблема підвищення ефективності внутрішнього штучного освітлення в 

умовах виробництва набуває сьогодні важливого теоретичного і практичного 

значення для сучасної світлотехніки і гігієни праці й тісно пов’язана з 

дослідженнями функціональних станів, які розвиваються у процесі напруженої 

зорової роботи [1].  

 На сьогодні достовірно відомо, що незадовільні умови освітлення не 

лише стомлюють зір, але й викликають стомлення організму в цілому, 

внаслідок чого знижується рівень працездатності людини, збільшується 

кількість неякісної продукції, зростають випадки травматизму. 

Світлове середовище виробничого приміщення необхідно розглядати в 

контексті його впливу на функціональний стан організму людини. 

Впровадження психофізіологічних та гігієнічних чинників у теорію та практику 

проектування й нормування освітлення здійснюється повільними темпами, хоча 

вищезгадані чинники й досліджують інтенсивно.  

Для підвищення ефективності внутрішнього штучного освітлення 

необхідно розробити обґрунтований гігієнічно оптимальний режим освітлення, 

що сприятиме збереженню працездатності й профілактиці порушення здоров’я 

працівників, а також економії електроенергії. 

 Вирішення поставленого завдання можна досягти за допомогою 

динамічного штучного освітлення, тобто освітлення, кількісні та якісні 

характеристики якого цілеспрямовано змінюються в часі за певною програмою. 

Аналіз вітчизняної і закордонної літератури свідчить, що на сьогодні 

немає обґрунтованої системної концепції стосовно дозування світлових 

подразників протягом робочої зміни, яка б визначала особливості 

функціонування основних підсистем організму та їх взаємодії під час 

виконання напруженої зорової роботи.  

Важливі завдання, які можна розв’язати динамічною організацією світла 

у виробничих приміщеннях підприємств легкої промисловості: економія 

електроенергії, різноманіття й зміна зорових вражень в умовах тривалого 

перебування людини в приміщеннях із недостатнім або відсутнім природним 

освітленням, керування психофізіологічним станом організму людини через 

зміну рівня й спектра освітленості. 

 Поряд з досягненнями в галузі теоретичних та експериментальних 

досліджень на сьогодні ще не вирішено такі основні задачі: 
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– нез’ясованим залишається визначення настання моменту стомлення 

працівників під час виконання напруженої зорової роботи; 

– в попередніх дослідженнях динамічного освітлення зміна 

характеристик освітлення не була пов’язана зі змінами у функціональному 

стані організму людини; 

– впровадження динаміки світлового середовища з врахуванням 

біологічного впливу світла на організм людини представляє собою практично 

недостатньо вивчений засіб збереження працездатності працівників протягом 

робочого дня, боротьби з хронічною стомлюваністю під час виконання 

високоточної зорової роботи (II−III розряд зорової роботи) за відсутністю 

природного освітлення. 

Для забезпечення сприятливого світлового середовища в умовах 

виробництва система освітлення повинна бути адаптована до функціональних 

можливостей людини. 

 У дослідженнях динаміки психофізіологічного стану людини під час 

виконання зорової роботи в різних умовах освітлення вже отримано певні 

результати. Однак оцінювання умов праці за фактором освітлення ще 

недосконале, оскільки не враховує функціональний стан працівника в 

комплексі психофізіологічних функцій, що визначаються зоровою 

працездатністю в системі «людина–світлове середовище».  

Багатьма науковцями відмічено негативний вплив статичності освітлення. 

Наслідками таких умов освітлення в приміщеннях підприємств легкої 

промисловості , де людина проводить значну частину свого часу або ж виконує 

роботу високої точності, є порушення зорових функцій, підвищена загальна 

стомленість, втома очей, часті головні болі, зниження уваги і працездатності. 

Однозначно позитивно оцінюється динаміка освітлення , впливаючи на 

відповідні нервові центри адекватним для зорового аналізатора подразником, 

тобто змінюючи в певних межах основні характеристики освітлення, вдасться 

зменшити ступінь зрушень у психофізіологічному стані людини та зберегти 

високий рівень працездатності протягом робочого дня.  

 Вивчення проявів стомлення зорового аналізатора, особливо під час 

виконання зорової і нервово напруженої роботи, можливе на основі зміни його 

функціонального стану, який, разом із вивченням інших фізіологічних функцій 

у динаміці робочого дня, може характеризувати не лише стомлення в ділянці 

зорового аналізатора, але й загальне стомлення організму людини, її 

центральної нервової системи.  

У процесі трудової діяльності, яка пов’язана із зоровим напруженням, у 

працівників легкої промисловості поступово розвивається стомлення, яке 

залежить від складності виконуваної роботи, а також умов освітлення. Під час 

тривалого зорового навантаження виникає стан організму, при якому він не 

здатен у подальшому чинити опір чинникам, що викликають зорове 

напруження.  

 Виконання будь-якої тривалої роботи відбувається з енерговитратами 

організму. Головним базовим енергетичним субстратом організму людини є 
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адезинтрифосфорна кислота (АТФ), завдяки розчепленню якої вивільнюється 

певна кількість енергії, що використовується організмом для підтримання 

життєдіяльності і долання стомлення хронічного характеру.  

Для відновлення рівня АТФ у звичайних умовах (не пов’язаних із 

тривалим напруженням функціональних систем організму) необхідно 10−15 

хвилин, можна припустити, що динамічний режим освітлення, світлові 

характеристики якого змінюються за 10−15 хвилин до настання моменту 

стомлення, сприятиме швидкому відновленню рівня АТФ без напруження всіх 

систем організму людини.  

За даними проведених досліджень [2;3] встановлено, що динамічне 

освітлення поліпшує функціональний стан органа зору, знижує стомленість, 

підвищує працездатність.  

Використання у виробничих приміщеннях з недостатнім природним 

світлом штучного освітлення, що відтворює динаміку природного освітлення, 

впливає на зорову працездатність і психофізіологічний стан працюючого.  

На відміну від статичного штучного освітлення постійної інтенсивності, 

застосовуваного при виконанні найрізноманітніших зорових робіт динамічне 

освітлення служить збільшенню працездатності людини, створює на робочому 

місці різноманіття світлокольорового середовища, позитивно впливає на 

настрій і бадьорість, які, у свою чергу, мають першорядне значення і для 

продуктивності праці, і для запобігання нещасних випадків. 

Регулювання динамічного освітлення може здійснюватися за програмою, 

заздалегідь складеною на підставі експериментальних даних про умови 

освітлення. При цьому ручне або автоматичне регулювання виконують шляхом 

східчастого перемикання груп світильників або плавним регулюванням 

яскравості ламп за допомогою регуляторів яскравості з малою глибиною 

пульсації світлового потоку в певних межах [3]. 

 В умовах динамічного освітлення зміна рівнів освітленості узгоджена із 

настанням моменту стомлення працівників. Динамічне освітлення може 

передбачати: зміну умов освітлення залежно від часу дня року, залежно від 

співвідношення часу з добовим ритмом, залежно від виду діяльності [4]. 

 При всіх орієнтаціях робочої поверхні спостерігається однакова динаміка 

змін часу адиспаропії і коефіцієнта працездатності, різниця полягає в 

абсолютних значеннях цих показників [5]. Тому можна зробити висновок, що 

орієнтація робочої поверхні впливає на досліджувані показники, що варто 

враховувати в умовах виробництва.  

 За об’єктивними характеристиками функціонального стану зорового 

аналізатора,працездатності, а також за суб’єктивною оцінкою ступеня впливу 

умов освітлення більш сприятливим слід вважати режим динамічного 

освітлення, характеристики якого змінюються за 10–15 хвилин до настання 

моменту стомлення, що сприяє запобіганню настання моменту стомлення і, як 

наслідок, збереженню зорової працездатності працівників протягом усього 

робочого дня. 
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 У табл.1 наведено динаміку рівнів деяких досліджуваних функцій від 

початку до кінця робочого дня[5].  

 

Таблиця 1 

 

Рівень зміни коефіцієнта працездатності (у %) від початку до кінця 

робочого дня в різних режимах освітлення (горизонтальна робоча поверхня) 

 

Режим 

освітлення 

Група I 

(19−24 роки) 

Група II 

(25−35 років) 

Група III 

(36−45 років) 

режим 1 −6,676 −4,555 −5,114 

режим 2 −3,448 −1,554 −3,294 

режим 3 −0,285 1,075 1,91 

режим 4 2,282 1,908 2,14 

режим 5 2,73 2,3 2,2 

режим 6 5,57 5,066 5,605 

режим 7 −0,7 0,9 0,7 

режим 8 3,0 2,5 3,1 

 

Аналіз показує, що під час виконання роботи в режимах статичного 

освітлення рівень працездатності знижується в середньому на 1−7%; режим 

динамічного освітлення, світлові характеристики якого змінюються 

безпосередньо в момент настання стомлення, сприяє підвищенню 

працездатності працівників в середньому на 1−3%. Найбільш сприятливим є 

режим динамічного освітлення, згідно якого світлові характеристики 

змінюються за деякий час до настання моменту стомлення. Такий режим 

освітлення сприяє підвищенню працездатності працівників у середньому на 

5−6%, що є суттєвим в умовах виробництва[5 ]. 

Встановлено, що орієнтація робочої поверхні впливає на зорове 

стомлення працівників, що варто враховувати в умовах виробництва. Різниця 

між абсолютними значеннями досліджуваних функцій під час виконання 

зорової роботи з найкращою орієнтацією робочої поверхні (похилою) і 

найгіршою (вертикальною) є стабільною і складає близько 8−9%, різниця між 

похилою і горизонтальною робочими поверхнями також є стабільною і складає 

близько 4%.  

 За об’єктивними характеристиками функціонального стану зорового 

аналізатора, центральної нервової і серцево-судинної систем, працездатності, а 

також за суб’єктивною оцінкою ступеня впливу умов освітлення найбільш 

сприятливою для збереження працездатності і показників серцево-судинної 

системи працівників віком 19−35 років в межах норми протягом усього 

робочого варто вважати зміну рівня освітленості від 350 лк до 750 лк, а для 

працівників віком 36−45 років − від 450 лк до 850 лк. 

Режим динамічного освітлення, згідно з яким рівень освітленості 

змінюється за 10−15 хвилин до настання моменту стомлення, а спектральний 
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склад змінюється протягом робочого дня від денного до холодно-білого 

відтінку, дозволяє підвищити рівень працездатності й точності виконання 

завдання (по коректурній пробі) у середньому на 6% [5]. 

Режим динамічного внутрішнього штучного освітлення сприяє 

підвищенню ефективності внутрішнього штучного освітлення виробничих 

приміщень за рахунок економії електроенергії у середньому на 15% [6]. 

Правильно виконана система освітлення відіграє істотну роль у зниженні 

виробничого травматизму, зменшення потенційної небезпеки багатьох 

виробничих факторів, створює нормальні умови роботи, підвищує загальну 

працездатність. 

З вищевказаного можна зробити висновок, що проблема підвищення 

ефективності внутрішнього штучного освітлення в умовах виробництва на 

підприємствах легкої промисловості є актуальною і своєчасною у загальній 

програмі розвитку світлотехніки України. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ШУМОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК НА СТАН 

ПРАЦІВНИКІВ В РЕЗУЛЬТАТІ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Микитенко Л.І., ст. викладач 

(каф. ТБТМП Київський національний університет технологій та дизайну) 

 

Легка промисловість як соціально важливий сектор економіки, який 

орієнтований на забезпечення потреб кінцевого споживача, представлена 

потужним багатогалузевим комплексом з виробництва товарів народного 

споживання. Потенційні можливості підприємств легкої промисловості 

дозволяють виробляти широкий спектр товарів, що здатні задовольнити весь 

попит внутрішнього ринку. Легка промисловість пов’язана з багатьма 

суміжними галузями і обслуговує весь господарський комплекс країни, сприяє 

розвитку сільського господарства, хімічної та машинобудівної промисловості і 

тим самим підвищує економічну і стратегічну безпеку держави. 

Галузь складається з 17 підгалузей, серед яких найбільшими є текстильна 

(забезпечує первинну обробку текстильної сировини і включає бавовняну, 

льняну, вовняну, шовкову, трикотажну підгалузі тощо), швейна, шкіряно-

взуттєва, хутрова та галантерейна[1].  

 За відсутності на ринку вітчизняного обладнання для легкої 

промисловості, що відповідає сучасним стандартам за показниками 

продуктивності, надійності, матеріало- і енергоємності, через розвал 

відповідної галузі машинобудування і сприятливих умов для залучення 

інвестицій в легку промисловість близько 80 % підприємств промисловості, 

особливо в текстильній галузі, оснащені морально і фізично застарілим 

устаткуванням з мало завантаженими виробничими потужностями[3].  

Водночас технічне переоснащення і впровадження новітніх технологій не 

змогли покращити умови праці у легкій промисловості. Після технічної 

модернізації фабрик в 90-х роках були широко впроваджені конвейерні лінії 

провідних закордонних фірм, що зумовило підвищення напруженості праці та 

насичення виробничих приміщень джерелами електромагнітних полів 

промислової частоти (електромотори, кабелі живлення, електричні нагрівачі, 

електропраски тощо) [4].  

 Експлуатація переважної більшості технологічного обладнання, 

енергетичних установок, машин та механізмів пов’язана з виникненням шумів 

різної частоти й інтенсивності, які несприятливо впливають на організм 

людини. 

 Шум і вібрація є одними з головних шкідливих факторів у виробництві 

одягу, зокрема на робочих місцях обробника ворсу, в’язальника й апретурника 

трикотажних підприємствах, швачок у швейному цеху (від механізмів 

голководіння, ниткопритягувачів та переміщення матеріалів)[3].  

 Шум — загальнобіологічний подразник, який негативно впливає на всі 

органи і системи людини. Шум може тимчасово активізувати або постійно 

пригнічувати психічні процеси в організмі людини. Встановлено, що втрата 
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слуху настає при впливі шуму в діапазоні частот 3000-6000 Гц. Найбільша 

втрата слуху настає протягом перших десяти років роботи, і з часом ця 

небезпека зростає. 

Шум не лише погіршує самопочуття людини і знижує продуктивність 

праці на 1—15%, але нерідко призводить до професійних захворювань. 

Враховуючи вищесказане сучасні нормативні документи обмежують 

максимальне значення шуму на виробництві звуковим тиском 80 дБА[4].  

 Зокрема в ткацькому цеху ВАТ «Текстерно» рівень шуму становить 87-

103 дБ, що перевищує на 17-23 дБ гранично допустимі норми. Нейросенсорна 

приглухуватість найчастіше реєструється серед ткаль, чистильниць, майстрів та 

їхніх помічників, слюсарів-ремонтників. Поодинокі випадки виявлено і серед 

представників інших професій, затребуваних на «Текстерно». 

Вік постраждалих на виробництві у переважній більшості старший 50 

років (79%), від 40 до 50 років — 20,5%. Переважна більшість працівників 

(96,2%) мала контакт із шумом більше 20 років, 3,2% — від 10 до 20 років і 

тільки 0,5% — менше 10 років. Також встановлено, що жінки хворіють частіше, 

ніж чоловіки. 

У даний час проводиться технічне переоснащення «Текстерно», придбано 

нове обладнання (близько 15% від усього необхідного для комбінату). Згідно з 

поданими санепідслужбою пропозиціями, спрямованими на поліпшення умов 

праці в прядильно-ткацькому виробництві, на «Текстерно» призупинено 

експлуатацію ткацьких верстатів, які генерували шум з рівнем понад 100 дБ. На 

підприємстві встановлено сучасне технологічне обладнання, посилено контроль 

за використанням працівниками засобів колективного та індивідуального 

захисту. 

Основними причинами виникнення нейросенсорної приглухуватості в 

працівників «Текстерно» є робота в умовах підвищеного рівня шуму протягом 

значного періоду часу (25-35 років); нехтування засобами індивідуального 

захисту і рекомендаціями щодо переведення осіб з порушенням здоров’я на 

іншу роботу; недбале проведення медоглядів, несвоєчасність виявлення 

патології органа слуху. 

За результатами перевірки дотримання санітарного законодавства у ВАТ 

був складений протокол про порушення санітарних норм за непроходження 

медичного огляду працівниками підприємства, які працюють у шкідливих 

умовах. Не виконуються рекомендації медичних комісій щодо переведення 

осіб, які отримали професійне захворювання — сенсоневральну 

приглухуватість із різним ступенем втрати слуху, на іншу роботу, не пов’язану 

із шумовим фактором. Понад 140 осіб продовжують працювати в умовах 

перевищення рівня шуму, чим погіршують стан свого здоров’я. 

Є випадки, коли працівники нехтують засобами індивідуального захисту 

від шуму. Не практикується широко запровадження шумопоглинаючих 

технологій, матеріалів, технологічних перерв, кімнат психологічного 

розвантаження. Не зменшено терміну роботи працівників ткацького 

виробництва до 5 років та не скорочено робочих змін. 



256 

На теперішній час працівники ВАТ «Текстерно» не мають можливості 

дослідити слух у динаміці. В обласній поліклініці аудіограми проводять тільки 

особам, які вперше приступають до роботи. 

Ті ж, хто мають протипоказання до роботи із шкідливими умовами праці, 

в тому числі і з профпатологією слуху, всупереч результатам медоглядів 

продовжують працювати, що погіршує стан їхнього здоров’я. 

Працівники, котрі влаштовуються на роботу, повинні проходити 

інструктаж з правил безпеки, способів запобігання професійним 

захворюванням, з правильного використання засобів індивідуального захисту. 

Ступінь негативного впливу шуму залежить від сили і частоти звуку, 

тривалості його дії, фізичного і психічного стану людини. Шкідливий вплив 

виробничого шуму виявляється як у специфічних ушкодженнях органів слуху, 

так і в порушеннях багатьох інших органів, в першу чергу центральної нервової 

системи. Інтенсивний виробничий шум призводить до часткової або повної 

втрати слуху. Зміни слуху настають при дії шуму більше 80 дБ і відбуваються 

протягом 3-5 років залежно від фізичного стану працівника. Ознаками розвитку 

нейросенсорної приглухуватості є погане сприйняття розмови пошепки та шум 

у вухах. 

Характерним для початкових стадій ураження слухового аналізатора, 

зумовленого дією шуму, є підвищення порогу сприйняття високих звукових 

частот (4 000-8 000 Гц). По мірі прогресування патологічного процесу 

підвищується поріг сприйняття середніх, а згодом і низьких частот. 

Сприйняття шепітної мови знижується, в основному, при більш 

виражених стадіях професійного зниження слуху, що переходить у власне 

приглухуватість. 

На сьогоднішній день діє єдина класифікація оцінки стану слуху для 

працюючих в умовах дії шуму: "Шум. Методи визначення втрати слуху 

людини"—ГОСТ 124062-78, прийнята державним стандартом СРСР. Діюча 

класифікація базується на аналізі клініко-аудіологічних даних (сприйняття 

шепітної мови, втрата слуху в ділянці 4 000 Гц, втрата слуху в ділянці мовного 

діапазону частот 500, 1000, 2000Гц, поріг 50 та 100% розбірливості мови) та 

диференційного порогу сприйняття сили звуку. Розроблений алгоритм оцінки 

слуху є обов'язковим при встановленні ступеня втрати слуху для робітників 

"шумових" професій. 

Збільшення тривалості роботи в умовах підвищеного шуму 

супроводжується прогресуючим розвитком втрати слуху. При цьому спочатку 

виникає слухова адаптація — зниження слухової чутливості і швидке 

відновлення її після припинення дії шуму. Згодом процес відновлення слуху 

затягується, а втома слухового аналізатора переходить у перевтому. Тривалий 

(більше 10 років) вплив шуму вище 90 дБ на працівника може викликати не 

тільки приглухуватість, а й абсолютну втрату слуху внаслідок дегенерації 

чутливих клітин внутрішнього вуха у зв’язку з їх перенапруженням. Такі 

розлади слуху в працівників кваліфікуються як незворотні [5]. 
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Під впливом шуму відбуваються зміни не тільки в слуховому центрі 

нервової системи, а й у тих відділах, які регулюють такі життєво важливі 

функції, як кровообіг, дихання, травлення, кровотворення, рухову діяльність, 

інші. Це зумовлено тим, що нервові імпульси від органів слуху посилюються 

ретикулярною формацією і поширюються по всьому мозку. 

Порушуючи динаміку коркових процесів і психічних функцій, шум 

призводить до погіршення координації рухів, зниження працездатності і 

продуктивності праці. Дослідження фізіологів показують, що при шумі у 

виробничих приміщеннях 80-90 дБ працівник змушений витрачати в 

середньому на 20% більше енергії для збереження виробітку, досягнутого ним в 

умовах шуму нижче 75 дБ. 

Під впливом шуму знижується розбірливість мови, швидко настає 

стомлюваність, порушується сон, знижується працездатність. Зміни в 

центральній нервовій системі настають значно раніше, ніж порушення в 

слуховому аналізаторі. Біологічно агресивнішим є імпульсний шум, що виникає 

від ударних процесів. 

Для ефективного захисту працівників необхідно застосовувати комплекс 

заходів (технічних, організаційних і медико-біологічних) на всіх стадіях 

проектування, будівництва та експлуатації виробничих підприємств, машин і 

устаткування шляхом зменшення параметрів шумів. Основними заходами є 

використання раціональних конструкцій і прогресивних технологій, 

звукоізоляція устаткування, стель і підлог. 

Коли технічні засоби не можуть забезпечити вимог нормативів, необхідна 

правильна організація режиму праці, обмеження тривалості впливу шуму, а 

також застосування засобів індивідуального захисту, до яких належать 

протишуми, що поділяються на вкладиші, навушники і шоломи. 

Для робітників, які працюють в умовах високих рівнів шуму, передбачено 

проведення медичних оглядів, обов’язкове обстеження в отоларинголога, 

невропатолога раз на рік. 

Дослідження факторів, які впливають на формування безпеки праці й 

здоров’я робітників на підприємствах легкої промисловості, визначення шляхів 

покращання умов праці залишаються актуальними та своєчасними на тлі 

процесів структурної перебудови, зміни асортименту, організації і технології 

виробництва у легкій промисловості, а також забезпечення виконання 

Глобального Плану Дій ВООЗ щодо збереження здоров’я працюючих [6]. 
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ЗМІНИ У СОЦІАЛЬНОМУ СТРАХУВАННІ ВІД НЕЩАСНИХ 

ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ 

 
Мітюк Л.О., доц. к.т.н. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»); 

Герасименко Ю.М., студ. (гр. СЕ-41м, ВПІ НТУУ «КПІ»); 

Кравчук І.О., студ. (гр. СЕ-41м, ВПІ НТУУ «КПІ») 

 

Соціальне страхування є системою прав і гарантій, що спрямовані на 

матеріальну підтримку громадян, насамперед працюючих, і членів їх сімей у 

разі втрати ними з незалежних від них обставин заробітку, а також здійснення 

заходів, пов’язаних з охороною здоров’я застрахованих осіб.  

Згідно зі статтею 5 Закону України “Про охорону праці” усі працівники 

підлягають загальнообов'язковому соціальному страхуванню від нещасного 

випадку і професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. 

Правову основу, економічний механізм та організаційну структуру такого 

страхування визначає Закон України «Про реформування загальнообов’язково-

го державного соціального страхування та легалізацію фонду оплати праці» (№ 

77-VIII), який набув чинності з 1 січня 2015 року. 

Завданнями страхування від нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності є: 

– проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення 

шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним 

випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам 

загрози здоров’ю працівників; 

– відновлення здоров’я та працездатності потерпілих на виробництві від 

нещасних випадків або професійних захворювань; 

– відшкодування 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. 

Суб’єктами страхування від нещасного випадку є застраховані громадяни 

(в окремих випадках – члени їх сімей), страхувальники та страховик. 

Застрахованою є фізична особа, на користь якої здійснюється 

страхування, тобто працівники. 

Страхувальниками є роботодавці, а в окремих випадках – застраховані 

особи. 

Страховик – Фонд соціального страхування від нещасних випадків на 

виробництві та професійних захворювань України (ФССНВ). 

Об’єктом страхування від нещасного випадку є життя застрахованого, 

його здоров’я та працездатність. 

1 січня 2015 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового 

державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» від 
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28.12.2014 № 77-VIIІ (далі – Закон № 77). Зазначеним Законом передбачено 

створення Фонду соціального страхування України з метою гарантування прав, 

обов’язків та гарантій застрахованих осіб щодо отримання матеріального 

забезпечення в разі тимчасової втрати працездатності, настання нещасного 

випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності та медичного страхування. До створення Фонду соціального 

страхування України та його робочих органів, роботу за зазначеними 

напрямками продовжують забезпечувати – робочі органи Фонду соціального 

страхування з тимчасової втрати працездатності та робочі органи Фонду 

соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань України. 

Порядок загальнообов’язкового державного соціального страхування 

громадян в зв’язку з тимчасовою втратою працездатності викладено в розділі 

«IV» Закону. По страхуванню в зв’язку з тимчасовою втратою працездатності 

встановлені наступні чотири основні види матеріального забезпечення та 

соціальних послуг: 

1) допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за 

хворою дитиною); 

2) допомога по вагітності та пологах; 

3) допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та 

осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві); 

4) оплата лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортного 

закладу після перенесених захворювань і травм. Цей перелік є вичерпним. 

Умови загальнообов’язкового державного соціального страхування від 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності викладені в розділі «V» нового Закону №77-

VІІІ від 28.12.2014р. В цій галузі соціального страхування, на відміну від 

попереднього (з тимчасової втрати працездатності), законодавець визначає 

понад 20 видів страхових виплат та медико-соціальних послуг. 

По суті та змісту види та перелік страхових виплат на медико-соціальне 

обслуговування і відшкодування шкоди потерпілим не відрізняється від 

встановлених ст. 21 Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності». Наразі цей закон є 

діючим та повинен бути приведений у відповідність до норм нового закону 

«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування». 

У новому Законі обмежено ряд досі діючих соціальних виплат або взагалі 

їх скасовано. Наприклад, до 1 січня 2015 року, в разі настання нещасного 

випадку на виробництві, потерпілий після встановлення йому стійкої втрати 

працездатності у відсотках отримував від фонду соціального страхування від 

нещасних випадків на виробництві одноразову страхову виплату, розраховану з 

його середньої зарплати, пропорційно встановленим відсоткам втрати 

працездатності, але не вище 82 824 грн. Тепер, в разі втрати працездатності 

внаслідок нещасного випадку на виробництві, потерпілому нараховуватиметься 
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одноразова страхова виплата відповідно до ступеня втрати працездатності 

встановленої МСЕК, але не вище 17 розмірів прожиткового мінімуму для 

працездатних громадян, тобто — 20 706 грн. 

Аналогічно зменшено розмір страхової виплати на сім’ю в разі смерті 

потерпілого від нещасного випадку на виробництві. Замість п’яти 

середньорічних заробітних плат потерпілого, виплата проводитиметься в сталій 

сумі, що дорівнює 100 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 

тобто 121 800 грн. Одноразова допомога на кожну особу, яка перебувала на 

утриманні в померлого внаслідок нещасного випадку на виробництві, 

становитиме сталу суму в розмірі 20 розмірів прожиткового мінімуму, або 24 

360 грн. Повністю відмінена одноразова допомога на сім’ю та утриманців, в 

разі смерті потерпілого, який вже отримував страхові виплати та встановлено 

причинно-наслідковий зв’язок його смерті від наслідків професійного 

захворювання або нещасного випадку на виробництві. 

Зміни внесено і в частині розміру допомоги по тимчасовій 

непрацездатності в залежності від страхового стажу. Так, розмір допомоги 

становить: 

1) 50 відсотків середньої заробітної плати (доходу) - застрахованим 

особам, які мають страховий стаж до трьох років; 

2) 60 відсотків середньої заробітної плати (доходу) - застрахованим 

особам, які мають страховий стаж від трьох до п'яти років; 

3) 70 відсотків середньої заробітної плати (доходу) - застрахованим 

особам, які мають страховий стаж від п'яти до восьми років; 

4) 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу) - застрахованим 

особам, які мають страховий стаж понад вісім років; 

5) 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу) - застрахованим 

особам, віднесеним до 1 - 4 категорій осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи; одному з батьків або особі, що їх замінює та 

доглядає хвору дитину віком до 14 років, яка потерпіла від Чорнобильської 

катастрофи; ветеранам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону 

України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; особам, 

віднесеним до жертв нацистських переслідувань відповідно до Закону України 

"Про жертви нацистських переслідувань"; донорам, які мають право на пільгу, 

передбачену статтею 10 Закону України "Про донорство крові та її 

компонентів". 

Нововведенням є надання права потерпілому інваліду внаслідок 

нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, якому 

встановлена потреба в протезуванні автомобілем, дозволу на самостійне його 

придбання з подальшим відшкодуванням вартості в порядку і розмірах 

встановлених Кабінетом міністрів України. 

Законом, що вступив в дію з 1 січня 2015 року, збережено норму щодо 

профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, 

яку буде і надалі здійснювати робочий орган Фонду соціального страхування 

України. Здійснення заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, 
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усунення загрози здоров’ю працівників, перевірка стану профілактичної роботи 

та охорони праці, пропаганда безпечних та нешкідливих умов праці 

залишатимуться основним напрямком роботи в галузі загальонообов’язкового 

державного соціального страхування. 

Нарешті, новим законом «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування» стартує запровадження медичного страхування. Системно галузь 

загальнообов’язкового державного медичного страхування повинна 

запрацювати вже з початку 2016 року. Реалізація засад та принципів медичного 

страхування буде покладена на Фонд соціального страхування України, який є 

некомерційною самоврядною організацією. Бюджет Фонду буде затверджувати 

Кабінет міністрів України, а кошти Фонду соціального страхування не 

включаються до складу Державного бюджету України. Запровадження 

медичного страхування в Україні, нарешті, дозволить вирішити давню 

проблему кожного громадянина на належне медичне обслуговування та 

соціальний захист за рахунок страхових коштів, що визначено ст. 46 

Конституції України. 
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РИЗИК ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖ У ХУДОЖНІХ МАЙСТЕРНЯХ 

 
Мітюк Л. О., к.т.н., доц. (каф. ОПЦБ НТУУ«КПІ»); 

Петрова Л., Вельбоєнко О., студ. (гр. СГ-41м, ВПІ НТУУ«КПІ») 

 

В сучасній художній майстерні розміщується багато легкозаймистих та 

горючих речовин, електричних приладів, які потребують постійного нагляду та 

контролю. Прослідкуємо хімічний склад займистих та горючих речовин, лаків 

та масел, які часто використовуються у роботі, задля підбору відповідного 

засобу гасіння пожежі певної речовини, що зайнялася.  

Стаття спрямована поширити знання щодо організації експлуатації 

пожежної, аварійно-рятувальної техніки та обладнання, виявити кращі методи 

усунення небезпеки, проводити аналіз та розробляти заходи, направлені на 

підвищення протипожежної стійкості, спланувати професійно-художню 

діяльність таким чином, щоб уникнути пожежонебезпечних ситуацій. 

Простежимо склад матеріалів з художньої майстерні, що можуть становити 

небезпеку при нагріванні, визначимо показники пожежонебезпечності таких 

речовин, підберемо відповідні засоби припинення горіння. 

Матеріали, займання яких може призвести до пожеж класу В (які 

спричиненні горінням займистої речовини), поділяють на три групи: 

• займисті та горючі рідини, 

• фарби і лаки, 

• займисті гази. 

В живописі для покращення кольору фарби (наприклад, олійної) 

використовується ретушний лак (кетонові смоли – 10%, нафтові дистиляти – 

55%, LPG порохових газів – 35%). Фіксативні лаки і склади на клейовій основі 

застосовуються для фіксування робіт, виконаних на папері олівцем або 

пастеллю, а також для закріплення малюнка, виконаного вугіллям на 

ґрунтованому полотні (шляхом розпилення лаку пульверизатором). Суміш 

знаходиться у рідкому стані в закритому металевому корпусі, склад якої може 

варіюватися: фабричний лак фіксатив являє собою розчин карбінальної смоли в 

спирті, «домашній» склад являє собою розчин вуглекислого амонію (10 г на 750 

мл води) із казеїном (15 г) та 750 мл етилового спирту або, за іншим рецептом, 

3% розчин смоли дамари в спирті, або розчиняють 1масову частину шелаку в 

10-20частинах етилового спирту, або розчин каніфолі із етиловим спиртом та 

ін. Туш художню виготовляють з газової сажі, спиртового розчину, шелаку, 

гліцерину, цукру, поверхнево – активної речовини - жовчі і антисептика. Крім 

рідкої, туш випускається у вигляді паличок, але тоді вона містить ще каолін. В 

олійному живописі використовується льняна олія та розчинники фарб, такі як, 

уайт-спіріт, або, для розчинення лакофарб,– сольвент, амілацетат, Н-аміловий 

спирт. При готуванні робот з естампу (техніки глибокого, високого та плоского 

друку) використовують керосин, ацетон та бітумний лак. Основою для багатьох 

робіт є папір або дерево. 
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Легкозаймисті рідини - це рідини з температурою спалаху до 60 ° С і 

нижче. Горючі рідини - це рідини, температура спалаху яких перевищує 60 ° С. 

До горючих рідин відносяться кислоти, рослинні та мастильні масла. 

Горять і вибухають при змішуванні з повітрям і займанні не самі 

легкозаймисті та горючі рідини, а їх пари. При зіткненні з повітрям починається 

випаровування цих рідин, швидкість якого збільшується при нагріванні рідин. 

Для зниження небезпеки пожежі їх слід зберігати в закритих ємностях. При 

використанні рідин треба стежити, щоб вплив повітря на них був по 

можливості мінімальним. 

Фарби та лаки. Зберігання і використання більшості фарб, лаків і 

емалей, крім тих, які мають водяну основу, пов'язано з високою пожежною 

небезпекою. Олії, що містяться в олійних фарбах, самі по собі не є 

легкозаймистими рідинами (льняне масло, наприклад, має температуру спалаху 

вище 204°С). Але до складу фарб, зазвичай, входять займисті розчинники, 

температура спалаху яких може складати всього 32°С. Всі інші компоненти 

багатьох фарб також є горючими. Те ж відноситься до емалей та масляних 

лаків. 

Навіть після висихання більшість фарб і лаків продовжують залишатися 

горючими, хоча займистість їх значно знижується при випаровуванні 

розчинників. Займистість сухої фарби фактично залежить від займистості її 

основи.[2] 

Займисті гази. Будь-який газ, який горить при нормальному вмісті кисню 

в повітрі, називається займистим газом. Як і інші гази і пари, займисті гази 

горять тільки тоді, коли їх концентрація в повітрі знаходиться в межах 

діапазону горючості і суміш підігрівається до температури займання. Як 

правило, займисті гази зберігають в одному з трьох станів:стислому, 

зрідженому і кріогенному. Вибухи займистих парів найбільш часто 

відбуваються у відмежованому просторі, такому як контейнер, танк. Сила 

вибуху залежить від концентрації і природи пара, кількості пароповітряної 

суміші і типу ємності, в якій знаходиться суміш. Стислий кисень або 

вуглекислий газ у невеликій кількості використовується в аерографії для 

видування рідкого або порошкоподібного барвника або фарби. Такі гази не 

відносять до займистих, тому детально горіння займистих газів розглянуто не 

буде.  

За агрегатним станом усі речовини поділяються на гази, рідини, тверді та 

пил. Основними показниками пожежовибухонебезпеки є: температура спалаху 

(тільки для рідин), температура займання (окрім газів), температура 

самозапалення (для всіх рідин та матеріалів), концентраційні межі 

розповсюдження полум’я (окрім твердих), температурні межі розповсюдження 

полум’я (тільки для рідин) і група горючості (для всіх речовин та матеріалів). 

[1] 

Основні показники пожежонебезпечності деяких речовин, з якими 

найчастіше працюють в художніх майстернях, розглянуто в табл.1. 
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Таблиця. 1 

Основні показники пожежонебезпечності деяких речовин, з якими 

найчастіше працюють в художніх майстернях 

 

Речовина, 

матеріал 

Група 

горюч

ості 

Температура, ° С Концентра

ційні 

межі 

поширен

ня 

полум’я 

Температурні 

межі поширення 

полум’я 
спалаху Займа-

ння 

самозай

мання 

Етил. 

спирт 
ЛЗР 

13 (в 

закрит. 

тиглі) 

16 (у 

відкрит. 

тиглі) 

18 400 3,6 17,7 11 41 

Уайт-

спіріт 
ЛЗР 36 47 250 0,7 5,6 33 68 

Сольвент ЛЗР 31 364 488 1,0 - 19 52 

Амілацет

ат 
ЛЗР 43 50 290 1,1 7,2 35 80 

Н-

аміловий 

спирт 

ЛЗР 48 57 300 1,46 8,3 45 79 

Бітуми ГТР* 112-270 
300-

351 
380-347 - - - - 

Керосин ГР 28 63 210 0,7 5 35 75 

Ацетон ЛЗР -18 -5 535 2,7 12,2 -20 6 

Льняна 

олія 
ГР 204 222 343     

Папір ГТМ** - 
230-

550 
230-550 - - - - 

Дерево ГТМ - 
300-

400 

800-

1000 
    

 

*ГТР– горюча тверда речовина 

**ГТМ – горючий твердий матеріал 

***ГР – горюча рідина 

 

Засоби гасіння пожежі в залежності від речовини, матеріалу наведено в 

табл.2. 
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Таблиця. 2 

 

Засоби гасіння пожежі в залежності від речовини, матеріалу 

 

Речовина, матеріал Засоби гасіння 

Етил. Спирт, ацетон Порошок ПСБ, СО2, вода 

Уайт-спіріт,сольвент, 

амілацетат, Н-аміловий спирт 
Порошок ПСБ, СО2 

Бітуми Порошок ПСБ, СО2, піна 

Керосин Пісок, земля 

Льняна олія Піна, порошок ПСБ, пісок, земля 

Папір Вода зі змочувачем, піна, порошок ПФ 

Дерево 
Піна, порошок ПСБ, СО2*, вода, пісок, 

земля 

*Маються на увазі пінні, порошкові, вуглекислотні вогнегасники. 

 

При згорянні легкозаймистих і горючих рідин, крім звичайних продуктів 

згорання, утворюються деякі специфічні, властиві саме цим рідинам продукти 

згорання. Рідкі вуглеводні горять, зазвичай, помаранчевим полум'ям і 

виділяють густі хмари чорного диму. Спирти горять чистим блакитним 

полум'ям, виділяючи невелику кількість диму. Горіння деяких терпенів і ефірів 

супроводжується бурхливим кипінням на поверхні рідини, гасіння їх становить 

значні труднощі. При горінні нафтопродуктів, жирів, масел та багатьох інших 

речовин утворюється акролеїн – сильно дратівливий токсичний газ.  

У разі небезпеки слід виконати такі дії: 

• гасіння. При виникненні пожежі слід швидко перекрити джерело 

легкозаймистої або горючої рідини. Тим самим буде призупинено надходження 

горючої речовини до вогню, а люди, зайняті боротьбою з вогнем, зможуть 

скористатися одним із нижчеперелічених способів гасіння пожежі. Для цього 

використовують шар піни, що закриває палаючу рідину і перешкоджає 

надходженню кисню до вогню. Крім того, до місць, де відбувається горіння, 

може подаватися пар або вуглекислий газ. За допомогою відключення 

вентиляції можна зменшити надходження кисню до пожежі. Перекрити 

надходження кисню можна також шляхом засипання землею осередку 

займання або використання ковдр та інших щільних тканин; 

• охолодження. Необхідно охолоджувати ємності і місця, що знаходяться 

під впливом пожежі, за допомогою розпорошеної або компактного струменя 

води з водо пожежної магістралі; 

• уповільнення поширення полум'я. Для цього на поверхню горіння 

потрібно подавати вогнегасний порошок. 

У зв'язку з тим, що однакових пожеж не буває, важко встановити єдину 

методику їх гасіння. Однак при гасінні пожеж, пов'язаних з горінням 

легкозаймистих рідин, необхідно керуватися наступним: 
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1. При невеликому розтіканні палаючої рідини слід використовувати 

порошкові або пінні вогнегасники, або розпилений струмінь води. 

2. При значному розтіканні палаючої рідини — застосовувати порошкові 

вогнегасники за підтримки пожежних рукавів для подачі піни або розпиленого 

струменя. 

Оскільки рідкі фарби містять розчинники з низькою температурою 

спалаху, для гасіння палаючих фарб вода непридатна. Для гасіння пожежі, 

пов'язаної з горінням великої кількості фарби,необхідно застосовувати піну. 

Воду можна використовувати, щоб охолодити навколишні поверхні. При 

загоранні невеликих кількостей фарби або лаку можна вживати вуглекислотні 

або порошкові вогнегасники. Для гасіння сухої фарби можна користуватися 

водою.[2] 

Треба пам’ятати, що розповсюдження пожежі може бути дуже швидким, 

залежно від розмірів приміщення, знаходження легкозаймистих, горючих 

речовин в ньому. 

Неправильна експлуатація, необережне використання та зберігання в 

неналежних умовах легкозаймистих, горючих рідин, фарб та лаків може стати 

причиною виникнення пожежі. Вчасне використання правильно підібраних 

вогнегасних засобів може її зупинити, врятувавши не лише майно, а й життя 

людей. 
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ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА 

ВИРОБНИЦТВІ ЗА 2014 РІК 

 
Мітюк Л.О., к.т.н., доц., Ільчук О.С., асистент (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»), 

Таірова Т.М., к.х.н., зав. сектора (ННДІПБОП), 

Касяненко Р.Ю., студент (гр. ОА-11, ІЕЕ НТУУ «КПІ») 

Созінов Є.В., (гр. ІП-41м, ФІОТ НТУУ «КПІ») 

 

Основні чотири події, що призвели до настання нещасних випадків на 

виробництві з тяжким та смертельним наслідками наведено в таблиці 1.3, це – 

дорожньо-транспортна пригода, падіння потерпілого, падіння, обрушення, 

обвалення предметів, матеріалів, породи, ґрунту та дія предметів та деталей, що 

рухаються, розлітаються, обертаються. Їх питома вага в загальному переліку 

подій, що призвели до виникнення нещасних випадків на виробництві в 2014 

році, сумарно становить 65,1%. Динаміка змін питомої ваги основних подій, 

що призвели до настання нещасних випадків з тяжким і смертельним наслідком 

в 2006-2014 роки представлено на рисунку 1. 
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Рисунок 1 – Динаміка змін питомої ваги основних подій, що призвели до 

нещасних зі смертельними наслідками, в 2006-2014 роках 

 

З рисунку 1 видно, що у 2014 році зберігалася тенденція до зниження 

питомої ваги події «падіння потерпілого», що призводить до нещасного 

випадку з тяжким та смертельним наслідками. Питома вага цієї події у 2014 

році знизилась в порівнянні з минулим роком до 17,4% проти 18,0%. 
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Питома вага події за кодом 04 (дія предметів і деталей, що рухаються, 

розлітаються, обертаються), протягом останніх п’яти років знаходилась в 

межах 16...18%, але у 2014 році спостерігається тенденція до зниження питомої 

ваги в порівнянні з минулим роком до 15,9 % проти 18,5% Питома вага подій за 

кодом 01 (дорожньо-транспортна пригода) в 2014 році в порівнянні з 2012 р. 

має незначну тенденцію до зростання (18,8% проти 18,2%).  

Структуру причин нещасних випадків з тяжким та смертельним 

наслідками за 2014 рік представлено в таблиці 1. Коди причин в таблиці 1 

наведено відповідно до класифікації, з урахуванням класифікацій Порядку 

розслідування. 

Таблиця 1. 

Структура причин нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, з 

тяжким та смертельним наслідками у 2014 році 

 

Код* Причини нещасного випадку 
Питома 

вага, % 

1 2 3 

 Технічні  

01 

Конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня 

надійність засобів виробництва  3,6 

02 

Конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня 

надійність транспортних засобів  0,2 

03 

Неякісна розробка або відсутність проектної документації 

на будів-ництво, реконструкцію виробничих об'єктів, 

будівель, споруд, облад-нання тощо  1,5 

04 Неякісне виконання будівельних робіт  0,4 

05 

Недосконалість, невідповідність вимогам безпеки 

технологічного процесу  5,9 

06 Незадовільний технічний стан:  1,9 

06.1 виробничих об'єктів, будинків, споруд, території  6,9 

06.2 засобів виробництва  2,5 

06.3 транспортних засобів  0,2 

07 Незадовільний стан виробничого середовища  0,8 

1 2 3 

08 Інші технічні причини 1,5 

 технічні (всього) 25,3 

 Організаційні  

09 

Незадовільне функціонування, недосконалість або 

відсутність системи управління охороною праці  1,5 

10 

Недоліки під час навчання безпечним прийомам праці, у 

тому числі:  

10.1 Відсутність або неякісне проведення інструктажу 0,8 
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1 2 3 

10.2 

Допуск до роботи без навчання та перевірки знань з 

охорони праці  0,8 

11 

Неякісна розробка, недосконалість інструкцій з охорони 

праці або їх відсутність  0,4 

13 Порушення режиму праці та відпочинку 0 

14 

Відсутність або неякісне проведення медичного 

обстеження (профвідбору)  0,2 

15 

Невикористання засобів індивідуального захисту через 

незабезпеченість ними  0,2 

16 

Виконання робіт з відкол., несправними засобами кол. 

захисту, системами сигналізації, вентиляції, освітлення 

тощо 0,4 

17 Залучення до роботи працівників не за спеціальністю 

(професією)  0,4 

18 Порушення технологічного процесу  6,9 

19 Порушення вимог безпеки під час експлуатації 

устаткування, машин, механізмів тощо  2,9 

20 Порушення вимог безпеки під час експлуатації 

транспортних засобів  1,3 

21 Порушення правил дорожнього руху  9,6 

22 Незастосування засобів індивідуального захисту (за їх 

наявності)  6,5 

1 2 3 

24 Порушення трудової і виробничої дисципліни, у тому 

числі  25,7 

24.1 Невиконання посадових обов'язків  7,3 

24.2 Невиконання вимог інструкцій з охорони праці  18,4 

25 Інші організаційні причини  1,0 

 Організаційні (всього) 58,8 

 Психофізіологічні  

26 Алкогольне, наркотичне, токсикологічне отруєння 0 

27 Алкогольне, наркотичне, токсикологічне сп’яніння 0,2 

29 Незадовільні фізичні данні або стан здоров’я  1,9 

31 Травмування внаслідок протиправних дій інших осіб  3,6 

32 Особиста необережність потерпілого  2,9 

 Психофізіологічні (всього) 8,6 

 

За результатами аналізу матеріалів спеціального розслідування нещасних 

випадків з тяжкими та смертельними наслідками встановлено, що настання 

58,8% з них стається через організаційні причини, 25,3% - через технічні, 8,6% - 

через психофізіологічні (рис. 2).  
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Технічні-

25,3%

Організаційн

і- 58,8%

Психофізіо-

логічні-8,6%

Інші -7,3%

 
 

Рис. 2. Розподіл нещасних випадків з тяжкими та смертельними 

наслідками за причинами настання в 2014 році. 

 

При цьому необхідно відзначити, що структура причин настання 

нещасних випадків з тяжкими та смертельними наслідками протягом останніх 

років залишається майже без змін, а питома вага окремих групи причин 

коливається з року в рік в напрямок зменшення або збільшення. Для кожної 

групи причин можна встановити межі, в яких відбувається коливання їх 

питомої ваги. Так, для технічних причин ці межі становлять 21...30%, для 

організаційних – 57...71% і для психофізіологічних – 8...11%. В 2014 році 

відбулось незначне зростання питомої ваги організаційних причин в порівнянні 

з 2013 роком, на тлі зниження питомої ваги технічних і психологічних причин. 

Динаміку змін питомої ваги технічних, організаційних та психофізіологічних 

причин нещасних випадків з тяжкими та смертельними наслідками за 

дев’ятирічний період наведено на рис. 3.  
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Рис. 3. Динаміка змін питомої ваги причин нещасних випадків з тяжкими 

та смертельними наслідками в 2006...2014 роках 
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Серед технічних причин настання нещасних випадків з тяжкими та 

смертельними наслідками на виробництві в 2014 році найбільшу питому вагу 

мають такі: незадовільний технічний стан, в тому числі виробничих об'єктів, 

будинків, споруд, території і засобів виробництва - 11,5 %, недосконалість, 

невідповідність вимогам безпеки технологічного процесу - 5,9 % (табл.1). Із 

організаційних причин найбільшу питому вагу мають такі причини як: 

порушення трудової і виробничої дисципліни (25,7%), у тому числі - 

невиконання працівниками вимог інструкцій з охорони праці (18,4%), 

невиконання посадових обов'язків (7,9%); порушення технологічного процесу 

(6,9%), порушення правил дорожнього руху (9,6%). Необхідно відзначити, що у 

2014 році спостерігається зростання питомої ваги причин настання нещасних 

випадків з тяжкими та смертельними наслідками через порушення 

працівниками інструкцій з охорони праці,  

Виходячи із вище викладеного випливає, що найбільший внесок у 

настання нещасних випадків з тяжкими та смертельними наслідками на 

виробництві щонайменше у 25,7% випадках вносить причина «порушення 

працівниками трудової і виробничої дисципліни і вимог нормативних актів про 

охорону праці» (ст.139 Кодексу Законів про працю). Це свідчить про те, що 

роботодавці або уповноважені ними органи не в змозі правильно організувати 

працю працівників, створювати умови для зростання продуктивності праці, 

забезпечити трудову і виробничу дисципліну та неухильно додержуватись 

законодавства про працю і правил охорони праці як цього вимагає стаття 141 

Кодексу Законів про працю.  

Тенденцію змін питомої ваги основних домінуючих організаційних 

причин, що призвели до нещасних випадків з тяжкими та смертельними 

наслідками у звітний період, представлено на рисунку 4. 
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Рис. 4. Динаміка змін питомої ваги основних організаційних причин 

нещасних випадків на виробництві в 2006…2014 роках 
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Як видно з рисунку 4, протягом 2010…2012 років питома вага нещасних 

випадків з тяжкими та смертельними наслідками через з невиконання вимог 

інструкцій з охорони праці перевищувала 20,0 %, у 2013 році значення цього 

показника знизилось до 15,5 %, а в 2014 році намітилась тенденція до його 

зростання і його значення в цьому році становило 18,4%. Питома вага 

порушень правил дорожнього руху, що стала причиною настання нещасних 

випадків з тяжким і смертельним наслідками через ДТП у 2014 році, зросла 

7,4%. з 9,6 %. 

Однією з організаційних причин нещасних випадків з тяжким та 

смертельним наслідками на виробництві у 2014 році є недоліки під час 

навчання безпечним прийомам праці, а саме: відсутність або неякісне 

проведення інструктажу, в тому числі допуск до роботи без навчання та 

перевірки знань з охорони праці. 
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СТАН ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ В УКРАЇНІ ЗА 2014 РІК 

 
Мітюк Л.О., к.т.н., доц., Ільчук О.С., асистент (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»), 

Таірова Т.М., к.х.н., зав. сектора (ННДІПБОП), 

Хомуйло Ю.О., студент (гр. ЕП-41, ФЕА НТУУ «КПІ»), 

Жук І.Ю., студент (гр. ОА-11, ІЕЕ НТУУ «КПІ») 

 

Узагальнення та аналіз оперативних даних за звітами органів 

Держгірпромнагляду (форма 4-ЗТ) про стан безпеки праці на виробництві 

Україні свідчить про те, що в 2014 році порівняно з минулим роком рівень 

загального травматизму знизився більш ніж на 26% (6318 потерпілих проти 

8568), в той саме час рівень смертельного травматизму зріс майже на 2% (548 

загиблих проти 538) (табл. 1). Без урахування тимчасово окупованої території 

Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, рівень загального травматизму 

в 2014 році в порівнянні з 2013 р. знизився на 25% (6249 проти 8342), а 

смертельного зріс на 4,6% (545 проти 521). 

Таке значне падіння рівня загального виробничого травматизму у 2014 р. 

перевищило рівень падіння виробничого травматизму в Україні у 2009 році. 

Тоді загальний травматизм зменшився майже на 24%. Такий стан виробничого 

травматизму був викликаний економічною кризою 2008 року, яка привела до 

різкого падіння виробництва (індекс промислового виробництва у 2009 році 

становив 78,1% 2008 року). Так ситуація спостерігаєтьсяa, і тепер протягом 

року відбувається спад виробництва у багатьох галузях економіки (індекс 

промислової продукції у січні-листопаді 2014р. по відношенню до січня–

листопада 2013р. становив 89,9%, індекс будівельної продукції – 80,7%, 

вантажооборот склав 90,9%). Отже можна констатувати, що однією з причин 

значного зменшення загального виробничого травматизму у 2014 році є 

негаразди в економіці держави.  

В 2014 році в 11 видах нагляду адаптованих до КВЕД відбулося 

зростання рівня виробничого травматизму із смертельним наслідком в 

порівняні з минулим роком: у соціально-культурній сфері та торгівлі на 33 

працівників, лісовому господарстві – на 11, інших видах транспорту – на 9, в 

енергетиці – на 6, в металургійній, газовій промисловостях та у виробництві 

дерева та виробів з дерева – на 4, на почті та зв’язку – на 3, в 

нафтогазовидобувній та харчовій промисловостях – на 2 і у рибному 

господарстві - на 1 працівника.  

У двох видах нагляду рівень виробничого травматизму із смертельним 

наслідком у 2014 році залишився на рівні 2013 року. 

Серед галузей, у яких у 2014 році відбулось зменшення виробничого 

травматизму із смертельним наглядом, в порівнянні з 2013 роком можна 

виділити наступні: гірничорудна і нерудна промисловість (зменшення загиблих 

у 2014 в порівнянні з 2013 на 10 осіб, або на 45,5 %), будівництво та 

промисловість будматеріалів (10 осіб, 17,2 %), сільське господарство (7 осіб, 

12,7%), ЖКГ-3 (7 осіб, 70%), машинобудування (6 осіб, 20,7%). 
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Таблиця 1  

Стан травматизму на виробництвах України за 2014 рік 

 

Види нагляду адаптовані до 

КВЕД 

 

Кількість потерпілих, осіб 

загальний травматизм 

у т. ч. із 

смертельним 

наслідком 

2014р 
2013 

р 

Різ- 

ниця 

2014 

р 

2013 

р 

Різ- 

ниця 

1 2 3 4 5 6 7 

Всього 6318 8568 -2250 548 538 10 

Вугільна промисловість 2034 3147 -1113 99 100 -1 

Гірничорудна і нерудна 

промисловість 
220 286 -66 12 22 -10 

Нафтогазовидобувна пром. 

Геологорозвідка 
18 22 -4 2 0 2 

Охорона надр 1 3 -2 0 0 0 

Металургійна промисловість 340 427 -87 25 21 4 

Будівництво та промисловість 

будматеріалів 
263 346 -83 48 58 -10 

Енергетика 135 171 -36 26 20 6 

Котлонагляд та підйомні 

споруди 
20 34 -14 6 8 -2 

ЖКГ-1. Підприємства та об'єкти 

теплокомуненерго, міського 

освітлення, ремонтно - 

будівельні підприємства, 

здавання в оренду власного 

нерухомого майна (ЖЕКи) 

83 102 -19 3 7 -4 

Хімічна, нафтохімічна, 

нафтопереробна промисловість 

(у т.ч. об'єкти підвищеної 

небезпеки) 

106 157 -51 14 16 -2 

Об'єкти виробництва вибухових 

речовин 
3 11 -8 0 2 -2 

Газова промисловість 51 51 0 8 4 4 

Целюлозно-паперова 

промисловість 
23 30 -7 1 1 0 

ЖКГ-2 (підприємства та об'єкти 

водопровідно-каналізаційного 

господарства) 

 

 

53 92 -39 3 10 -7 
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1 2 3 4 5 6 7 

 

Машинобудування 
507 688 -181 23 29 -6 

Залізничний транспорт, 

метрополітени 
109 112 -3 13 14 -1 

Водний транспорт 39 65 -26 5 7 -2 

Автодорожній транспорт 172 187 -15 38 43 -5 

Інші види транспорту 

(підприємства авіаційного 

транспорту, міського 

електротранспорту, будівництва 

та експлуатації магістральних і 

міських автодоріг, 

спецкомунтрансу, комунмашу) 

103 132 -29 15 6 9 

Пошта, зв'язок 74 90 -16 8 5 3 

Сільське господарство 363 431 -68 48 55 -7 

Рибне господарство 3 5 -2 2 1 1 

Лісове господарство 69 75 -6 22 11 11 

Харчова промисловість та 

переробка с/г продуктів 
256 335 -79 23 21 2 

Видавнича справа 11 9 2 0 1 -1 

Легка, текстильна промисловість 

та пошиття одягу 
20 28 -8 0 1 -1 

Виробництво шкіри та виробів зі 

шкіри. Виробництво шкіряного 

взуття  

5 10 -5 0 1 -1 

Виробництво деревини та 

виробів з деревини 
76 104 -28 9 5 4 

Соціально-культурна сфера та 

торгівля 
1126 1364 -248 92 59 33 

ЖКГ-3. Здавання в оренду 

власного нерухомого майна, 

облаштування ландшафту, 

ритуальне обслуговування 

населення, сільська комун. 

служба 

35 54 -19 3 10 -7 

 

Результати аналізу показують, що 52,4% всіх смертельно травмованих на 

виробництві припадає на наступні чотири види нагляду: вугільна 

промисловість (18,1%), соціально-культурна сфера та торгівля (16,8%), 

будівництво та промисловість будматеріалів (8,8%) і сільське господарство 

(8,8%). Але у 2013 році на ці чотири види нагляду приходилось біля 51 % 
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загиблих, а у 2012 - біля 52%. Отже питома вага найбільш травмонебезпечних 

видів нагляду у смертельному травматизмі залишається майже не змінною. 

Загальний травматизм в порівнянні з минулим роком зріс тільки в одній 

галузі - видавнича справа (на 2 потерпілих), в газовій промисловості загальний 

виробничий травматизм залишився на рівні 2013 року.  

Можна виділити наступні галузі, у яких у 2014 році відбулось зменшення 

загального виробничого травматизму на понад 100 працівників: вугільна 

промисловість (кількість травмованих в порівнянні з 2013 роком зменшилось на 

1113 осіб або 35,4 %), соціально-культурну сфера та торгівля (248 осіб, 18,2%) і 

машинобудування (181 осіб, 26,3).  

Результати аналізу показують, що 58% потерпілих припадає на три види 

нагляду адаптовані до КВЕД: вугільну промисловість (32,2%), СКС та торгівлю 

(17,8%), машинобудування (8%). В 2013 році на ці три види нагляду припадало 

62% потерпілих, у 2012 понад 61 %. Отже питома вага найбільш 

травмонебезпечних видів нагляду почала зменшуватись. 

Рівень смертельного травматизму в 2014 році зріс в 13 ТУ: по Харківській 

обл. на 13 осіб, по Дніпропетровській обл. на 10 осіб, по Тернопільській і 

Чернігівській обл. на 6, по Закарпатській обл. на 5, по Івано-Франківській обл. 

на 4, по Житомирській обл. на 3, по Волинській і Чернівецькій на 2 особи, та по 

Вінницькій, Луганській, Сумській і Херсонській обл. – на 1 особу. 

За результатами аналізу травматизму встановлено, що у 2014 році в 

територіальному розподілі смертельного травматизму в Україні зменшилась 

питома вага найбільш травмонебезпечних регіонів в порівнянні з 2013 роком, 

якщо у 2013 році на ТУ: по Донецькій, Луганській областях і Київській обл. та 

м. Києву припадало 45,2 % усіх загиблих на виробництві, то у 2014 – 43,6%. 

Систематизацію та аналіз подій і причин нещасних випадків на 

виробництві, що призвели до смертельних і тяжких наслідків, проведено за 

матеріалами спеціального розслідування за 2014 рік на підставі складених за 

формою Н-1 актів, з урахуванням класифікацій «Порядку розслідування та 

ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на 

виробництві», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 

листопада 2011 р. № 1232 (далі – Порядок розслідування). Аналіз травматизму 

виконано з використанням статистичного методу, в основу якого покладено 

групування актів нещасних випадків за однорідними признаками: причина, 

подія тощо. Статистичні данні та визначені на їх основі показники дозволяють 

зробити кількісну оцінку рівня виробничого травматизму, ефективність 

впровадження технічних та інших заходів профілактики, ефективність 

діяльності інженерних служб у сфері охорони праці. 
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ, ЯКЕ ПЕРЕМІЩУЄТЬСЯ З 

РАЙОНІВ ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ (АТО) 

 
Мітюк Л.О., к. т. н., доц. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»), Горецька Л. С., Комарчук А. А., 

Гудима А. О., студенти (гр. ОФ-21, ФМФ НТУУ «КПІ») 

 

 Згідно з Кодексом, цивільний захист – це функція держави, спрямована 

на захист населення, територій, навколишнього природного середовища та 

майна від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, 

ліквідації їх наслідків і надання допомоги постраждалим у мирний час та в 

особливий період. 

 Надзвичайна ситуація (НС) – порушення нормальних умов життя і 

діяльності людей на об'єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, 

стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, великою пожежею, 

застосуванням засобів ураження, що призвели або можуть призвести до 

людських і матеріальних втрат. 

 Загальні ознаки НС: 

 наявність або загроза загибелі людей; 

 значне погіршення умов життєдіяльності; 

 істотне погіршення стану здоров’я людей; 

 заподіяння економічних збитків. 

Антитерористична операція, АТО (англ. Antiterrorist operation) – 

комплекс скоординованих спеціальних заходів, спрямованих на попередження, 

запобігання та припинення злочинних діянь, здійснюваних з терористичних 

метою, звільнення заручників, знешкодження терористів, мінімізацію наслідків 

терористичного акту чи іншого злочину, здійснюваного з терористичною 

метою. 

Отже, з урахуванням вищесказаного, можна з упевненістю зазначити, що 

в зоні проведення Антитерористичної операції в Україні склалася надзвичайна 

ситуація (як наслідок терористичних дій), подолання наслідків якої 

вирішується на загальнодержавному рівні.  

Так, 15 жовтня 2014 року набув чинності Закон України «Про тимчасові 

заходи на період проведення антитерористичної операції» (надалі – Закон), 

який значно розширює на законодавчому рівні перелік форс-мажорних 

обставин, які породжують настання надзвичайних обставин. Зокрема, до таких 

обставин також відноситься: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна 

погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись, ворожими атаками, 

загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, 

дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму тощо. 

З метою організації життєзабезпечення населення здійснюються заходи 

центральними та місцевими органами державної виконавчої влади, 

структурними підрозділами у їх складі, що безпосередньо відповідають за 

захист населення, Державною службою України з надзвичайних ситуацій, а 

саме: 
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- надання тимчасового житла малозахищеним верствам населення; 

- організація тимчасового харчування; 

- забезпечення одягом, взуттям та товарами першої необхідності(бувшого 

у вжитку); 

- медичне обслуговування тощо. 

Зазначимо, що для перевезення громадян із зони проведення 

антитерористичної операції, Державною службою України з надзвичайних 

ситуацій організовано роботу штабів на залізничних станціях м. 

Красноармійськ (Донецька область), м. Сватове (Луганська область), м. 

Барвінкове (Харківська область). 

З метою врегулювання надання соціальної та матеріальної допомоги 

особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та 

районів проведення антитерористичної операції на загальнодержавному рівні 

прийняті наступні законодавчі акти: 

1) Закон України «Про тимчасові заходи на період проведення 

антитерористичної операції» 15 жовтня 2014 року; 

2) Розпорядження КМУ від 30.10.2014 №1053, яким затвердив перелік 

населених пунктів на території яких здійснювалась антитерористична операція; 

3) постановка КМУ від 1 жовтня 2014 р. № 509 «Про облік осіб, які 

переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів 

проведення антитерористичної операції»; 

4) постановка КМУ від 1 жовтня 2014 р. № 505 «Про надання 

щомісячної адресної  

допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території 

України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття 

витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг». 

Відповідно до вищезазначених законодавчих актів врегульовано рядок та 

механізм видачі довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з 

тимчасово окупованої території України або району проведення 

антитерористичної операції (далі - довідка). 

Довідка є документом, який видається громадянам України, іноземцям та 

особам без громадянства, які постійно проживають на території України та 

переміщуються з тимчасово окупованої території або району проведення 

антитерористичної операції (далі – особа, що переміщується). 

Установити, що фінансування витрат, пов’язаних з наданням щомісячної 

адресної допомоги особам, які переміщуються для покриття витрат на 

проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, 

здійснюється за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету та 

коштів, що надходять до державного бюджету як благодійна або 

міжнародна допомога. 

Грошова допомога особам, які переміщуються, призначається на сім’ю та 

виплачується одному з її членів за умови надання письмової згоди довільної 

форми про виплату грошової допомоги цій особі від інших членів 

сім’ї(уповноважений представник сім’ї) у таких розмірах: 
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 для непрацездатних осіб (пенсіонери, інваліди, діти) – 884 гривні на 

одну особу  

(члена сім’ї); 

 для працездатних осіб – 442 гривні на особу (члена сім’ї). 

Загальна сума допомоги на сім’ю розраховується як сума розмірів 

допомоги на кожного члена сім’ї та не може перевищувати 2400 гривень.  
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СУЧАСНИЙ РІВЕНЬ СТУПЕННЮ ЗАХИСТУ БРОНЕШОЛОМІВ 

 
Міхеєв Ю. В., доцент (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»), 

Сіндяєва Л.Г., студентка (гр. БП-41м, ФБМІ НТУУ «КПІ») 

 

У даний час засоби індивідуального бронезахисту (ЗІБЗ) широко 

застосовуються у всіх арміях світу при веденні бойових дій, що сприяє 

зниженню втрат особового складу від нападів супротивника. 

Первинною функцією, покладеною на ЗІБЗ, є захист життєво-важливих 

органів (ЖВО). ЖВО - це органи, поразка яких з високою часткою ймовірності 

веде до летального результату. Завдяки дослідженням проведених в ВоенМеде, 

було проаналізовано і представлено на спеціальних картинках найбільш 

вразливі органи, що страждають в першу чергу від осколків та інших 

вражаючих чинників при веденні воєнних дій. Окрім великої частини корпусу, 

верхньої частини грудей і всього хребта не менш рідше поранення припадають 

на шию і голову, що обумовлює важливість використання бронешоломів різних 

конструкцій, розмаїття яких залежить від тактики ведення бою. Не дивлячись 

на те, що згідно зі статистикою 68% поранень припадають в кінцівки, 20% в 

корпус і всього 12% в голову і шию, але саме останні в 44% являються 

смертельними [1]. На обличчя той факт, що поранення в голову і шию в 20 

разів частіше призводить до смерті, ніж поранення в кінцівки, що обумовлює 

актуальність проблеми врахування необхідного ступеню захисту при розробці 

відповідних ЗІБ. 

Всі перераховані вище поранення у загальному пов'язані з двома 

вражаючими чинниками: ударною хвилею і осколками, що утворюються при 

підриві різних боєприпасів. Дані фактори не можуть бути не враховані при 

створенні ЗІБЗ, а також різних видів техніки.  

Як і будь-який виріб, ЗІБЗ повинен відповідати вимогам стандартів на 

створення конкретної конструкції. В даний час при розробці нових ЗІБЗ 

повинні враховуватися технічні вимоги, що зарегламентованості в ГОСТ Р 

50744-95 [ 2]. Відповідно до них ЗІБЗ призначені для захисту від холодної та 

вогнепальної стрілкової зброї, що по захисній структурі діляться на 6 класів. 

Також необхідно відзначити, що технічні умови при проектуванні закладаються 

самими розробниками у відповідність з тим, щоб додержуватися стійкості до 

запреградної травми, від якої повинен захистити конкретно розглядаємий виріб.  

Характеристикою захисних властивостей ЗІБЗ (далі стосуватиметься 

тільки бронешоломи) в першу чергу є закон розподілу ймовірності пробиття 

залежно від швидкості вражаючого елементу. На практиці замінений числовою 

характеристикою V50, так званим 50% балістичною межею або 

протиосколковою стійкостю перепон (ПСП) - швидкістю 50% імовірності не 

пробиття захисної структури модельним осколком (сталевою кулькою 

діаметром 6,35 мм і масою 1,05 г) [3]. Незважаючи на те, що V50 не може бути 

абсолютним параметром, що повністю характеризує захисні властивості 

бронешоломів або вражаючої здатності осколка, але на даний момент він є 
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найбільш надійним і відповідно широко використовується у всьому світі при 

розробці нових ЗІБЗ і створенні нових методів випробувань з відповідними 

розрахунками. 

Серед основних методів визначення протиосколкової стійкості перешкод 

є метання одиночного вражаючого елементу в певному діапазоні швидкостей з 

оцінкою результатів взаємодії з перешкодою, якими отримують велику картину 

про ступінь захисту наданої ЗІБЗ при використанні конкретного виду зброї. 

У випробуваннях на протиосколкову стійкість перепон не 

використовують реальні осколки, що утворюються при підриві різних 

боєприпасів, замість них задіють імітатори відповідних форм. У станах Європи 

і СНД це, як правило, кулька, а стандарті [4] США – циліндр зі скошеними на 

ударній поверхні краями. Як було акцентовано вище, внаслідок широкого 

розмаїття видів реальних осколків, для оцінки ступеня захисту ЗІБЗ 

застосовують еквівалентні імітатори. Так, при випробуванні ЗІБЗ найбільш 

поширеним є імітатор осколків масою близько 1 г з енергією удару 100…400 

Дж. 

Як показано в роботі [5] в робочому діапазоні швидкостей від 200 м/с до 

1200 м/с падіння швидкості сталевої кульки діаметром 6,35 мм на 1 м траєкторії 

задовільно описується лінійною залежністю [1]: 

 

dV =0.015*V,                                               (1) 

 

де V – швидкість осколка, м/с. 

Нижче в табл. 1 наведені використовувані в даний час балістичні 

установки і діапазон характеристик вражаючих елементів. 

 

Таблиця 1 - Діапазон характеристик вражаючих елементів [1] 

Калібр 

балістичного 

ствола, 

мм 

Діамет

р 

вражаючого 

елемента, 

мм 

Маса 

вражаючого 

елемента, 

г 

Діап

азон 

швидкосте

й, 

м/с 

Енергія 

вражаючого 

елемента, 

Дж 

7,0 6,35 1,05 100 - 1300 5 - 900 

12,7 7,15 1,5 до 1500 1700 

23,0 9,0 3,0 до 2000 6000 

* за даними [5] 

 

У сучасних ЗІБЗ намагаються збільшити характеристики небалістичного 

захисту. Дані поліпшення можливі внаслідок модернізації підтунельного 

приладу, при цьому покращується і протиударний захист. Так само багато 

уваги приділяється захисту очей від дрібних осколків, лазерного 

випромінювання, пилу та інших сторонніх впливів. 

До балістичного захисту бронешоломів, як і до будь ЗІБЗ, пред'являються 

підвищені вимоги. Однак слід зазначити, що фактичний рівень проти 
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осколкової стійкості, досягши значення в 650-700 м/c (по стандартному осколку 

FSP - Fragment Simulating Projectiles - масою 1,1 г), вже протягом багатьох років 

залишається незмінним. Всі бронешоломи, в т. ч. Personnel Armor System for 

Ground Troops — «система індивідуального бронезахисту сухопутних військ», 

Modular Integrated Communications Helmet, Advanced Combat Helmet, 

Lightweight Helmet [6], в стандартному виконанні можуть тільки не значно 

перевищувати даний рівень протиосколкового захисту до водячи його до 720 

м/с. Останнім часом до бронешоломів почали пред'являти і вимоги по 

протикульова стійкості. Але і ці вимоги обмежуються кулею калібру 9мм (зі 

свинцевим сердечником) з ударною швидкістю в 420 м/c.  

На сьогодні найбільш легка протикульова захисна структура, що 

застосовується від кульових поразок з довгоствольної зброї (22-мм бронепанелі 

з пресованого сверхвисокомолекулярного поліетилена - СВМПЕ), має 

поверхневу щільність 21 кг/м
2
 і відповідає 3 класу захисту відповідно до ГОСТ 

Р 50744-95 [2]. Вона захищає від обстрілу звичайними кулями патронів 5,45х39, 

7,62х39 і 7,62х51 з дистанції 10 м. З урахуванням невеликої поширеності 

бронебійних куль [7], можна припустити, що вона зможе затримати близько 90 

% кулявих уражень. Для затримання ж 100% кульових уражень (нормального 

калібра) необхідна структура 6а класу захисту ГОСТ Р 50744-95 із 

застосуванням броньовий кераміки, що має поверхневу щільність не менше 36 

кг/м
2
 [8]. 

Сьогодні мало хто сумнівається в необхідності застосування ЗІБ, так як 

ступенем утримання великого відсотка куль було досягнуто відповідну 

ймовірность не пробиття осколком 90%, а кулею - 30%. Це вдалось отримати 

завдяки використанню більш міцних і вдосконалених матеріалів, при контакті з 

якими куля деформується і дестабілізується після рикошету або пробиття 

місцевих предметів перед попаданням в бійця. Слід зазначити, що на 

сьогоднішній день рівень проти осколкової стійкості ЗІБЗ V50 приймаються не 

менше 420 м/с, що відповідно враховується у проектування нових ЗІБЗ. 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ОСНОВИ БІОБЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ ІЗ 

ЗБУДНИКАМИ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ 

 
Момот М. Р., студент (гр. БЕ-21, ФБТ НТУУ «КПІ» ) 

 

Вступ. Подоланням проблем, пов’язаних з біопромисловими, 

лабораторними, харчовими та іншими біоризиками займається така галузь, як 

біологічна безпека. Біологічна безпека (biosafety) – це система попередження 

масштабних збитків для живих систем, спрямована на збереження екологічної 

рівноваги та здоров’я людини. Біоризики – це ймовірне існування побічних 

ефектів стосовно зараження або втрати, неправильного використання, викиду, 

випуску тощо, які можуть завдати шкоди [1]. 

Предметом дослідження є сучасні заходи та засоби, що дозволяють 

запобігти розповсюдженю інфекцій в лабораторії. 

Аналіз публікації. Основним документом, що визначає правила і 

нормативи в області біобезпеки і біозахисту, є Практичне керівництво ВООЗ 

(Всесвітня організація охорони здоров'я) з біологічної безпеки в лабораторних 

умовах, яке регламентує основні принципи безпечної роботи в дослідницьких, 

діагностичних і виробничих лабораторіях. До основних джерел біологічної 

безпеки для населення, тварин, рослин і навколишнього середовища 

відносяться патогенні мікроорганізми – збудники інфекційних захворювань 

незалежно від їх походження та способів отримання, а також продукти їх 

життєдіяльності [2]. 

Основні результати дослідження. У основі практики біобезпеки лежить 

оцінка ризиків. Не зважаючи на те, що для проведення оцінки ризиків, 

пов'язаної зі встановленою процедурою або експериментом, існує цілий ряд 

інструментів, все ж найважливішою складовою залишається висновок фахівців. 

Оцінка ризиків повинна проводитися фахівцями, які краще за всіх знають 

специфічні характеристики організмів, на яких передбачається проводити 

експерименти, використання устаткування і процедури. Керівник лабораторії 

або дослідницької групи несе відповідальність за проведення адекватної і 

своєчасної оцінки ризиків [3]. 

У біотехнологічній промисловості проблеми біобезпеки та біозахисту 

стоять гостро, особливо в установах, де персонал працює з живими патогенами, 

тому система біобезпеки та біозахисту при роботі зі збудниками інфекційних 

хвороб повинна регламентуватися низкою нормативних документів. Організації 

зобов'язані вести облік патогенних біологічних агентів відповідно до вимог 

державних санітарних правил і норм. У кожній лабораторії повинні бути 

складені власні Правила техніки безпеки та протиепідемічного режиму, які 

враховують специфічні умови роботи, характерні для даної лабораторії, 

затверджені керівником установи та профспілковим комітетом. Їх 

розташовують на помітному місці в лабораторії. З ними повинні бути 

ознайомлені всі працівники лабораторії. Безпека робіт у лабораторіях повинна 
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забезпечуватись відповідно до вимог ГОСТ 12.3.00275, 12.1.008-76, ДСП N 

9.9.5.035.99 [4]. 

Основи біологічної безпеки при роботі зі збудниками інфекційних хвороб 

можна поділити на: вірусного та бактеріального походження.  

Згідно з класифікацією груп патогенів ВООЗ існує 4 типи чинників 

вірусних інфекцій:  

- група ризику 1 – відсутня або низька індивідуальна або суспільна 

небезпека, включає мікроорганізми, що потенційно не є збудниками хвороб 

людей або тварин;  

- група ризику 2 – помірна індивідуальна та низька суспільна небезпека, 

включає патогенні мікроорганізми, здатні зумовлювати захворювання у людей 

або тварин, не схильні до швидкого поширення та є легко виліковними;  

- група ризику 3 – високий індивідуальний та низький суспільний ризики 

зараження, включає патогенні агенти, що зумовлюють серйозні захворювання, 

однак для них існують ефективні заходи;  

- група ризику 4 – високі індивідуальні та суспільні ризики зараження, 

включає патогенні агенти, що зумовлюють масові серйозні захворювання, 

ефективних засобів не існує. 

Патогени бактеріальної природи поділяються на 4 групи ризику (групи 

патогенності). Найбільш небезпечними є збудники I групи, а умовно 

патогенними IV.  

I група (4 група ризику) включає лише Yersinia pestis.  

II група (3 група ризику) вміщує: Bacillus anthracis, Brucella melitensis, 

Brucella abortus, Brucella canis, Brucella neotomae, Brucella ovis, Brucella suis, 

Vibrio cholerae O1 токсигенний, Vibrio cholerae non O1 (O139) токсигенний. 

 До III групи (2 група ризику) відносяться: Campylobacter fetus, 

Campylobacter jejuni, Clostridium tetani, Clostridium botulinuma, E. Coli O157:H7, 

Erysipelothrix rhusiopathiae, Helicobacter pylori, Listeria monocytogenes, 

Mycobacterium leprae, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis, 

Mycobacterium avium, Pasteurella multocida, Salmonella paratyphi A, Salmonella 

paratyphi B, Salmonella typhi та інш..  

IV група (1 група ризику) включає: Bacillus cereus, Campylobacter spp., 

Citrobacter spp., Escherichia coli, Enterococcus faecalis, Mycobacterium spp., 

Micoplasma genitalium, Micoplasma hominis, Micoplasma pneumoniae, 

Pseudomonas aeroginosa, Salmonella spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., 

Vibrio spp., Yersinia enterocolitica та інш. [5]. 

Важливим і критичним аспектом дотримання норм і стандартів 

біобезпеки є правильний підбір і дотримання режимів знезараження матеріалів 

та відходів з лабораторій. Вибір засобів хімічної дезінфекції, що 

застосовуються в зоні має ґрунтуватись на наступних критеріях: засіб має бути 

ефективним по відношенню до збудника, з яким ведуться роботи (ефективність 

щодо того чи іншого агента має бути перевірена безпосередньо на місці роботи 

з ним); він має постійно знаходитись в робочій зоні, бути стабільним при 

зберіганні та за впливу зовнішніх чинників, зручним при застосуванні. 
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Критичним аспектом в усіх без виключення країнах світу є обов’язкова 

наявність держреєстрації засобу та акредитація його виробника. До факторів, 

що впливають на ефективність дезінфекції відносять вплив довкілля, час 

контакту, концентрацію та стабільність робочих розчинів, тип знезаражуваних 

поверхонь та наявність органічних сполук в дезінфектанті [6]. 

Мінімальний набір засобів індивідуального захисту при роботі з 

біологічним матеріалом включає медичний халат, шапочку і гумові рукавички. 

При загрозі розбризкування біологічного матеріалу додатково використовують 

маски, окуляри, фартух церати. 

Важливим етапом у попередженні внутрішньо лабораторних заражень – 

грамотне транспортування біологічного матеріалу в лабораторію. Матеріал має 

бути поміщений в посуд, що закривається, а документація прикладається в 

окремому файлі. Для транспортування найбільш небезпечних зразків 

використовують спеціальні металеві ящики. Після розгрузки вони обов’язково 

обробляються дезінфікуючими засобами . 

Висновки. Отже, проблеми біобезпеки та біозахисту стають все більш 

актуальними і потребують невідкладного вирішення. Стрімко розвиваються 

напрямки створення нормативної бази та стандартів біобезпеки в Укарїні. Тож 

за для забезпечення якомога більшої безпеки праці в лабораторії та запобігання 

розповсюдження вторинних інфекційних захворювань за її межі слід 

дотримуватись правил біобезпеки в лабораторії. 

 

Наукові керівники: Гусєв А.М., к.б.н., доцент;  

Качинська Н.Ф., асистент (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ») 
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ЕКОЛОГІЧНІ AСПЕКТИ ДІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПОЛІВ ЛІНІЙ 

ЕЛЕКТРОПЕРЕДAЧ (ЛЕП), НAДВИСОКОЇ НAПРУГИ, НA 

НAВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

 
Музика М.С., студ.(гр. ЕС-11, ФЕА НТУУ«КПІ») 

 

 ЛЕП нaдвисокої нaпруги є джерелом потужних електромaгнітних полів, 

що індукуються нaвколо фaзних проводів ЛЕП. Тaкі поля негaтивно впливaють 

нa екосистеми, що розтaшовaні біля трaси лінії. 

 Розрізняють двa типи дії електромaгнітних полів нa біологічні оргaнізми: 

тепловa і інформaційнa. Інформaційнa проявляється в електромaгнітних полях 

нaдвисокої чaстоти (300 МГц і вище) її вплив нa біологічні оргaнізми не 

вивчено. Поля промислової чaстоти (50 Гц) спричиняють в основному тепловий 

вплив від струмів, що індукуються в оргaнізмі. 

 Розрізняють нaступні види полів: 

- безпосередній вплив 

- вплив електричних зaрядів (від імпульсного струму, що виникaє при 

дотику людини до конструкцій ізольовaних від землі, рослин і інших) 

- вплив струмів стоку 

 Дослідження покaзaло, що нaйчутливішими є нервовa, імуннa, 

ендокриннa тa стaтевa. Вплив полів викликaє aномaльні відхилення при 

передaчі нервових імпульсів, що впливaє нa зміну вищої нервової діяльності і 

пaм’яті. Особливо чутливa до полів нервовa системa ембріонa, що може 

призвести до пошкодження плоду і збільшує ризик вроджених пaтологій. Змінa 

в ендокринні системі людини під впливом полів хaрaктеризується збільшенням 

aдренaліну і aктивізaції процесів згортaння крові. Тaкож мaє місце нaкопичення 

ефекту в результaті довготривaлого впливу, що може викликaти негaтивні 

нaслідки в мaйбутньому, включaючи розвиток дегенерaційних процесів 

центрaльної нервової системи, рaку, опухолів мозку, гормонaльних порушень. 

Дуже негaтивно впливaють електромaгнітні поля нa серцево-судинну тa імунну 

системи людини і твaрин. Процеси імуногенезу зaзвичaй пригнічуються, що 

призводить до усклaднення інфекційних процесів в оргaнізмі. 

 Дослідження покaзaли, що люди прaцюючі під впливом 

електромaгнітних полів – роздрaтовaні і не терпеливі. Довготривaлий вплив 

призводить до збільшення стомлення, зменшення ефективності сну, порушення 

увaги і пaм’яті, появa нaпруженості.  

 Нaприклaд, дослідження, проведені в Aнглії з 1962 по 1995 рік, покaзaли, 

що ризик зaхворювaності дітей лейкемією, які з нaродження мешкaють нa 

відстaні до 200 м від ЛЕП, стaновить 70%, a до 600 м – 20%. Проте гіпотезу про 

безпосередній прямий зв’язок зaхворювaння дітей лейкемією від впливу 

високовольтних ліній не підтверджено і біологічного пояснення природи тaкого 

впливу дотепер немaє. 

 Електричні поля високої нaпруженості (50 кВ/м) викликaють вібрaцію 

волосся, що викликaє неприємні відчуття. Нaпруженість 20-50 кВ/м пошкоджує 
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ткaнини листя рослин, це пояснюється тепловим впливом струму, що виникaє 

при коронувaнні виступaючих чaстин рослин. Нaйчутливішими до впливу 

електромaгнітних полів нaдвисокої нaпруги є копитні твaрини, оскільки копитa 

виступaють ізолятором, що відділяє тіло від землі, тому нaведений в тілі 

потенціaл може нaвести імпульс струму (100-200 мкA) при доторкaнні до 

зaземлених предметів. При пересікaнні ЛЕП нaдвисокої нaпруги водоймищ 

електромaгнітні поля негaтивно впливaють нa мігрaцію риби, оскільки вони 

дуже чутливі до впливу електромaгнітного поля, тaкож поля негaтивно 

впливaють нa комaх.  

 У зв’язку з нaдто негaтивним впливом електромaгнітних полів, 

індуковaних електропередaчaми нaдвисокої нaпруги, нa екологічні системи, і 

передусім нa здоров’я людини, у деяких крaїнaх ЄС нa зaконодaвчому рівні 

зaборонено спорудження електропередaч з номінaльною нaпругою понaд 400 

кВ. 

 Тепловий вплив електромaгнітних полів пов’язaний з протікaнням в 

оргaнізмі людини струмів, що індукуються цими полями. Тaкож вплив поля нa 

людину визнaчaється струмaми протікaння через людину, дослідження 

покaзaли, що струм густиною 0,1 мкA/    не впливaє нa здоров’я. Тaкому 

струму відповідaє нaпруженість електричного поля нa висоті 1,8 м від рівня 

землі при нaпруженості 15 кВ/м. 

 Мaксимaльнa нaпруженість спостерігaється в середині прольоту ЛЕП. 

Біля опор мaє місце ефект екрaнуючого впливу конструкції опор тому 

нaпруженість нижчa ніж в середині прольоту. Тому дороги, пішохідні доріжки, 

лінії зв’язку і електропередaчі нижчої нaпруги рекомендується розміщувaти 

безпосередньо біля опор ЛЕП нaдвисокої нaпруги. Під ЛЕП спостерігaється 

взaємнa компенсaція електромaгнітних полів, що індукуються проводaми 

сусідніх фaз, що знaходяться під нaпругою і зсунуті по фaзі нa ±120°. Ця 

обстaвинa призводить до того, що нaйбільшa нaпруженість поля мaє місце під 

крaйньою фaзою (при горизонтaльному розміщені проводів) і зменшується при 

віддaлені від електропередaчі. 

 Нaпруженість електричного поля під крaйньою фaзою визнaчaється зa 

вирaзом: 
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 де       - нaйбільшa робочa нaпругa лінії, кВ; Г - гaбaритнa відстaнь до 

землі, м; D - міжфaзнa відстaнь, м;    - погоннa ємність лінії прямої 

послідовності згідно з вирaзом. 
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 В дaні формулі коефіцієнт 1,02 врaховує збільшення погонної ємності 

крaйньої фaзи електропередaч. 

 Досліди покaзaли, що при нaпруженості електричного поля 5 кВ/м 

близько 80% людей не відчувaють болі тa дискомфорту від розрядів у випaдку 

дотикaння до зaземлених предметів.  

 Вплив електричного поля нa людину визнaчaється не тільки 

нaпруженістю aле й чaсом експозиції. При нaпруженості 10 кВ/м допускaється 

перебувaння персонaлу в полі не більше 180 хв нa добу, 15 кВ/м – 45 хв, 20 

кВ/м – 10 хв. В зв’язку з негaтивним впливом електричних полів нa людину, 

нормaтивними документaми передбaчaються грaнично допустимі нaпруженості 

електричного поля. 

 При проектувaнні ЛЕП повинні врaховувaтися бaгaто фaкторів і 

обмежень основними з яких є нaступні: 

- зaбезпечення неможливості перебувaння людей в межaх трaси ЛЕП. 

- виконaння діючих норм при пересіченні ЛЕП з дорогaми, 

трубопроводaми, ЛЕП нижчих нaпруг. 

- дотримaння нормaтивних відстaней до нaселених пунктів, рaдіо- тa 

теле- вузлів. 

- оптимaльне використaння земельних площ, при будівництві опор для 

ліній електропередaч. 

-  пересікaння водойм з дотримaнням необхідних гaбaритів. 

 Отже лінії нaдвисокої нaпруги мaють негaтивний вплив як нa людину тaк 

і нa живі оргaнізми. Тому при роботі під дією електромaгнітних полів потрібно 

зменшувaти чaс перебувaння персонaлу в зоні дії електромaгнітного поля. 

 

Науковий керівник: Луц Т.Є., ст. вик. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ») 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ ТРУДА 

 
Мустафаев Ельгюн, студ. (гр. КП-22, ФПМ НТУУ «КПИ», Азербайджан), 

Орленко А.Т., доц. (каф. ОТГБ НТУУ «КПИ») 

 

Труд необходим для оптимального протекания биологических процессов 

в организме, следовательно, оказывает большое влияние на здоровье. 

Физический труд характеризуется тяжестью и связан с выполнением 

статической и динамической работы, а умственный связан с напряженностью 

на фоне статического напряжения. В основе физического и умственного труда 

лежат одни и те же центральные механизмы. Физический труд отличается 

большим расходом энергии, потреблением кислорода, быстрым развитием 

утомления и относительно низкой производительностью. 

Статическая работа более утомительна, чем динамическая. При 

динамической работе благодаря чередованию процессов сокращения и 

расслабления мышц последние они отдыхают. Сокращающиеся скелетные 

мышцы одновременно действуют, как микронасосы, облегчая кровообращение 

и выполняя функцию «периферического сердца». При статической работе 

напряжение мышц длится непрерывно, сосуды в них постоянно сдавлены, и 

нормальное кровообращение затруднено. Это приводит к застою крови, 

накоплению в мышцах и в организме продуктов неполного окисления. 

Умственная работа относится к числу весьма трудоемких и напряженных. 

Прежде всего необходима ясная и четкая работа головного мозга: 

внимание и память, которую большинство людей считают главным залогом 

успеха в умственном труде. Внимание имеет волнообразные колебания в силу 

естественных физиологических причин – периодическое повышение 

возбудимости мозга сменяется понижением его активности и связано с 

появлением и поддержанием стойкого очага возбуждения в одном (или 

нескольких) вполне определенных центрах мозга. Память связана с 

сохранением стойких следов возбуждения (или внутреннего торможения) в 

разнообразных центрах коры больших полушарий головного мозга. 

С повышением тяжести физического труда и напряженности умственного 

труда увеличивается потребление кислорода. Существует предел 

максимального количества кислорода, которое в силах потребить человек – так 

называемый кислородный потолок. Обычно он не превышает 3–4 л/мин. Во 

время выполнения очень тяжелого труда доставка кислорода в организм 

достигает своего предела, но потребность в нем становится еще большей и не 

удовлетворяется в процессе работы. В этот момент в организме возникает 

состояние кислородной недостаточности – гипоксии, которая становится 

повреждающим фактором. Нарушаются внутриклеточные окислительные 

процессы и образуются токсичные вещества – свободные радикалы кислорода, 

отравляющие организм. Если тяжелый физический и умственный труд 

продолжается очень долго или человек не привык к большим физическим или 

умственным нагрузкам, то его дыхательная и сердечно-сосудистая системы 
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плохо обеспечивают работу мышц и клеток головного мозга. В организме 

существуют механизмы, препятствующие развитию подобного опасного 

состояния. Происходит снижение работоспособности, развивается утомление. 

Однако если работоспособность не успевает восстановиться к началу 

следующего рабочего дня, развивается переутомление, сопровождающееся 

хронической гипоксией, нарушением нервной деятельности, заболеваниями 

сердечно-сосудистой и других систем. 

Профилактика утомления 

Утомление – это физиологическое состояние организма, возникающее в 

результате чрезмерной деятельности и проявляющееся в снижении 

работоспособности. Утомление может возникнуть при любом виде 

деятельности – и при умственной, и при физической работе. 

Умственное утомление характеризуется снижением продуктивности 

интеллектуального труда, нарушением внимания, замедлением мышления, 

нарушением сна. Физическое утомление проявляется нарушением функции 

мышц: снижением силы, скорости, точности, согласованности и ритмичности 

движений. 

Работоспособность может быть снижена не только в результате 

проделанной работы, но и вследствие болезни или необычных условий труда. В 

этих случаях понижение работоспособности является следствием нарушения 

функционального состояния организма. 

Быстрота утомления зависит от специфики труда: значительно скорее оно 

наступает при выполнении работы, сопровождающейся однообразной позой, 

напряжением мышц; менее утомительны ритмичные движения. У многих 

людей в период эмоционального напряжения длительное время не возникают 

признаки утомления и чувство усталости. Утомление связано со снижением 

работоспособности, которая восстанавливается в результате полноценного 

отдыха. 

Утомленный человек работает менее точно, допуская сначала небольшие, 

а затем и серьезные ошибки. 

Недостаточный по времени отдых или же чрезмерная рабочая нагрузка в 

течение длительного времени нередко приводят к хроническому утомлению 

или переутомлению, которое может стать причиной неврозов и заболеваний 

сердечно-сосудистой системы. 

Для профилактики переутомления необходимо учитывать две фазы 

работоспособности: I – возбудительную, связанную с двигательным 

беспокойством, рассеянностью внимания; II – тормозную, когда наблюдается 

вялость, снижение жизненного тонуса. 

Эффективность и качество работы во время возбудительной фазы 

утомления могут оставаться высоким, но достигается это за счет волевого 

усилия и психического напряжения. Появляется субъективное чувство 

усталости, но работу следует продолжать до наступления II фазы утомления. 
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При появлении признаков торможения центральных мозговых структур 

попытки преодолеть его и продолжать трудиться могут вызвать переутомление, 

поэтому наступление тормозной фазы диктует необходимость отдыха. 

Важным средством борьбы с переутомлением является рациональный 

режим труда и отдыха или организация в строго определенное время рабочего 

дня краткосрочных перерывов, которые устраиваются с учетом характера 

трудового процесса. Полноценный отдых заключается не в безделье, а должен 

чередоваться с двигательной активностью и сменой деятельности. 

Одним из действенных средств длительного сохранения 

работоспособности в течение рабочего дня является четкий ритм трудовой 

деятельности. 

Работа, выполняемая ритмично, примерно на 20% менее утомительна, 

чем неритмичная работа такой же тяжести. 

При проведении мероприятий по предупреждению утомления важное 

место должно отводиться устранению лишних движений, рациональной 

организации рабочего места, позволяющей не только экономить движения, но и 

работать в нормальной позе, исключающей статические напряжения мышц. 

Физиологические действия метеорологических условий на человека 

Метеорологические условия включают в себя физические факторы, 

находящиеся во взаимосвязи друг с другом: температура, влажность и скорость 

воздуха, атмосферное давление, количество осадков, показания геомагнитного 

поля Земли. 

Температура воздуха влияет на теплообмен. При физической нагрузке 

продолжительное пребывание в сильно нагретом воздухе сопровождается 

повышением температуры тела, ускорением пульса, ослаблением деятельности 

сердечно-сосудистой системы, снижением внимания, замедлением скорости 

реакций, нарушением точности и координации движений, потерей аппетита, 

быстрой утомляемостью, понижением умственной и физической 

работоспособности. Низкая температура воздуха, увеличивая теплоотдачу, 

создает опасность переохлаждения организма, возможность простудных 

заболеваний. Особенно вредны для здоровья быстрые и резкие перепады 

температуры. 

В атмосферном воздухе постоянно присутствуют водяные пары. Степень 

насыщения воздуха водяными парами называется влажностью. Одна и та же 

температура воздуха в зависимости от его влажности ощущается человеком по-

разному. 

К холоду наиболее чувствительны худощавые люди, у них понижается 

работоспособность, появляется плохое настроение, может быть состояние 

депрессии. Тучные люди тяжелее переносят жару – испытывают удушье, 

учащенное сердцебиение, повышается раздражительность. Артериальное 

давление имеет тенденцию понижаться в жаркие дни, а повышаться в 

холодные, хотя примерно у одного из трех оно в жару повышается, а 

понижается в холодные дни. При низких температурах отмечается замедление 

реакции диабетиков на инсулин. 
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Для нормального теплоощущения большое значение имеет подвижность 

и направление воздушного потока воздуха. Наиболее благоприятная скорость 

движения воздуха в зимний период – 0,15 м/с, а в летний – 0,2–0,3 м/с Воздух, 

движущийся со скоростью 0,15 м/с вызывает у человека ощущение свежести. 

Действие ветра на состояние организма связано не с его силой. 

При ветре меняются температура, атмосферное давление, влажность, а 

именно эти перепады сказываются на здоровье человека: появляются тоска, 

нервозность, мигрень, бессонница, недомогание, учащаются приступы 

стенокардии. 

Изменение электромагнитного поля вызывает обострение сердечно-

сосудистых заболеваний, усиливаются нервные расстройства, появляется 

раздражительность, быстрая утомляемость, тяжелая голова, плохой сон. На 

воздействие электромагнитных изменений сильнее реагируют мужчины, дети и 

старики. 

Понижение во внешней среде кислорода происходит при вторжении 

теплой воздушной массы, с повышенной влажностью и температурой, что 

вызывает ощущение нехватки воздуха, одышку, головокружение. Повышение 

атмосферного давления, усиливающийся ветер, похолодание ухудшают общее 

самочувствие, обостряет сердечно-сосудистые заболевания. 

Профилактика неблагоприятного воздействия микроклимата 

Комплекс физических факторов определяет метеорологические условия 

(микроклимат) производства. 

Микроклимат закрытых помещений определяется климатическими 

условиями (Крайний Север, Сибирь и т. д.) и сезоном года и зависит от 

климатических факторов наружной атмосферы: температуры, влажности, 

скорости движения воздуха, теплового излучения и температуры ограждений, 

которые должны учитываться при проектировании, выборе строительных 

материалов, видов топлива, систем отопления, вентиляции и режима их 

эксплуатации. 

Основную роль в тепловом состоянии организма играет температура 

воздуха, для чего санитарными требованиями определена величина теплового 

комфорта. 

Создание искусственного микроклимата направлено на нейтрализацию 

неблагоприятных климатических факторов и обеспечение определенных 

тепловых условий, соответствующих зоне теплового комфорта. 

Для этого производится установка систем и аппаратов 

кондиционирования воздуха и теплообеспечения, которые могут быть 

местными (печи) или централизованными (котельная). Средняя температура 

поверхности нагревательных приборов (радиаторов) должна быть не менее 60–

70 °C. 

Повышенная влажность помещений (сырость) может появиться в 

результате неправильной эксплуатации зданий – недостаточного отопления и 

вентиляции, перенаселения, стирки в жилых помещениях. 
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Устранению сырости в жилых помещениях способствует более частое 

проветривание и лучшее отопление. 

Окна в комнатах с повышенной влажностью следует в течение всего дня 

держать незашторенными, обеспечивая этим большую инсоляцию помещения. 

Стены в сырых помещениях не следует окрашивать масляной краской, 

так как усиливается конденсация влаги. 

Микроклимат заводских цехов зависит от величины теплоизбытков, 

выделяемых технологическим оборудованием, и эффективности 

воздухообмена, осуществляемого с помощью естественного проветривания или 

механической вентиляции. В зависимости от величины тепловыделений 

различают «горячие» цеха, в которых она составляет 20 ккал (84 кДж) или 

более на 1 м
2
/ч, и «холодные» цеха, где тепло выделяется в меньшем 

количестве. 

Тепловое равновесие организма с окружающей средой поддерживается за 

счет изменения интенсивности двух процессов – теплопродукции и 

теплоотдачи. 

Регуляция теплопродукции происходит главным образом при низких 

температурах. Более универсальное значение для теплообмена организма с 

окружающей средой имеет теплоотдача. При повышении температуры воздуха 

основным путем отдачи тепла становится испарение. 

Усиленное потоотделение ведет к потере жидкости, солей и 

водорастворимых витаминов. 

Действие теплового излучения и высокой температуры воздуха может 

обусловить возникновение ряда патологических состояний: перегревания, 

теплового удара, солнечного удара, судорожной болезни, заболевания глаз – 

профессиональной тепловой катаракты («катаракта стеклодувов»). 

Длительное воздействие нагревающего и в особенности радиационного 

микроклимата вызывает преждевременное биологическое старение организма. 

Местное и общее переохлаждение организма является причиной 

озноблений, невритов, миозитов, радикулитов и заболеваний простудного 

характера. 
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ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ НЕБЕЗПЕК 

 
Наконечна Ю., студ. (гр. ФІ-22, ФТІ НТУУ «КПІ»); 

Луц Т. Є., ст. викл. (НТУУ «КПІ») 

 

Введемо поняття психофізіологічних факторів небезпек. У процесі 

діяльності людина користується не лише своїми фізичними можливостями, але 

й докладає значних психологічних зусиль, наприклад, риси та особливості 

характеру, розум, силу волі та інші, тому будь яка діяльність буде 

характеризуватися такими параметрами: 

– фізичний (механічний) або фізична діяльність – робота м'язів, конкретні 

дії, (перевезення вантажу, виробництво, праця тощо). 

– психічний та розумовий – беруть участь органи чуття, пам’ять, 

мислення, емоції, воля, людина оперує символами та образним мисленням.  

Розподіл фізичної і психічної частин в діяльності людини неоднаковий: в 

фізичній праці перевага знаходиться за м'язовою діяльністю; під час розумової 

працюють процеси аналізу, синтезу та мислення. Але будь-який вид праці 

підпорядковується врегулюванню з боку ЦНС. 

Якщо розглядати трудову діяльність з позиції фізіології, то на організм 

людини і її діяльність мають вплив багато факторів: різноманітна 

антропометрична та біологічна інформація, її переробка і загальний обсяг 

сприйнятої інформації, різноманітне навантаження: нервове, психологічне, 

фізичне, емоційне, розумове, швидкість та інтенсивність роботи, обсяг 

сприйнятої інформації, монотонність процесу праці.  

Небезпечні фактори, що обумовлюються фізіологічними та 

психологічними особливостями, називаються психофізіологічними.  

Психофізіологічними факторами небезпек вважаються: патології органів 

чуття (зору, слуху тощо); нездатність до правильного реагування на 

подразники, що впливають на органи чуття; порушення рухової координації 

(комбінації рухів, усталені операції дій); збільшення рівня емоційності; втома 

(фізична та психічна); конфлікти, стресові стани, душевні переживання; 

необережні дії (людина може нанести шкоду не тільки собі, але і оточуючим); 

байдужість до праці (відсутність інтересу до кінцевої цілі діяльності), 

незадоволення заробітною платнею, нудний процес праці, відсутність інтересу 

до даного напрямку діяльності; дефіцит досвіду (наявність помилок, помилки в 

діях, перенапруження нервової системи, страх помилок збільшують шанс 

виникнення нещасних випадків). 

Окрім попередньо описаних факторів небезпек, для людей окремих 

професій (правоохоронці, податківці, міліція, лікарі тощо) мають окрему вагу 

такі фактори: дефіцит психологічної готовності до екстраординарних та 

небезпечних ситуацій); недостача концентрації та пильності; неадекватна 

власних можливостей та здібностей, самовпевненість; недостатня 

врівноваженість; необґрунтований потяг до ризику; недостатня швидкість 

реагування; низька або вища за нормальну активність; прихильність до паніки; 
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несерйозність; темпераментність, гарячність; недостатність інтелектуального 

розвитку. 

Важливе місце в безпеці життєдіяльності займають психічні стани 

людини. Вони відіграють велику роль в побудові структур захисту від 

аварійності та травматизму. 

Найчастіше виникнення небезпечних факторів пов'язано з виникненням 

ситуацій, що заважають або допомагають реалізації інтересів людини та її 

діяльності. Вони називаються критичними станами. До них відносяться: 1. 

стрес (стан організму, що виникає при будь-якому порушенні гомеостазу); 2. 

фрустрація (психічний стан, який є результатом об’єктивно неподоланих 

труднощів - фізичних, біологічних, моральних, що виникають на шляху 

досягнення мети. Людина втрачає контроль за поведінкою та психічним 

станом, втрачає терпіння і надію); 3. конфлікт (те ж саме, що і фрустрація, але 

може бути подоланий); 4. криза (важлива проблема, яку не можна розв'язати за 

короткий проміжок часу, буває криза як потрясіння та криза як питання про 

нову ціль життя); 5. транс ( людина втрачає контроль волі над тілом, 

викликається алкоголем, наркотиками, звуками, певними рухами). 

Також мають місце такі особливі стани людини, як стани афекту 

(психогенна зміна настрою) та пароксизмальні розлади пам'яті (втрата 

свідомості на короткий проміжок часу, що можна спостерігати здебільшого при 

певних хворобах, таких як епілепсія).  

Стани афектів виникають в залежності від обставин та зовнішньої 

ситуації, звичайно їх тривалість може бути в проміжку від хвилин до місяців. 

Найчастіше причинами їх виникнення є:  

1. незручний або невластивий для організму людини темп роботи та 

діяльність (значні навантаження, перенапруга, нервовість), в результаті чого 

виникають виснаження, слабкість, дезорганізація діяльності, апатичність;  

2. шок, смерть знайомих або близьких людей, великі конфлікти, які 

можуть призвести до втрати самоконтролю;  

3. стан афекту (зазвичай спричинюється несподіваним відчуттям радості, 

успіху, або навпаки, негативних емоцій, характерними для цього стану є 

агресивні рухи, притуплення почуття безпеки;  

4. використання спеціальних речовин: 

4.1 легкі стимулятори (чай, кава) (вживають для протидії сонливості та 

млявості, діють малий проміжок часу, не впливають на психофізичні показники 

людини);  

4.2. транквілізатори (заспокійливі) (пригнічують психічну та фізичну 

активність, спричиняють сонливість та млявість);  

4.3. алкоголь, наркотики – є небезпечними засобами стимуляції 

("вимикають" здоровий глузд, заважають оцінювати ситуацію, призводять до 

травматизму, розладу соціальних відносин, деградації особистості).  

Розглянемо також такі реакції людини на небезпеку, як тривога та страх. 

Тривога проявляється як відчуття безпорадності. Людина в стані тривоги 

втрачає можливість адекватної оцінки ситуації. 
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У випадку загрози виникає страх (в залежності від ситуації, також 

можливі переляк, жах, боязнь). Страх як реакція може виявлятися в 

нераціональних вчинках або спричиняти надмірне почуття незахищеності. 

Також страх може спричинити таку реакцію як паніка, яка також має 

негативний вплив на діяльність людини.  

Всі вищеназвані психофізичні фактори постійно чи тимчасово 

підвищують можливість виникнення небезпеки. Але, незважаючи не це, не 

завжди їх присутність призводить до появи небезпечної ситуації.  

Також при контролі психофізичних небезпек важливо враховувати стани 

втоми та перевтоми. Втома може бути викликана будь-якою діяльністю 

людини. Втома - тимчасове зменшення працездатності людини, викликане 

інтенсивною і тривалою роботою, виявляється в зниженні кількості й якості 

виконуваної роботи, а також у погіршенні координації робочих рухів.  

При перевтомі період працездатності людини зазвичай скорочується, а 

під час відновлення збільшується через порушення відновлювальних процесів в 

організмі. Людина стає роздратованою, неадекватно реагує на зовнішні 

подразники. При тривалій наявності втоми вона стає хронічною. При цьому 

часто виникають проблеми зі здоров'ям, такі як зменшення маси тіла,зниження 

імунітету, порушення роботи серцево-судинної системи, а також погіршення 

ефективності праці, зростання кількості помилок у процесі роботи.  

Зазвичай люди, які перебувають у стані перевтоми, мають порушення 

сну, погіршення працездатності, зниженням реакцій опору до несприятливої 

чинників довкілля. Такий стан призводить до багатьох захворювань - 

хронічних, судинної системи, ендокринної системи. 

Для оцінки психофізіологічних особливостей людини існують різні 

методи: загальнонаукові (найбільш розповсюджений метод - спостереження), 

психодіагностичні (різноманітні тестування), педагогічні (вивчення результатів 

трудової діяльності). Найчастіше використовують психодіагностичний метод, 

що використовує тести інтелекту (для виявлення розумового потенціалу); тести 

досягнень (оцінка ступеню чітких у визначеній області знань); тести творчості 

(для виявлення творчих здібностей); проективні тести (цілісне вивчення 

особистості). 

Психофізіологічна стійкість людини є непостійною і змінюється з віком, 

зокрема у дітей та старих людей вони знижена порівняно з особами середнього 

віку. Є й інші фактори, які теж змінюють психофізіологічну стійкість людини 

та впливають на рівень її безпеки. 

Знижують рівень безпеки конфлікти (психічна травма, спричинена 

внаслідок конфлікту, погіршує нормальний психофізіологічний стан людини, 

що має безпосередній вплив на виконання професійних функцій і загального 

функціонування), втома, перевтома, куріння, вживання алкоголю, наркоманія. 

Рівень безпеки можливо підвищити за допомогою оздоровчої фізичної 

культури, правильного харчування, фізіотерапії, масажу, загартовування, 

психотерапії, професійного відбору та професійної освіти. 
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Висновки 

В процесі своєї діяльності людина докладає фізичних та психічних 

зусиль. При цьому під час діяльності на організм людини здійснює вплив 

велика кількість факторів - нервове, розумове, психологічне навантаження, 

інформація різноманітних видів щодо сприйнятих організмом даних та 

характеристик роботи, яку людина виконує. 

Через підвищене навантаження, різноманітні психічні стани та під 

впливом різних чинників формуються так звані психофізіологічні фактори 

небезпек. До них відносяться як порушення функцій організму, так і 

погіршення реагування з боку нервової системи.  

Важливе місце в безпеці життєдіяльності займають психічні стани 

людини. Вони відіграють велику роль в побудові структур захисту від 

аварійності та травматизму. 

Необхідно відслідковувати і попереджати виникнення психофізіологічних 

факторів небезпек. Для цього використовуються різні наукові методи - 

спостереження, тестування, моніторинг та інші, тому що психофізіологічні 

особливості людини змінюються з віком та в залежності від психічного стану 

людини. Так, погано впливають на рівень безпеки конфлікти, психічні травми, 

втома, шкідливі звички.  

Добре впливають на рівень безпеки (підвищують його) такі заходи, як 

оздоровчі заняття спортом, правильне харчування, масаж, психотерапія та 

забезпечення достатнього професійного рівня.  
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ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ И ИХ СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

 
Ндала Дерлом Вессер, студ. (гр. КП-22, ФПМ НТУУ «КПИ», Конго), 

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

 

О вредных для здоровья факторах – о пьянстве, курении, 

алкоголизме и наркомании — говорят как о вредных привычках. В результате 

вредных привычек сокращается продолжительность жизни, повышается 

смертность населения, рождается неполноценное потомство. Насильственная, 

противоестественная для организма адаптация к окружающим условиям, 

ситуациям, стрессам действует кратковременно. Преступность, агрессивность 

поведения, пагубное влияние на потомство – вот социальные последствия 

алкоголизма, наркомании, токсикомании. 

Алкоголизм – серьезное заболевание, обусловленное пристрастием к 

употреблению алкоголя. Систематическое пьянство предрасполагает ко многим 

заболеваниям, ведет к развитию преждевременной старости, сокращает жизнь. 

В социальном аспекте алкоголизм является причиной разводов в семье. Более 

половины трудновоспитуемых детей и подростков воспитываются в неполных 

семьях. 

Особенно резко алкоголь снижает производительность труда при тех его 

видах, которые требуют более напряженной мозговой деятельности. 

В социальном отношении менее вредной, чем алкоголизм, но более 

распространенной привычкой является курение. Масштаб потерь, наносимых 

человечеству табакокурением, – это и многочисленные пожары, взрывы, ожоги 

и некоторые транспортные катастрофы. 

Проблема курения представлена различными аспектами: этическим, 

биологическим, психологическим и гигиеническим, эстетическим, 

экономическим и социальным. Курильщик отравляет не только свой организм, 

но и окружающий воздух, на что не имеет никакого права. 

Неприлично курить в присутствии пожилых людей, детей, на собраниях, 

совещаниях, заседаниях, в гостях, в присутствии малознакомых людей и 

женщин. Курильщик невольно поощряет к курению подростков и детей. От 

курящего юноши или девушки распространяется неприятный запах, который 

может вызвать чувство отвращения. Даже некурящие люди вынуждены курить 

принудительно, что при массовом распространении курения становится 

социально опасным явлением. 

Наркомания, как и алкоголизм, – не только болезнь, но и социальное 

явление, заботу избавления от которого должно принять на себя все общество в 

целом. 

Социальная опасность наркомании заключается в следующем: 

физическая и умственная трудоспособность наркомана снижена, все мысли 

связаны с наркотиком – где и как его добыть, употребить. Наркомания наносит 

большой материальный и моральный ущерб, являясь причиной несчастных 

случаев, различных правонарушений, способствует росту преступности. 
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Наркоманы создают невыносимые условия для своей семьи, деградируя 

физически и морально, являются обузой для общества, втягивают в этот порок 

других людей, в первую очередь молодежь, а затем преждевременно погибают. 

Наркологическая болезнь во всех ее видах (наркомания, токсикомания, 

алкоголизм, никотинизм), или наркотизм, – социально опасное психическое 

заболевание, угрожающее самому будущему нации, благополучию и здоровью 

населения всего государства. Этим определяется и общечеловеческое, 

глобальное значение проблемы. 

Влияние алкоголя на организм человека 

Алкоголизм – болезнь, и болезнь коварная. Различают три его стадии. 

Начальная стадия характеризуется появлением влечения к алкоголю: 

возрастает устойчивость к принимаемым дозам, появляется психическая 

зависимость. 

Средняя стадия – нарастающее влечение к алкоголю, изменение 

характера опьянения, потеря контроля над количеством выпитого, появление 

состояния похмелья. 

Последняя стадия – снижение устойчивости к принимаемым дозам 

алкоголя, развитие запойного пьянства. 

Вслед за психической зависимостью наступает физическая зависимость: 

алкоголь включается в процессы обмена веществ, лишение его приводит к 

тягостному заболеванию – похмелью, которое характеризуется дрожанием рук, 

тревожным настроением, тяжелым сном с кошмарами, неприятными 

ощущениями со стороны внутренних органов. Алкоголь, накапливаясь в крови, 

нарушает проницаемость клеточных мембран, угнетает биологически активные 

соединения, прежде всего ферменты, понижает усвоение тканями кислорода. 

Алкоголь является наркотическим ядом, не стимулятором, а 

депрессантом. Биологические последствия алкоголизма заключаются в 

прогрессирующем истощении нервной системы. Особенно чувствительны 

нервные клетки и сосуды мозга. Кровоснабжение мозга начинает терять свой 

ритм. Возникают психопатии, снижение интеллекта, вплоть до слабоумия, 

падение творческих способностей, эмоционально-волевые расстройства, 

разнообразные изменения личности (утрата интересов, сужение круга общения, 

искажение нравственных убеждений) – наступает деградация личности. У 

выпившего человека возникает чувство возвышенного настроения, что связано 

с действием алкоголя на важные психические процессы в коре головного мозга. 

Появляется переоценка своих сил, утрата чувства самоконтроля, 

необыкновенно легкое принятие любого решения, но в то же время понижается 

работоспособность, которая ведет к быстрой утомляемости, рассеянности, 

затруднению восприятия, заметному ослаблению воли. 

Непосредственное токсическое действие алкоголь оказывает на обмен 

витаминов (особенно группы В), нарушение которого обусловливают 

поражение периферической нервной системы в виде полиневритов. Возникает 

снижение зрения, слуха и обоняния. 
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Алкоголь снижает активность иммунной системы, поэтому алкоголики 

чаще и тяжелее болеют. У них в полтора раза чаще развиваются заболевания 

органов дыхания: возникает туберкулез, воспалительные процессы в легких 

(бронхит, пневмония) приобретают затяжной характер. 

Вследствие действия спирта возникает воспаление слизистой оболочки 

пищевода, желудка (хронический гастрит), кишечника (хронический колит), 

развиваются заболевания поджелудочной железы: панкреатит и сахарный 

диабет. 

Печень как орган, в котором протекают основные процессы 

дезинтоксикации, первая принимает на себя действие алкоголя. Развивается 

тяжелое поражение печени – алкогольный гепатит (воспаление печени) и 

цирроз печени (рубцовое перерождение). 

Атеросклероз сосудов головного мозга развивается у алкоголиков в 4–5 

раз, а гипертоническая болезнь в 3–4 раза чаще, чем у непьющих. 

У мужчин снижается половая функция, наступает алкогольная 

импотенция, а у женщин под влиянием алкоголя снижается способность к 

деторождению. 

Курение и его влияние на здоровье человека 

Табакокурение ослабляет и подрывает здоровье, снижает 

трудоспособность, сокращает продолжительность жизни. Одна из самых 

опасных болезней химической зависимости, относимая к вредным привычкам, 

– табакокурение. 

Ежегодно из числа курильщиков преждевременно умирают около 2,5 млн 

человек. Курение особо опасно в определенные возрастные периоды – юность, 

старческий возраст. Много курят люди, которые ведут неправильный образ 

жизни или заняты большой, напряженной работой и мало спят. Но нельзя 

забывать, что стимуляция нервной системы никотином приводит к истощению 

энергетических возможностей человека. Курение в интенсивном режиме 

вызывает переутомление и явления острого отравления: головную боль, 

бледность, сухость и горечь во рту, сердечные спазмы. 

Установлена связь между табакокурением и возникновением рака губы, 

языка, гортани, трахеи, бронхов и легких. Особенно при табакокурении 

поражаются органы дыхания: возникает хронический бронхит курильщика, 

постепенно развивается эмфизема легких. Курильщиков всегда беспокоит 

кашель. 

Курение приводит к нарушению витаминного обмена. Наступает 

недостаток витамина С, который сопровождается раздражительностью, 

быстрой утомляемостью, нарушением сна, частыми простудными 

заболеваниями. Недостаточное усвоение витамина А приводит к куриной 

слепоте (ослабление зрения в сумерках). 

Табачный дым поражает центральную нервную систему, вначале 

возбуждая, а затем угнетая ее. Под влиянием курения ослабевает память, 

внимание, мышечная сила, понижается работоспособность, падает интеллект. 
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Курение способствует возникновению и ухудшает течение ряда 

заболеваний сердечно-сосудистой системы: атеросклероза коронарных сосудов 

и инфаркта миокарда, гипертонической болезни, эндартериита, сужения и 

закупорки мелких артерий сосудов нижних конечностей). Действуя на органы 

пищеварения, продукты сгорания табака вызывают воспаление, язвы слизистой 

оболочки желудка, пищевода и кишечника. 

У курящей беременной женщины возможны выкидыш, преждевременные 

роды, снижение веса плода. Если женщина курит в период кормления грудью, 

то ребенок становится слабым, болезненным. Отравление табаком в детском 

возрасте приводит к замедлению роста и общего развития ребенка, возникают 

расстройства со стороны сердечно-сосудистой системы. 

В настоящее время у людей некурящих стали обнаруживать заболевания, 

присущие курильщикам. Это связано с пассивным курением, т. е., когда 

человек долгое время вынужден находиться в накуренном помещении. У детей 

курящих родителей увеличивается частота бронхитов и пневмоний, 

повышается риск серьезных осложнений. 

У пассивных курильщиков ухудшаются слух, зрение, обоняние, 

появляются заболевания легких и сердечно-сосудистой системы, возникают 

головные боли, головокружение, слабость, недомогание. 

Запущенные формы табакокурения требуют лечения, начальные можно 

прервать усилием воли и соответствующим поведением. Самый большой урон 

от курения – тяжелые болезни, врожденные уродства, инвалидность и, как 

доказано наукой, преждевременная смерть. 

Табачный дым, влияние табачного дыма на человека 

В табачном дыме содержится около 400 компонентов, 40 из которых 

обладают канцерогенным эффектом, т. е. способностью вызывать раковые 

заболевания. 

Из них наиболее известен никотин – одно из самых ядовитых химических 

веществ из группы алкалоидов. Содержащийся в табаке никотин относится к 

ядам, вызывающим сначала привыкание, а затем болезненное влечение – 

токсикоманию. Однократная доза никотина 0,08–0,16 г является смертельной 

для человека. В течение жизни взрослый человек выкуривает в среднем 200 

тыс. сигарет, в которых содержится 800 г никотина, равных 10 тыс. 

смертельных доз. Так как никотин поступает в организм постепенно и 

дробными дозами, у привычного курильщика острых явлений отравления не 

наблюдается. Прежде всего от этого яда страдает нервная система – 

центральная и вегетативная. 

Никотин, сужая сосуды мозга и уменьшая их эластичность, затрудняет 

поступление крови в мозг, в результате ухудшается его питание и как следствие 

– головные боли, головокружение, чувство тяжести в голове. 

Табачный дым содержит вредные вещества: угарный газ, пиридиновые 

основания, синильную кислоту, мышьяк, стирол, сероводород, углекислоту, 

аммиак, азот, эфирные масла. 
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Вдыхание дыма, содержащего продукты сгорания табака, уменьшает 

содержание кислорода в крови (гемоглобин теряет возможность присоединять 

кислород), вызывает раздражение слизистой оболочки бронхов, приводящее в 

последующем к хроническому бронхиту и изменениям структуры легочной 

ткани. Функция легких ослабевает, процесс обмена углекислоты на кислород 

затрудняется. 

Аммиак раздражает слизистую оболочку рта, слизистую носоглотки, 

трахеи и бронхов, поэтому у курильщиков выявляется рыхлость десен. Язвочки 

ротовой полости, часто воспаляется зев, что приводит к частому 

возникновению ангин. При продолжительном постоянном курении происходит 

сужение голосовой щели, появляется охриплость голоса, снижается его тембр, 

утрачивается звонкость. 

Образуется при курении еще одно вредное вещество – табачный деготь, 

смолистый темный налет, оседающий в легких курильщика. Человек, 

ежедневно выкуривающий пачку сигарет, за год поглощает 700–800 г дегтя. 

Смолистые вещества дегтя канцерогены и способствуют заболеванию 

раком легких. Особенно опасны и содержащиеся в дегте бензопропилен и 

радиоактивные изотопы: полоний-210, свинец-210, висмут-210, причем 

полоний-210, попадая с табачным дымом в организм, накапливается в бронхах 

и легких, вызывая рак легкого. Накапливаясь также в печени и почках, 

радиоактивные изотопы оказывают токсическое действие. 

При сгорании табака выделяется окись углерода, обладающая свойством 

связывать дыхательный пигмент крови – гемоглобин. При этом образуется 

карбоксигемоглобин, который не может переносить кислород, что приводит к 

нарушению процессов тканевого дыхания. 

Токсичные продукты сгорания табака могут проникать в молоко 

кормящей матери. В 1 л молока содержание никотина у курящей женщины 

может достигать 0,5 мг, в то время как смертельная доза – 1 мг на 1 кг веса 

ребенка. Окись углерода, попадая через молоко курящей матери в организм 

ребенка, вызывает кислородное голодание тканей растущего организма. 
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КОНЦЕПЦІЯ ТА СТАН ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ «ВІДПОВІДАЛЬНА 

ТУРБОТА ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ» 

 
Орленко А.Т., к.т.н., доц.; Полукаров Ю.О., к.т.н., доц. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»), 

Молчанов О.А., студ. (гр. КВ-41м, ФПМ НТУУ «КПІ») 

 

У зверненні Союзу хіміків України О. Г. Голубова до хіміків України 

відмічалось, що Генеральна Асамблея на своїй 63-ій сесії постановила 

проголосити 2011 рік Міжнародним Роком Хімії. В постанові підкреслено 

велике значення хімічної освіти і розповсюдження знань про хімію для 

вирішення проблем глобальної зміни клімату планети Земля, забезпечення 

надійних джерел чистої води, продовольства і енергії з метою підтримки 

здорового стану навколишнього природного середовища в інтересах всіх людей 

[1]. 

Всім державам-членам ООН було запропоновано використати проведення 

Року Хімії для сприяння прийняттю на всіх рівнях заходів щодо збільшення 

поінформованості суспільства відносно важливості хімії, широкого доступу до 

нових знань в області хімії і подальшому міжнародному науковому 

співробітництву. 

Союз хіміків України, у відповідності до рішення ООН, почав у 2010 році 

підготовку до проведення у 2011 році Року Хімії в Україні і підписав 

Меморандум взаєморозуміння з Європейською Радою відносно інтеграції 

хімічної промисловості України до міжнародної програми «Respinsible Care» 

(Відповідальна турбота). Ця програма – міжнародна ініціатива національних 

хімічних Асоціацій – являється пріоритетною програмою ООН у ХХІ ст., 

направленої на охорону навколишнього природного середовища, здоров’я 

людей і забезпечення безпеки виробництва. Ця програма орієнтує свою увагу 

на нових дуже важливих для хімічної галузі та суспільства в цілому, 

включаючи: 

1) суттєве підвищення суспільного діалогу щодо сталого економічного 

розвитку з використанням продукції хімічної промисловості; 

2) здоров’я суспільства, яке використовує хімічну продукцію; 

3) підвищення економічної ефективності та екологічної безпеки в 

хімічній галузі на підставі використання широкого спектру сучасних 

технологій; 

4) вимоги в досягненні оптимальної гармонізації і співставлення 

національних програм «Відповідальна турбота», що впроваджуються в різних 

країнах світу. 

У збірнику матеріалів міжнародних семінарів, організованих і проведених 

Союзом хіміків України на великих підприємствах хімічного комплексу 

України, які свідчать про прагнення наших підприємств до реалізації програми 

«Відповідальна турбота» й обґрунтовують її втілення в регіонах. 

Основою досягнення позитивних результатів втілення цієї програми на 

підприємствах є реалізація стандартів ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, GPS, 
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GHS, REACH і аудит головних економічних показників національної програми 

«Відповідальна турбота» хімічної промисловості України. 

Високі досягнення в цьому напрямку підприємств-виробників 

мінеральних добрив: ВАТ «Одеський припортовий завод», ЗАТ 

«Сєвєродонецьке об’єднання «Азот»», ВАТ «Азот» м. Черкаси, ВАТ «Концерн 

Стирол», ВАТ «Рівнеазот», ЗАТ «Кримський Титан» та УДП 

«Укрхімтрансаміак». 

Програмою «Відповідальна турбота» хімічної промисловості України 

передбачені наступні розділи: 

1) безперервне удосконалення змісту Програми у програми у процесі її 

виконання; 

2) основні принципи впровадження компаніями (підприємствами) 

Програми;  

3) двостороння угода керівника компанії (підприємства) з Союзом хіміків 

України щодо участі та слідування компанією (підприємством) основним 

принципам впровадження Програми. 

4) координатор міжнародної програми «Відповідальна турбота» хімічної 

промисловості України; 

5) фірмовий логотип міжнародної програми «Responsible Care»;  

6) самооцінювання та виконання Програми третьою стороною; 

7) план заходів щодо впровадження та удосконалення Програми;  

8) анулювання права використання фірмового логотипу Програми; 

9) показники оцінювання результатів Програми. 

10) документація. 

В період 2-3 грудня 2010 року у м. Києві проведений V міжнародний 

науково-виробничий семінар на тему: впровадження сучасної системи 

контролю за об'єктами підвищеної небезпеки – складова частина програми 

«Відповідальна турбота» хімічної промисловості України. Основні проблеми 

семінару були пов’язані з аналізом нормативно-правової бази функціонування 

об’єктів підвищеної небезпеки галузі.  

У доповіді на тему «Досвід з експертизи вибухопожежонебезпечних та 

шкідливих хімічних та нафтопереробних виробництв» голова асоціації 

незалежних експертів «Укрексперт», начальник ДП «Київський експертно-

технічний центр Держгірпромнагляду України» В. І. Гочаренко наголосив, що 

тематика семінару актуальна як для кожного підприємства, так і для галузі в 

цілому. І для Держгірпромнагляду України існує багато запитань, які 

невирішені на урядовому і законодавчому рівнях. 

Система науково-технічної підтримки державного нагляду включає в себе 

25 експертно-технічних центрів державної форми власності, більше 1500 

технічних центрів, експертних організацій приватної форми власності: ТОВ 

НТЦ «Діагностика» м. Суми, Державної установи «Національний науково-

дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці» (ННДІПБОП) м. 

Київ, ДП «Головний навчально-методичний центр», який здійснює навчання 

від спеціалістів до керівників підприємств і членів комісій, а також проводить 
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психофізіологічний відбір робочих професій. Головним завданням є 

проведення експертизи на можливість виконання робіт підвищеної небезпеки 

суб’єктом господарювання за 88 видами робіт підвищеної небезпеки, 

визначених на законодавчому рівні. Сьогодні Держгірпромнагляд України 

вирішує питання про скорочення кількості видів робіт підвищеної небезпеки до 

28 видів.  

Другим завданням є експертиза проектної документації на проведення 

будівельних робіт, реконструкцію об’єктів промислового призначення. Крім 

того проводиться експертиза імпортного обладнання, що завозиться в України 

під типами «ноу-хау», інвестиційними проектами на відповідність діючим 

нормативно-правовим актам України, а саме: технологічний транспорт; 

підйомне обладнання різного призначення; крани; котельні; обладнання для 

хімічної промисловості; тощо. 

Українські експерти працюють у різних регіонах для вивчення технологій 

імпортованих в Україну. В нашій країні йде процес скорочення ліцензій, 

дозволів, завдяки тому, що Дозвільна система в цілому не сприяє розвитку 

бізнесу. Можливо, в деяких випадках це виправдовується, але при значному 

скороченні дозволів на провадження деяких видів господарської діяльності 

можливі небезпечні наслідки, особливо в промислових галузях: вугільній, 

агропромисловому комплексі, де спостерігається найвищий рівень виробничого 

травматизму. За даними МОЗ в Україні рівень травматизму з розрахунку на 100 

тис. працюючих є одним з найвищих в Європі. В порівняння Великобританією 

у 8.5 разів більше, Німеччиною – 5.5, Японією – 3, Францією, Австрією – більш 

ніж у 2 рази. При цьому, серед джерел нещасних випадків переважає людський 

фактор. Нещасні випадки виникають по наступним причинам: організаційні 

(77% від загальної кількості); технічним (15%); психофізіологічним (біля 9%). 

За даними Держкомстату України кількість працюючих в основних сферах 

економіки, умови яких не відповідають санітарними нормам, складає близько 

28%. За даними Парламентських слухань 17.10.10 «Про стан промислової 

безпеки та охорони праці» в хімічній промисловості таких працівників біля 40 

тис. На 23% промислових підприємств взагалі не проводиться атестація 

робочих місць. У кожному 18 випадку якість проведення атестації робочих 

місць визнається незадовільною. 

Доповідач поставив питання: що буде відбуватися, якщо знизити вимоги 

дозвільної системи для цих галузей промисловості? Він зупинився на двох 

блоках питань для з’ясування цих наслідків, а саме, експертизі на початку 

діяльності суб’єктів господарювання і експертизі проектної документації на 

будівництво і реконструкцію. 

За рік система експертних центрів проводить біля 50 тис. експертиз 

проектної документації; більше 15 тис. експертиз на початок виконання робіт; і 

більше 23 тис. досліджень і експертиз обладнання підвищеної небезпеки; 

більше 85 тис. експертиз технологічного транспорту. В процесі проведення 

експертизи встановлено, що на першому місці стоїть людський фактор. Це 

стосується проектної документації тому, що в країні залишилось дуже мало 
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інститутів, які спроможні професійно виконувати цю роботу, а виконана робота 

відповідала назві проектної організації. І складається враження, що проектант 

котрий розробляє проект, ніколи в житті не брав до рук ДСТУ, ГОСТ, БДН, 

СНІП та інші нормативні акти. Більше 50% звернень по експертизі проектної 

документації мають негативні експертні висновки, зустрічається до 70-80 

зауважень до проекту. Проектні інститути розпалися, дрібні проектні 

організації виконують ці роботи на низькому рівні якості.  

Ця негативна риса з підготовки проектної документації є характерною 

для всіх областей України за винятком ВАТ «Припортовий завод».  

Ситуація з проведення експертизи на початок і продовження проведення 

робіт тому, що підприємство користується послугами посередників між 

підприємством і Держгірпромнаглядом України. Проектна документація 

розробляється за існуючими шаблонами без врахування специфіки 

виробництва; навчання співробітників закривається фальшивими 

посвідченнями про навчання; на деяких підприємствах повністю відсутня 

система управління охороною праці(більше 50% підприємств, які звертаються з 

проханням дозволу на початок роботи). 

В. І. Гончаренко запропонував Союзу хіміків України підписати договір 

на співробітництво і об’єднання зусиль з асоціацією «Укрексперт» у напрямку 

створення сучасної нормативно-правової бази для хімічної промисловості. 

 

Література: 

 

1. Стратегія сталого розвитку хімічної промисловості України / Збірник 
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ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ, РИСК, АВАРИИ 

 
Орленко А.Т., доц. (каф. ОТГБ НТУУ «КПИ»); 

Крицкий С. М., студ. (гр. КП-22, ФПМ НТУУ «КПИ», Россия); 

Костирко С., студентка (гр. ХМ-11, ХТФ НТУУ «КПІ») 

 

Тысячелетняя практика жизнедеятельности человека свидетельствует о 

том, что ни в одном виде деятельности невозможно достичь абсолютной 

безопасности. Следовательно, любая деятельность потенциально опасна. 

Чрезвычайные ситуации, от каких бы причин они не возникали, отрицательно 

воздействуют на природу и человека. 

Основные причины возникновения ЧС: 

1) внутренние: 

а) сложность технологий; 

б) недостаточная квалификация персонала; 

в) проектно-конструкторские недоработки; 

г) физический и моральный износ оборудования; 

д) низкая трудовая и технологическая дисциплина; 

2) внешние: 

а) стихийные бедствия; 

б) неожиданное прекращение подачи электроэнергии; 

в) газы технологических продуктов; 

г) терроризм; 

д) войны. 

ЧС могут произойти при: 

1) наличии источника риска (давление, взрывчатые вещества, 

радиоактивные вещества); 

2) действии факторов риска (выбросе газа, взрыве, возгорании); 

3) нахождении в очагах поражения людей, сельскохозяйственных 

животных и угодий. 

Анализ причин и хода развития ЧС различного характера выявил их 

общую черту – стадийность. Можно выделить пять стадий (периодов) развития 

ЧС: 

1) накопление отрицательных эффектов, приводящих к аварии; 

2) период развития катастрофы; 

3) экстремальный период, при котором выделяется основная доля 

энергии; 

4) период затухания; 

5) период ликвидации последствий. 

Чрезвычайными ситуациями называют обстоятельства, возникающие в 

результате природных, стихийных бедствий, аварий и катастроф техногенного, 

экологического происхождения, военного, социального и политического 

характера, вызывающие резкое отклонение от нормы жизнедеятельности 

людей, экономики, социальной сферы или природной среды. 
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В литературе часто используется понятие «экстремальная ситуация», 

которое отражает воздействие на человека опасных и вредных факторов, 

приводящих к несчастному случаю или чрезмерному отрицательному 

эмоциональному психологическому воздействию. К экстремальным ситуациям 

(ЭС) относятся: 

1) травмы на производстве; 

2) пожары; 

3) взрывы; 

4) дорожно-транспортные происшествия; 

5) обстоятельства, которые могут привести к травмам различной тяжести. 

Чрезвычайные ситуации – события, отличающиеся масштабностью, 

охватывающие значительную территорию и угрожающие большому числу 

людей. 

В целом ЧС можно рассматривать как совокупность ЧС и ЭС. ЭС при 

определенных условиях может перерастать в ЧС. 

Совокупность ЭС и ЧС называют опасной ситуацией. 

Стихийные бедствия – это опасные явления или процессы 

геофизического, геологического, гидрологического, атмосферного и другого 

происхождения таких масштабов, при которых возникают катастрофические 

ситуации, характеризующиеся внезапным нарушением жизнедеятельности 

людей, разрушением и уничтожением материальных ценностей. 

Понятие риска 

Восприятие риска и опасностей общественностью субъективно. Люди 

резко реагируют на события, сопровождающиеся большим числом 

единовременных жертв. В то же время частые события, в результате которых 

погибают единицы или небольшие группы людей, не вызывают столь 

напряженного отношения. 

Ежедневно в стране погибает на производстве 40–50 человек, а в целом 

по стране более 1000 человек. Но эти сведения менее впечатляют, чем гибель 

5–10 человек в одной аварии или каком-либо конфликте. Приемлемый риск 

включает механические, экономические, социальные и политические аспекты и 

представляет некоторый компромисс между уровнем безопасности и 

возможностями ее достижения. Различают индивидуальный и социальный 

риск. Индивидуальный риск характеризует опасность определенного вида для 

отдельного индивидуума. 

Социальный, или групповой – это риск для группы людей. Социальный 

риск может быть определен как зависимость между частотой событий и числом 

пораженных при этом людей. 

Величину риска (R) можно рассчитать по формуле: 

R = n / N, 

где n — число несчастных случаев; 

N – общее количество людей. 

Рассмотрим четыре методических подхода к определению риска. 
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1. Инженерный, опирающийся на статистику расчет частот, 

вероятностный анализ безопасности. 

2. Модельный основан на построении моделей воздействия вредных 

факторов на отдельного человека, социальные, профессиональные группы и т. 

п. 

3. Экспертный, при котором вероятность событий определяется на 

основе опроса опытных специалистов, т. е. экспертов. 

4. Социологический, основан на опросе населения. 

Перечисленные методы отражают разные аспекты риска. Поэтому 

применять их необходимо в комплексе. 

Аварии – это повреждение машины, станка, установки, поточной линии, 

системы энергоснабжения, оборудования, транспортного средства, здания или 

сооружения. 

Катастрофа – событие с трагическими последствиями, крупная авария с 

гибелью людей: разбился самолет, есть человеческие жертвы. Различают 

следующие виды катастроф: 

1) экологическая катастрофа – стихийное бедствие, крупная 

производственная или транспортная авария (катастрофа), которые привели к 

чрезвычайно неблагоприятным изменениям в сфере обитания и, как правило, к 

массовому поражению флоры, фауны, почвы, воздушной среды и в целом 

природы; 

2) производственная или транспортная катастрофа – крупная авария, 

повлекшая за собой человеческие жертвы и значительный материальный 

ущерб; 

3) техногенная катастрофа – внезапное, непредусмотренное 

освобождение механической, химической, термической, радиационной и иной 

энергии. 

1. Аварии на химически опасных объектах  

Безопасность функционирования химических предприятий зависит от 

физико-химических свойств сырья и продуктов, характера технологического 

процесса, конструкции и надежности оборудования, условия хранения и 

транспортировки, состояния контрольно-измерительных приборов и средств 

автоматизации, подготовленности и практических навыков персонала, 

эффективности средств противоаварийной защиты. 

Утечки ХОВ происходят вследствие взрывов и разрушений резервуаров и 

технологических трубопроводов. Важнейшая характеристика ХОВ – 

токсичность – степень ядовитости, характеризующаяся пороговой 

концентрацией, пределом переносимости, смертельной концентрацией или 

смертельной дозой. 

Пороговая концентрация – это количество вещества, которое может 

вызвать негативный физиологический эффект: ощущаются лишь первичные 

признаки поражения, при этом работоспособность сохраняется. Предел 

переносимости – это максимальная концентрация, которую человек может 

выдержать определенное время без устойчивого поражения. 
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По степени воздействия на организм ХОВ подразделяются на четыре 

класса опасности: 

1) чрезвычайно опасные; 

2) высокоопасные; 

3) умеренно опасные; 

4) малоопасные вещества. 

Класс опасности ХОВ устанавливают по самому жесткому показателю, 

характерному для данного вещества. 

Поражающие концентрации ХОВ определяются их физико-химическими 

свойствами: 

1) агрегатным состоянием вещества; 

2) растворимостью его в воде и органических растворителях; 

3) плотностью и летучестью вещества; 

4) удельной теплотой испарения и теплоемкостью жидкости; 

5) давлением насыщенных паров; 

6) температурой кипения и др. 

Классификация аварий: 

1. Аварии в результате взрывов, вызывающих разрушение 

технологической схемы, инженерных сооружений и полностью или частично 

прекращение выпуска продукции. 

2. Аварии, в результате которых повреждено основное или 

вспомогательное технологическое оборудование, инженерные сооружения и 

полностью или частично прекращен выпуск продукции, а для восстановления 

производства требуются затраты более. 

1) частная – авария, либо не связанная с выбросом СДЯВ, либо 

произошедшая вследствие незначительной утечки ядовитых веществ; 

2) объектовая – авария, связанная с утечкой СДЯВ из технологического 

оборудования или трубопроводов; 

3) местная – авария, связанная с разрушением большой единичной 

емкости или целого склада СДЯВ. Облако достигает зоны жилой застройки, 

проводятся эвакуация из ближайших жилых районов и другие 

соответствующие мероприятия; 

4) региональная – авария со значительным выбросом СДЯВ; 

5) глобальная – авария с полным разрушением всех хранилищ со СДЯВ 

на крупных химически опасных предприятиях. 

2. Аварии на радиационно-опасных объектах (РОО) 

В настоящее время практически любая отрасль хозяйства и науки 

использует радиоактивные вещества и источники ионизирующих излучений. 

К типовым радиационно-опасным объектам следует отнести: 

1) атомные станции; 

2) предприятия по изготовлению ядерного топлива; 

3) предприятия по переработке отработанного топлива и захоронению 

радиоактивных отходов; 
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4) научно-исследовательские и проектные организации, имеющие 

ядерные реакторы; 

5) ядерные энергетические установки на транспорте. 

Радиационные аварии подразделяются на: 

1) локальные – нарушения в работе РОО, при которых не произошел 

выход радиоактивных продуктов или ионизирующих излучений за 

предусмотренные границы оборудования, технологических систем, зданий и 

сооружений в количествах, превышающих установленные для нормальной 

эксплуатации предприятия значения; 

2) местные – нарушения в работе РОО, при которых произошел выход 

радиоактивных продуктов в пределах санитарно-защитной зоны в количествах, 

превышающих установленные нормы для данного предприятия; 

3) общие – нарушения в работе РОО, при которых произошел выход 

радиоактивных продуктов за границы санитарно-защитной зоны в количествах, 

приводящих к радиоактивному загрязнению прилегающей территории и 

возможному облучению проживающего на ней населения выше установленных 

норм. Возможные аварии на АЭС и других радиационно-опасных объектах 

классифицируют по двум признакам: 

1) по типовым нарушениям нормальной эксплуатации; 

2) по характеру последствий для персонала, населения и окружающей 

среды. 

При анализе аварий используют цепочку «исходное событие – пути 

протекания – последствия. 

Защита персонала и населения состоит в заблаговременном зонировании 

территорий вокруг радиационно-опасных объектов. При этом устанавливают 

следующие три зоны: 

1) зона экстренных мер защиты – это территория, на которой доза 

облучения всего тела за время формирования радиоактивного следа может 

превысить верхний предел, установленный для эвакуации; 

2) зона предупредительных мероприятий – это территория, на которой 

доза облучения всего тела за время формирования радиоактивного следа или 

доза облучения внутренних органов может превысить верхний предел, 

установленный для укрытия и йодной профилактики; 

3) зона ограничений – это территория, на которой доза облучения всего 

тела или отдельных его органов за год может повысить нижний предел для 

потребления пищевых продуктов. Зона вводится по решению государственных 

органов. 

Источники ионизирующих излучений делятся на природные 

(естественные) и техногенные, связанные с деятельностью человека, к 

естественным источникам относятся: 

1) космические лучи; 

2) земная радиация, создающая природный радиационный фон, 

составляющий для человека за один год примерно 1,4 мэв (0,14 бэр). 

Излучения техногенного характера: 



314 

1) медицинская аппаратура, используемая для диагностики и лечения, 

дает до 50% техногенных излучений; 

2) промышленные предприятия ядерно-топливного комплекса; 

3) последствия испытаний ядерного оружия. 
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ПОВІТРЯНІ ШЛЮЗИ ЧИСТИХ ПРИМІЩЕНЬ 

 
Орленко А.Т., канд. техн. наук, доц., Полукаров Ю.О., канд. техн. наук, доц. (каф. ОПЦБ 

НТУУ «КПІ»), Дрозда Т., студ. (гр. КП-42м, ФПМ НТУУ «КПІ») 

 

За даними [1;2] з метою значного скорочення кількості джерел 

надходження забруднень у чисті приміщення число входів, виходів, місць 

подачі матеріалів і виробів зарубіжні фірми зводять до мінімуму. Для цього 

передбачаються повітряні шлюзи або повітряні камери, куди подається 

очищене повітря, яким обдувається персонал і предмети, видаляючи з них пил. 

Розрізняють відкриті і герметизовані шлюзи. 

Перші шлюзи відрізняються від герметичних тим, що вони ізольовані від 

чистих приміщень і тиск повітря в них дещо нижчий, ніж в чистому 

приміщенні. Практика використання відкритих шлюзів зарубіжними фірмами 

встановила недостатню їх ефективність. Тому там використовують переважно 

закриті і ізольовані шлюзи. В закритий шлюз повітря із чистого приміщення 

надходить тільки в момент відкриття одних дверей для пропуску людини в 

чисте приміщення. При цьому, вхідні шлюзи будують достатньо просторими, 

щоб пропустити одночасно 3-5 людей. На заводі фірми «Дженерал моторс» 

розміри закритого шлюзу для обезпилювання людей становлять 4,5×3,5 м. 

На заводі «Пайеннеллос пенінсула» встановлено наступний порядок 

повітряного шлюзування (перед входом в чисте приміщення). Персонал 

входить по одному / після зміни одягу) в перший тамбур повітряного шлюзу, де 

становиться на посилюючу мату. Вмикається автоматично реле часу, 

закриваються вхідні двері у другий тамбур і на 20 секунд вмикається 

повітряний душ. За цей час персонал обдувається одночасно шістьма 

струменями повітря зі швидкістю 12…13 м/сек. При цьому чотири струмені 

направлені згори-донизу, а два – з обох боків камери в бік персоналу, котрий 

повинен зробити два повних оберти на маті, і задля того, щоб пройшов повний 

обдув одягу. Через 20 секунд двері в другий тамбур шлюзу автоматично 

відкриваються, робочий входить в тамбур, де знаходяться умивальний і 

електрорушник. Входити в чисте приміщення персонал має дозвіл після 

акуратного миття і сушіння рук. Завдяки автоблокуванню дверей тамбурів 

одночасне їх відкривання неможливе.  

Статичний тиск повітря у вхідному шлюзі підтримується вище за 

зовнішній, але нижче за тиск в особливо чистому приміщенні. У шлюзах 

встановлюють автоматичні засоби для чищення взуття. 

В [1] приведене конструкція вхідного тамбура чистого приміщення фірми 

«Чанс воут» (США) для виробництва електронних приладів. Чиста кімната із 

спеціально обладнаним тамбуром розмірами 2×1,5 м з повітряним душем. 

В тамбурі передбачено ряд щілин розміром 38 мм в стелі і в кожному куті 

тамбура. В щілини, направлені в центр тамбура, подається повітря у кількості 

5000       . Використане повітря фільтрують і знову подають в тамбур. 
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Фірма «Джон Басс» (Англія) запатентувала пилоочисну камеру, в котрій 

видаляються частки пилу з персоналу і яка використовується в якості 

повітряного обдувального шлюзу. 

Повітряний струмінь, направлений згори-донизу у закритій камері, 

обдуває персонал, який стоїть в ній. Повітря для очищення одягу персоналу від 

пилу подається через сопла, вмонтовані на боковій стінці камери. При чому 

конструкція сопел забезпечує горизонтальне положення струменів повітря, які 

ефективно очищують одяг і не вносять здутий пил у матеріал одежі. Здуті 

частки видаляються вертикальним повітряним потоком. У верхній частині тіла 

над плечами ефективним є тільки вертикальний потік, тому тут швидкість 

повітря, яке надходить через решітки, достатня для очищення голови і плечей. 

Двері камери обладнані електричною блоківкою, яка не дозволяє пройти через 

камеру у чисту кімнату без обдування. 

Габарити камери: висота – 2730 мм; ширина – 2223 мм; глибина – 864 мм. 

Внутрішня камера 2057×838×838 мм. Споживча потужність 5 кВт. 

Поверхні шлюзів для подачі матеріалів і деталей виготовляють або з 

нержавіючої стелі, або з інших зносостійких і непилячих матеріалів.  

В [2] описані основні правила передачі матеріалів і малогабаритного 

обладнання через повітряний шлюз, направленні на зведення до мінімуму 

кількості забруднень, які проникають в чисті приміщення в цей період часу. 

Відомо, що повітряний шлюз запобігає перетіканню повітря поміж 

приміщеннями. Якщо усі двері повітряного шлюзу закриті, а повітря, що 

подається в нього, розбавляє забруднення, яке надходить із зовнішнього 

коридора через двері, або виділяється присутнім персоналом. 

Як було зазначено вище, зовнішні і внутрішні двері повітряних шлюзів 

для передачі матеріалів блокуються. Це дозволяє гарантувати, що двері не 

можуть бути відкритими, поки другі двері не зачиняться. 

Раціональним методом передачі матеріалів у чисте приміщення є 

використання повітряного шлюзу, розділеного стоком на дві зони. В даному 

варіанті використання повітряного шлюзу важке обладнання і предмети не 

транспортуються. Людина заходить з неконтрольованого приміщення і 

проходить по спеціальному липкому килимкові з тим, аби перенесення 

забруднень із зовнішньої дільниці був мінімальним. Після цього очищається і 

при необхідності, дезінфікується поверхня стола. Запаковані компоненти 

вносяться у повітряний шлюз, але упаковка повинна розміщатися на «брудній» 

частині передаточного стола, яка називається «пакувальною площадкою». 

Потім упаковка очищується і здіймається, спосіб розпаковки залежить від 

класу чистого приміщення. Після того, як зовнішня упаковка знята, внесені 

предмети перекладаються на «чисту» частину стола, умовно названою 

«безупакувальною». 

Через декілька хвилин після того, як співробітник, що приніс компоненти 

з зовнішньої ділянки, вийшов (за сигналом таймера), може зайти персонал, 

який обслуговує чисте приміщення. Він забирає компоненти і повертається у 

чисте приміщення. За цей час концентрація аерозольних забруднень 
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понижується до рівня, неспроможного вплинути на ступінь забруднень у 

чистому приміщенні і після відкриття дверей у чисте приміщення. 
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ПРИЗНАЧЕННЯ І КОНСТРУКЦІЇ ВИСОКОЕФЕКТИВНИХ 

ПОВІТРЯНИХ ФІЛЬТРІВ 

 
Орленко А.Т., канд. техн. наук, доц., Полукаров Ю.О., канд. техн. наук, доц. (каф. ОПЦБ 

НТУУ «КПІ»), Смик А.О., студ. (гр. ХЕ-11, ХТФ НТУУ «КПІ») 

 

На виробництвах лікарських засобів, виробів мікроелектроніки і ін. 

використовуються ефективні повітряні фільтри для видалення із повітряного 

середовища часток розміром більше 0,3 мкм. Їх ефективність сягає 99,97%. Ці 

фільтри відомі під назвою HEPA (High Etticiency Particle Air) фільтри. На цих 

же виробництвах використовуються і ще більш ефективні ULPA (Ultra Low 

Penetration Air) фільтри, тобто фільтри з ультра низькою проникністю. В 

більшості чистих приміщень використовуються HEPA і ULPA-фільтри, але в 

чистих приміщеннях низьких класів чистоти їх використання недоцільне. 

Наприклад, в чистих приміщеннях класу IS08 (клас 100 000), використовуються 

фільтри кишенькового типу з ефективністю видалення часток розміром ≤ 0,5 

мм біля 90%. 

Взагалі тип високоефективних повітряних фільтрів залежить від класу 

чистоти вироблених приміщень. Нижче приведені рекомендації щодо сфери 

використання цих фільтрів. 

У чистих приміщеннях класу IS06(клас 100) або менш чистих для 

досягнення відповідного рівня очищення використовується HEPA-фільтри у 

сполученні з турбулентною вентиляцією. 

У чистих приміщеннях класу IS05(клас 100) HEPA-фільтри 

встановлюються на усій площі стелі для створення однонапрямленого 

вертикального повітряного потоку через чисте приміщення. 

В чистих приміщеннях класу IS04(клас 10) і більш високих класів для 

створення однонапрямленого повітряного потоку треба використовувати 

ULPA-фільтри. 

Автор [1] приводить конструкції і принцип дії декількох типів 

високоефективних фільтрів, у тому числі паперових і волокнистих. 

У фільтрах найбільш розповсюдженої конструкції (з глибокими гофрами) 

довгий лист фільтрувального паперу складається зиґзаґом, тобто так, щоб 

кожен наступний згиб дивився у протилежний бік. Відстань між згибами 

становить 15 або 30 см. З метою забезпечення вільної течії повітря через папір і 

сталий робочий режим, між складками встановлюють сепаратори – гофровану 

алюмінієву фольгу. Одержаний пакет із фільтруючого середовища і сепараторів 

клеїться до пластмасових, дерев’яних або металевих корпусів-рам. Конструкція 

цього фільтра приведена на рис. 1. 
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Рис. 1. Високоефективний фільтр з глибокими складками і сепараторами. 

 

Сьогодні випускаються високоефективні фільтри в основному у варіанті з 

дрібними складками-мінігофром (mini-pleat). В цьому фільтрі не використані 

алюмінієві сепаратори. Гофрований фільтрувальний папір ділять ниткою, 

стрічками клею, або за рахунок створеного на поверхні паперу рельєфу 

поміщають у корпус-рамку. Такий спосіб вкладання забезпечує у 2,5-3 рази 

більше число гофрів у порівнянні з фільтрами, де використані глибокі фільтри, 

а, значить, більшу компактність. 

Така конструкція фільтрів використовується у чистих приміщеннях з 

однонапрямленим потоком повітря, оскільки більша площа фільтруючого 

середовища забезпечує менший перепад тиску порівняно з глибокими гофрами. 

Конструкція цього фільтра приведена на рис. 2. 

Оскільки перепад тиску на фільтрі залежить від швидкості руху повітря 

через фільтруюче середовище і від типу конструкції, то, зазвичай, прийнято, що 

номінальна швидкість повітря через фільтр повинна становити 0,5 м/сек. 

При такій швидкості перепад тиску повинен знаходитися в межах від 120 

Па до 170 Па. При підвищенні тиску в 2,5 – 3 рази, фільтри заміняють. 
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Рис. 2. Чарунка фільтра з мінігофром. 

 

Освоєні і експлуатуються високоефективні повітряні фільтри, у яких 

фільтруючим середовищем є тонкодисперсні скляні волокна, діаметром від 0,1 

мкм до 10 мкм. При цьому відстань між волокнами значно більша розмірів 

часток, які вловлюються. BULPA-фільтрах доля тонких волокон більша, ніж у 

фільтруючому середовищі HEPA-фільтрів. 

На сторінках 109-112 [1] детально описані механізми уловлювання 

забруднюючих повітря часток, мікроорганізмів та продуктів їх життєдіяльності. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ НА ПРОМЫШЛЕННОМ 

ОБЪЕКТЕ 

 
Перегудов Ю. А., студ. (гр. КП-22, ФПМ НТУУ «КПИ», Россия), 

Михеев Ю. В., доц. (каф. ОТГБ НТУУ «КПИ») 

 

Гражданская защита (ГЗ) на промышленном объекте (в дальнейшем – 

на объекте) организуется с целью защиты персонала объекта и населения, 

проживающего вблизи от него, от чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и военного характера. 

Основными задачами ГЗ на объекте являются: 

1) защита персонала объекта и населения от ЧС; 

2) повышение устойчивости функционирования объекта в ЧС; 

3) проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в 

очагах поражения и зонах катастрофического затопления. 

Организационные мероприятия предусматривают разработку и 

планирование действий руководящего, командно-начальствующего состава 

отдела по делам ГОЧС, служб и формирований ГЗ по защите персонала 

объекта, проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

Инженерно-технические мероприятия ГЗ – это комплекс мероприятий, 

осуществляемых инженерно-техническими методами и средствами и 

направленных на предотвращение или уменьшение возможных потерь и 

разрушений, повышение устойчивости работы объекта в чрезвычайных 

ситуациях. 

Экономические мероприятия предусматривают такой подход к 

выполнению всего комплекса работ, который обеспечил бы их эффективность 

при минимальных капитальных затратах. 

Экологические мероприятия представляют собой продолжение 

комплекса работ данного направления, которые должны вестись каждым 

объектом с целью максимально возможного уменьшения вредного воздействия 

продуктов технологического цикла на окружающую среду. 

За организацию защиты персонала объекта и населения от ЧС отвечает 

система гражданской обороны объекта. 

Начальником гражданской обороны объекта является его 

руководитель. Он подчиняется ведомству, а в оперативном отношении 

начальнику гражданской обороны города, на территории которого расположен 

объект. 

На крупных промышленных объектах, как правило есть штатный 

заместитель начальника гражданской обороны, который в мирное время 

является основным организатором всех подготовительных мероприятий по 

гражданской обороне. 

Заместителем начальника гражданской обороны по рассредоточению 

и эвакуации персонала назначается обычно заместитель руководителя объекта 

по общим вопросам. Он разрабатывает план рассредоточения работающего 
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персонала и их семей, организует подготовку мест в загородной зоне, перевозку 

туда людей. 

Заместителем начальника ГЗ по инженерно-технической части 

назначается главный инженер предприятия, который непосредственно 

руководит службами, а также осуществляет техническое руководство аварийно-

спасательными и другими неотложными работами. 

Заместителем начальника ГЗ по материально-техническому снабжению 

назначается заместитель руководителя объекта по этим вопросам, руководящий 

службой материально-технического снабжения. 

На всех объектах, как правило, создаются отделы по делам ГЗ и ЧС, 

которые комплектуются из должностных лиц. Для решения задач, возлагаемых 

на ГЗ, на объектах, располагающих соответствующей базой, создаются 

следующие службы: 

1) оповещения и связи; 

2) охраны общественного порядка; 

3) противопожарная; 

4) медицинская; 

5) аварийно-техническая; 

6) убежищ и укрытий; 

7) энергетики и светомаскировки; 

8) радиационной и химической защиты; 

9) транспорта и др. 

Основные требования, предъявляемые к убежищам 

Убежища должны отвечать некоторым требованиям: 

1) обеспечивать защиту от любых поражающих факторов и от теплового 

воздействия пожаров на поверхности не менее двух суток; 

2) быть построенными вне зон и очагов пожаров и затоплений; 

3) иметь входы с той же степенью защиты, что и основные помещения, а 

на случай завала – аварийные выходы; 

4) иметь подходы, свободные от складирования опасных, горючих и 

сильно дымящих веществ, а также подъездные пути; 

5) иметь основные помещения высотой более 2,2 м, а уровень пола 

должен быть выше уровня грунтовых вод более чем на 20 см; 

6) иметь фильтровентиляционное оборудование, обеспечивающее 

очистку воздуха от примесей и подачу в убежище не менее 2 м
3
 воздуха в час 

на одного человека. 

Если убежище находится в зоне заражения с уровнями радиации после 

ядерного взрыва, то время безопасного пребывания в нем укрываемых людей 

составит от нескольких часов до одних суток. 

Убежища укомплектовываются работоспособным оборудованием: 

1) фильтровентиляционное оборудование обеспечивает очистку и 

обеззараживание воздуха, поступающего в убежище; 
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2) водопровод, запас воды в проточных емкостях из расчета 6 л питьевой 

и 4 л технической (для санитарно-гигиенических потребностей) на человека на 

весь расчетный срок пребывания в убежище; 

3) водяное, электрическое или другое отопление, которое включается с 

началом заполнения убежища; 

4) канализация (санузел) выполняется на базе общих сетей, но должны 

быть приемники фекальных вод, которые обеспечат нормальную 

жизнедеятельность при авариях на общих сетях и не допустят затопления 

убежища; 

5) освещение (основное, аварийное) не должно потреблять кислород; 

6) противопожарный инвентарь, инструменты, оборудование и материалы 

тушения пожаров; 

7) в убежище должен быть медицинский пункт; 

8) для контроля систем жизнеобеспечения в убежище имеются 

соответствующие контрольно-измерительные средства измерения, прибор 

химической разведки (ВПХР) и измеритель мощности дозы ИМД-21с (или ДП-

64, ДП-5, ИМД-5); 

9) в убежище хранится необходимая документация: план убежища и 

правила эксплуатации систем и элементов убежища; 

10)аварийная электростанция, если она имеется, размещается в отдельном 

изолированном помещении с тамбуром; 

11)каждое убежище обслуживается специальным формированием ГО 

(убежищ и укрытий). Его личный состав прибывает по сигналу и выставляет 

посты. 

Пост 1 – у каждого входа. При заполнении убежища через него 

осуществляется пропуск людей. Он распределяет поток прибывающих, 

обеспечивая размещение детей, больных и престарелых. По сигналу «Закрыть 

убежище» постовые закрывают дверь, и один из них постоянно находится у 

двери. 

Пост 2 – в аппаратной. Включает фильтровентиляционную аппаратуру 

(ФВА) и следит за работой всего оборудования, показаниями средств 

измерений. Выполняет команды по установлению режима вентиляции. 

Пост 3 – специалист перед заполнением убежища включает освещение во 

всех помещениях, закрывает ставни лазов, регулирует заглушки вытяжной 

вентиляции, выполняет переключения по схеме воздухоснабжения убежища, а 

затем поддерживает порядок при размещении людей. 
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МЕТОДИ НЛП, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ЗАСОБАХ МАСОВОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ ТА НЕБЕЗПЕКИ, ЯКІ ВОНИ СТВОРЮЮТЬ 

 
Переслєгін А.О., студент (гр. БІ-21, ФБТ НТУУ «КПІ») 

 

Вступ. Абревіатура НЛП розшифровується, як нейролінгвістичне 

програмування. Основною задачею НЛП є моделювання. У наш час прийоми 

нейролінгвістичного програмування використовуються не лише в психотерапії, 

а й у бізнесі. Використання спричинене можливістю швидких змін у мисленні 

клієнта за допомогою моделей і технік НЛП [1]. Застосування НЛП в засобах 

масової інформації збільшує її вплив на свідомість, робить рекламу більш 

ефективною. НЛП засноване на досвіді психотерапевтів, гіпнотизерів та 

психологів. Вплив засобів масової інформації зростає з кожним днем. 

Використання досягнень НЛП дозволяє створювати нові шаблони мислення, 

реагування та поведінки. Найчастіше НЛП зустрічаються у рекламі з 

використанням трьох основних прийомів: визначення метапрограмного 

профілю цільової аудиторії, використання технік креативності, застосування в 

рекламі прийомів, що дозволяють впливати на підсвідомому рівні. 

Предмет дослідження є методи НЛП, методи маніпулювання свідомістю 

людини які використовуються в ЗМІ та рекламі.  

Аналіз публікацій. Перші результати вивчення даної теми з’явились у 

1975 році. Вони були опубліковані в роботі «Структура Магії. Том 1». Дане 

питання було розглянуте Лукасом Дерксом, Ділтсом та Делозьє у наукових 

працях [2]. О’Коннор Дж. та Сеймор Дж. – автори праці «Введення в 

нейролінгвістичне програмування». Питання НЛП-тренінгу було розглянуте 

Холлом у праці «Збільшення сили ваших можливостей». «Психологія праці» 

Баклицького І.О. також підіймає дану тему.  

 Основні результати дослідження. Нейролінгвістичні прийоми призводять 

до змін у свідомості людини. Маніпуляція ЗМІ має величезні можливості. Вже 

сьогодні ЗМІ здатне домагатись від людей необхідних для них поглядів, 

стереотипів та моделей поведінки. Підвищення ролі ЗМІ в політичному житті 

зменшують свободу вибору під час виборів. Однією з найбільших небезпек є 

експлуатація руйнівних тенденцій підсвідомості. Сутність НЛП у ЗМІ полягає у 

використанні прийомів, що допоможуть привернути увагу, допоможуть 

створити особливе емоційне сприймання інформації, викликатимуть довіру до 

інформації. Фінальною стадією є остаточне переконання в необхідному 

ставленні до поданого матеріалу.  

Основні нелінгвістичні методи впливу: 

 прийом експлуатації аудіопатернів: підлаштування до дихання, 

модуляції, інтонаційна гра, формування вербального образу; 

 прийом використання візуальних архетипів: становлення певного 

архетипу поруч із відповідними архетипами; 

 прийом маркування тексту: виділення в основному тексті певних 

частин; 
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 прийом застосування субмодаьностей: використання особливостей і 

характеристик звуку та зображення для емоційного впливу; 

 прийом використання каталепсії; 

 прийом вікової регресії; 

 прийом підміни шаблонів; 

 прийом підлаштовування; 

 прийом асоціацій та дисоціацій; 

 та інші. 

Основні лінгвістичні методи впливу: 

 прийом зміни фокуса уваги; 

 прийом імперативної персевераци: маніпуляція упевненим голосом та 

інтонацією, підсилена неодноразовим повторенням; 

 прийом якірного позиціонування через уведення в синонімічний ряд; 

 прийом «розкручування»: зміна масштабу розгляду аналізованого 

предмету; 

 прийом зміни контексту: засновано на здатності людини дивитись на 

ситуації під різним кутом; 

 прийом рівності; 

 прийом псевдовибору. 

Для прикладу розглянемо метод впливу під назвою «психічний вірус» [3]. 

Прийом створення базується на інформації, що є у свідомості людей, впливає 

на перебіг певних подій та явищ. Найпростішими «вірусами» є міфи, чутки, 

анекдоти, мрії. «Віруси» здатні до самовідтворення, само посилення та само 

поширення. Викликаються вони під час обміну емоціями, у ситуації 

зацікавлення. До складних «психічних вірусів» відносять релігії та ідеології. 

Нейролінгвістичне програмування – це втручання у підсвідомість людини 

без її відома та непомітне керування нею. НЛП призводять до певного типу 

трансу, що дозволяє легко втручатись у свідомість людини. 

Людину чіпляють як глядача, читача, керуючись її найглибшими та 

найсильнішими переживаннями. Звертання до таких тем приносить прибуткові 

проекти. Люди прагнуть читати та переглядати те, що призводить до 

внутрішнього напруження, стресового стану. На тлі емоційного дискомфорту у 

свідомість людей легко впроваджується будь-який міф, що в іншому стані 

викликав би негативні емоції.  

З часу існування ЗМІ, досвід показує, що окрім благих цілей таких як 

освіта, допомога у покращенні суспільного життя, сприяння встановленню як 

особистості, існує багато також негативних цілей. Наприклад, поневолювання, 

дезінформація, формування загальної думки для мас. 

Реклама – один із найбільш дієвих способів привернути увагу споживача, 

створити підприємству чи установі певний образ, показати із гарного боку. 

Маніпуляція словами та відеорядом, побудова в певному порядку, створення 

певного ритму викладу - усе це допомагає створити потрібне емоційне 
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становище. Автори реклами досягають своєї головної мети – маніпулювання та 

провокація швидких змін у мисленні клієнта. 

DIBABA – це психологічний вплив, що описує шість етапів продажу 

товару, який рекламується [4]. Розглянемо дані етапи: 

1. Виникнення потреби. У людини виникає гостре відчуття, що їй чогось 

не вистачає. Дана потреба спонукає людину до активних дій. 

2. Пошук шляхів. Потреба перетворюється на проблему, яка потребує 

термінового вирішення. У свідомості має відбутись поєднання проблеми із 

пропозицією у рекламі. 

3. Підказка. «Натяк» аудиторії, що рекламований товар підходить під її 

вимоги. 

4. Реалізація дії.  

5. Стимуляція бажання покупки. 

6. Створення атмосфери, що була б сприятлива для покупки. 

Сьогодні гіпноз та методи НЛП широко використовуються у ЗМІ, 

особливо у рекламі. Мета: активний вплив на аудиторію.  

Перспективи подальшого розвитку НЛП в ЗМІ мають небезпечний 

характер для аудиторії. Коректність використання даних прийомів потребує 

контролю та залежить від рівня професіоналізму фахівця, що над ними працює. 

Тому дана тема потребує подальшого вивчення в залежності від видів 

використання. 

Висновки. Питання є надзвичайно актуальним. Ми живемо у час, коли 

свобода є невід’ємною частиною кожної мислячої людини. Суспільство звикло 

до думки, що кожен має право на вибір. Але якщо усі зазначені прийоми будуть 

направлені заради однієї цілі, то людина, захисні бар’єри свідомості якої 

зламано, змінюється як особистість.  

НЛП володіє великою кількістю засобів психологічного впливу, що 

можуть здійснювати корегування мислення, поведінки, емоцій. 

Використовувати їх можна як для окремої особи так і масово.  
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ЗАХОДИ ТА ЗАСОБИ ПО ЗАПОБІГАННЮ ІНФІКУВАННЮ 

ЛЮДЕЙ МІКРОБІОЛОГІЧНИМИ ТА БАКТЕРІАЛЬНИМИ 

ЗАХВОРЮВАННЯМИ 

 
Письменна М.О., студент (гр. БТ-21, ФБТ НТУУ «КПІ») 

 

Вступ. У повітрі, транспорті, на предметах постійного користування, 

особистих речах та предметах суспільного використання за будь-яких обставин 

перебуває велика кількість вірусів та мікроорганізмів, в тому числі і 

патогенних. В зв’язку з тим, що всі люди, перебуваючи в соціумі, постійно 

спілкуються і взаємодіють один з одним, виникає висока ймовірність 

інфікування та обміну захворюваннями. Тому проблема захисту та запобігання 

різноманітних хвороб є і завжди була досить актуальною, особливо в наш час, 

коли майже всі хвороби є виліковними. Тому в даній доповіді будуть наведені 

джерела ураження та методи запобігання вірусним та бактеріальним інфекціям. 

Предметом дослідження є заходи та засоби по запобіганню інфікуванню 

людей та контролю мікробіологічного забруднення повітря, різноманітних 

приміщень та територій. 

Аналіз публікації. В людському організмі перебувають найрізноманітніші 

мікроорганізми. Одні не приносять шкоди, інші - навіть корисні. Хвороботворні 

бактерії відрізняються тим, що виділяють ферменти, які розкладають кров’яні 

тільця, м’язи, слизисті оболонки, порушуючи тим самим нормальне 

функціонування організму. 

Мікроорганізми потраплять в організм людини трьома шляхами: через 

дихальну систему, органи кишкового тракту та шкіру. Джерелом інфекції 

можуть бути: хвора людина або бактеріоносій, хворі домашні та дикі тварини і 

птахи, а також комахи. 

В боротьбі з мікробами велике значення має особиста гігієна. Піт, пил, 

бруд – гарне поживне середовище для мікроорганізмів. Ефективним методом 

боротьби з мікробами є дезінфекція. В якості дезінфікуючих засобів 

використовують йод, ультрафіолетові промені, хлор та інші. 

Проти переносників мікробів направлена дезінсекція та дератизація. 

Дезінсекція - засіб боротьби з комахами. Препарати, що використовують при 

дезінсекції називаються інсектицидами. Існує величезна кількість інсектицидів, 

у всіх випадках у складі присутній хлор [1]. 

Боротьба з гризунами називається дератизацією. При цьому 

використовують хімічні, механічні і біологічні засоби. 

Основні результати дослідження. Епідемія — тип захворювання, яке є 

набутим для даної популяції , швидкість розповсюдження якого є вище 

очікуваного по відношенню до даних за попередніми захворюваннями , 

пандемія та епідеміями. Також варто зазначити про таку властивість епідемії як 

імунна «пам’ять», тобто здатність організму розпізнавати на знешкоджувати 

повторно введений в організм антиген ( чужорідний об’єкт). 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F
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Термін епідемія застосовується в тому разі, якщо захворювання охоплює 

значні території . В випадку надзвичайно інтенсивного розповсюдження 

епідемії на великі території (декілька країн або континентів) досить часто 

вживають визначення пандемія [2]. 

Основним напрямком діяльності забезпечення епідеміологічної безпеки 

був і залишається профілактичний метод. При цьому комплекс 

попереджувальних заходів щодо інфекційних захворювань спрямований на всі 

три фактори (ланки) епідеміологічного процесу - джерело інфекції, шляхи її 

передачі і чутливі до захворювання люди. Якщо виключити хоча б одну ланку з 

цього ланцюга, епідеміологічний процес припиниться. Отже, мета 

попереджувальних заходів - впливати на джерело, щоб зменшити ураження 

зовнішнього середовища, локалізувати поширення мікробів, а також підвищити 

стійкість населення до захворювання. 

До заходів, що проводять над джерелом інфекції, відносяться раннє 

активне і повне виявлення носіїв, їх своєчасна ізоляція, госпіталізація та 

лікування, проведення дезінфекційних заходів в осередку. 

Ще одним ефективним заходом щодо запобігання епідемій являється 

вакцинація. Під шкіру людини вводять ослаблений вірус, внаслідок чого 

відбувається перенесення захворювання в легкій формі. Після чого виникає 

набутий імунітет [3]. 

Дуже важливий розрив і другої ланки епідеміологічного процесу - шляхів 

передачі збудника. З метою попередження поширення інфекційних 

захворювань і ліквідації вогнища захворювання проводиться комплекс 

ізоляційно-обмежувальних заходів, що отримали назву карантин, який 

передбачає виконання певних правил: 

- не можна без спеціального дозволу покидати місце проживання. 

Виходячи з будинку, слід одягати засоби індивідуального захисту органів 

дихання, уникати місць великого скупчення людей; 

- проводити щоденне вологе прибирання приміщень з використанням 

дезінфікуючих засобів; 

- винищувати переносників інфекційних захворювань: щурів, мишей, 

бліх, кліщів, клопів, тарганів; 

- уважно стежити за домашніми тваринами і при виявленні у них будь-

яких ознак захворювання негайно звертатися до ветеринара; 

- суворо дотримуватися правил особистої та громадської гігієни. 

Ретельно, особливо перед прийомом їжі, мити руки теплою водою з милом; 

-дотримуватися санітарно-гігієнічних вимог харчування: використовувати 

воду тільки з перевірених джерел і пити лише кип'ячену, сирі овочі і фрукти 

після миття обдавати окропом, хліб прожарювати на вогні, в духовці або печі. 

На території, прилеглій до зони карантину, встановлюється режим 

обсервації - посиленого медичного спостереження. 

Висновки: Головними заходами та засобами по запобіганню 

захворюванню та епідеміологічної ситуації є дезінфекція уражених об’єктів, 

дератизація гризунів, дезінсекція різноманітних комах – переносників хвороб. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F
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Інфікуванню легше запобігти, аніж ліквідовувати наслідки та складну 

епідеміологічну ситуацію. Саме вакцинація є яскравим прикладом 

попередження масового ураження патогенними мікроорганізмами. Карантин - є 

жорстким і дієвим засобом по припиненню епідемій та пандемій. 
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ШЛЯХИ ЗМЕНШЕННЯ ГОСТРОТИ ПРОБЛЕМИ ПРОСТИТУЦІЇ В 

УКРАЇНІ 

 
Поліщук І.В., студентка (гр. БТ-21, ФБТ НТУУ «КПІ») 

 

Вступ. За останні кілька десятиліть наше суспільство зазнало значних 

змін. На жаль, доводиться визнавати що не всі з них є позитивними. Традиційні 

українські цінності втратили свою популярність на фоні західної моделі життя. 

Одним із проявів соціальної девіації є статева деморалізація молоді. Дане 

явище формується внаслідок соціально-економічних та культурно-освітніх 

чинників. Однією з основних проблем статевої деморалізації українського 

суспільства є поширення проституції, обсяги якої зростають з кожним роком. 

Ще донедавна обговорювати цю тему було не прийнято, але зараз неможливо 

закривати очі на небезпеки, що породжує проституція. Варто також врахувати й 

те, що Міжнародна організація праці офіційно визнала роботу у сексуальній 

“індустрії” одним із видів праці. На сьогоднішній день офіційна проституція 

визначається двома найбільшими негативними наслідками: поширення ВІЛ-

інфекцій та розвиток торгівлі людьми. Актуальність цього дослідження 

випливає з опитувань Українського інституту соціальних досліджень, де за 

офіційною статистикою проституцією займається близько 50 тисяч українців 

починаючи із 10 років.  А отже, велика кількість українців опиняється в зоні 

ризику.            

 Предмет дослідження. Сучасні законодавчі підходи до проблеми 

проституції, що допоможуть запобігти розповсюдженню інфекцій та 

збереженню життя і здоров’я жінок, що знаходяться в зоні ризику. 

Аналіз публікацій. Варивода В.І. в своїй дисертації [1] констатує, що у 

самій лише Україні кількість жінок, які виїжджають за кордон з метою 

проституювання, приголомшує. Згідно зі статистикою Міністерства внутрішніх 

справ України, за останні 10 років виїхало 400 тисяч жінок віком до 30 років. 

Посольство Таїланду в Москві, яке розглядає заяви на візи з Росії і України, 

повідомляє, що кожного дня воно отримує близько тисячі таких заяв і більшість із 

них від жінок. Відомо, що лише у 1998 р. під приводом працевлаштування було 

незаконно вивезено за кордон 158 жінок, які використовувались у сфері секс-

бізнесу. Повернулося в Україну тільки 56 осіб. Згідно з інформацією 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, з 1990 р. по теперішній 

час понад 500 тисяч українок були вивезені за кордон шляхом обману, з них понад 

100 тисяч – з метою залучення в секс-індустрію [1].   

Основні результати дослідження. В деяких країнах проституція 

знаходиться під забороною та переслідується законом. Інші визнали її як 

професійну діяльність та легалізували. На жаль, існує пасивна позиція, що 

допомагає процвітанню секс-бізнесу, так як відсутня чітка позиція 

законодавства щодо даного явища. До країн, які визнали проституцію одним із 

офіційних видів праці відносять Нідерланди, Німеччина, Канада, Австралія, 

Греція, Швейцарія, Ізраїль, Туреччина, Перу, Еквадор. Країною з найбільш 
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ефективними законами вважається Німеччина. В 2002 році коаліційний уряд 

Німеччини прийняв «Закон про регулювання правових стосунків осіб, які 

займаються проституцією». Згідно до цього закону проституція була 

легалізована як професія, утримувачі борделів набували статусу підприємців, 

вони отримували право наймати на роботу працівниць на контрактній основі. В 

свою чергу робітниці зобов’язувалися виплачувати податки, а в обмін отримали 

право на соціальний захист – пенсію, медичне страхування, виплати по 

безробіттю.         

З іншої точки зору до цієї проблеми та шляхів її вирішення підійшли в 

Швеції. У 1999 році був прийнятий Закон проти купівлі сексуальних послуг. 

Відповідно до даного закону, клієнт, який звертається до повії, особисто несе 

кримінальну відповідальність, наслідками якої є штраф чи ув’язнення до шести 

місяців. Так, спостерігається спроба змістити акцент на причини проституції, 

означити проституцію як небажане соціальне явище. 

 З іншого боку, жінки, які залучені до найнижчого рівня проституції, 

тепер більше страждають від насилля та, в основному, є взагалі виключеними зі 

сфери дії державної політики [2]. Дослідниця Петра Остергрен (Petra 

O¨stergren) критикує державну політику щодо проституції. Результати її 

досліджень, на жаль, невтішні. Переважна більшість опитаних, які залучені до 

комерційного сексу, незадоволені законодавчою та соціальною ситуацією, 

пов’язаною з політикою криміналізації споживача сексуальних послуг.  

 Можна вважати слушною пропозицію А.О. Габіані про створення служб 

соціального патронажу. В такому випадку повії та люди, які потрапили в 

рабство будуть визнані незахищеними верствами населення, які потребують 

захисту соціальних робітників. До основних обов’язків цих соціальних служб 

має входити виявлення проституток, розміщення, у випадку потреби, – їх 

стаціонарного лікування, працевлаштування, піклування про їх дітей, котрі 

залишилися без догляду. В ідеалі при такому підході правова відповідальність 

повинна наставати не за саме заняття проституцією, а за порушення правил, 

встановлених для цієї діяльності, та експлуатацію жінок [3].  

Запропонований шлях зменшення соціальної небезпеки проституції 

повністю відповідає вимогам керівних принципів, напрацьованих другою 

Міжнародною консультацією по ВІЛ/СНІДу та правах людини, яку було 

організовано Управлінням Верховного комісара ООН із прав людини і 

ЮНЕЙДС. Ними, зокрема, державам пропонується декриміналізувати 

законодавство, яке стосується роботи дорослих осіб у сфері надання 

сексуальних послуг, не пов’язаних із заподіянням шкоди. Надалі держави 

мають шляхом упровадження засобів правового регулювання забезпечити 

дотримання правил гігієни і безпеки із метою захисту працюючих у цій сфері та 

їх клієнтів, включаючи підтримання безпечної сексуальної поведінки при 

наданні сексуальних послуг.    

Різноманітний досвід багатьох країн доводить, що викорінити 

проституцію взагалі неможливо, тож, потрібно дотримуватися принципу 

«золотої середини», а отже, ввести режим регламентаризму, тобто розробити й 
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увести в дію певні правила для заняття проституцією (державна реєстрація, 

медичний огляд установлення обмежень щодо осіб, що виявили бажання 

займатися цим видом діяльності, територіальне обмеження, контрольно-

наглядові повноваження посадових осіб державних органів тощо), як це 

передбачено в законодавстві багатьох зарубіжних держав [4]. Тільки у такому 

випадку з'явиться реальна можливість протидіяти цьому явищу, забезпечити 

дотримання прав і свобод людини у сексуальній сфері. Реалізація такого 

підходу у повсякденному житті, можна передбачити, надасть можливість не 

лише упорядкувати проституцію, але й, певною мірою, допоможе запобігти 

процесу нелегальної міграції з боку жінок, котрі прагнуть їхати за кордон, щоб 

там працювати у будинках розпусти [3]. Особливе місце полягає у питанні 

відповідальності, яка на думку автора має бути передбачена не за саму 

діяльність, а за порушення правил її здійснення й за експлуатацію жінок. 

Залежно від періодичності порушення, суб'єкта вини та інших обставин справи 

встановити різну відповідальність, наприклад, одноразове порушення - 

адміністративна відповідальність, систематичне, грубе або зроблене групою 

осіб - кримінальне, як і за експлуатацію [5].  

Висновки. Максимум уваги має бути привернутий до проблеми 

проституції. Шляхом вирішення цієї проблеми, виходячи з досвіду інших країн, 

є законодавче визнання і регулювання і захист працюючих в цій галузі. 

Особливо важливо, щоб це питання озвучувалося не лише з метою 

популяризації проституції, чи з політичних мотивів, а саме з метою дійсно 

змінити реалії українського життя на краще. 
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ ЗІ ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

 
Полукаров О.І., канд. техн. наук (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»), 

Кружилко В.О., студент (гр. УЕ-41м, ФММ НТУУ «КПІ»), 

Майстренко Н.В., студентка (гр.УЕ-21, ФММ НТУУ «КПІ» 

 

Переважна більшість підприємств України функціонує в умовах 

катастрофічного старіння основних фондів, використання застарілих 

технологій, численних порушень технологічної та виробничої дисципліни. 

Простої та зниження продуктивності праці, викликані профзахворюваннями, 

призводять до суттєвого уповільнення виробничого процесу, а отже, 

додаткових витрат. Профзахворюваність в Україні значною мірою залежить від 

умов праці на виробництві, тому виникає задача з встановлення цієї залежності, 

визначення за її допомогою ефективності впровадження заходів з охорони 

праці (ОП). Це дозволить працівникам відповідних служб раціонально 

планувати витрати на поліпшення умов праці. 

Вивчення наукових досліджень з цього питання свідчить, що, як правило, 

виявляється лише вплив шкідливих факторів на профзахворюваність. Аналіз 

ризику профзахворювань та їх вплив на економіку підприємства ще широко не 

проводиться з двох причин:  

 через відсутність відповідної методики оцінки ступеня ризику;  

  через професійну та психологічну непідготованість фахівців у цій 

сфері.  

Серед головних факторів, що впливають на рівень профзахворюваності, у 

першу чергу слід відзначити такі:  

 умови праці на робочому місці, що не відповідають чинним нормам;  

 недостатнє забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту 

та їх невідповідність основним вимогам;  

 недостатня поінформованість керівників підприємств щодо кількості 

працівників, які працюють у шкідливих умовах.  

Результати наукових досліджень свідчать, що раціональний комплекс 

заходів, спрямованих на поліпшення умов праці, може забезпечити приріст її 

продуктивності на 15-20 % і більше. Так, природне освітлення збільшує 

продуктивність праці на 10 %, раціональне штучне освітлення - на 6-13 %, 

правильна організація робочого місця - на 21 %, функціональна музика - на 12 

%, раціональне пофарбування приміщення та обладнання - на 25 % тощо. 

Однак продуктивність праці різко знижується при високій температурі повітря 

робочої зони і становить при 26-30°С усього 20-50 % від її рівня при 18°С. 

Виходячи з вищевказаного задача з прогнозування рівня профзахворюваності 

на плановий період, визначення рівня її ризику та оцінки ефективності 

відповідних заходів є дуже актуальною. 

Основним критерієм оцінки ефективності управління безпекою праці 

повинна бути фактична величина ризику, якому піддаються працівники на своїх 
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робочих місцях. Цю величину слід постійно порівнювати з нормативно 

визначеним допустимим рівнем ризику.  

Підвищення ефективності планування заходів пов'язано з прогнозуванням 

стану ОП на підприємстві, що дозволяє: оцінити змінювання стану ОП у 

майбутньому; виявити показники і фактори, які найбільш істотно впливають на 

рівень профзахворюваності, кількісно оцінити ступінь цього впливу; визначити 

можливі зміни в її структурі в майбутньому і спрогнозувати основні напрямки 

діяльності з підвищення безпеки виробництва; виявити альтернативні дії для 

досягнення поставленої мети, а також сформулювати саму мету; обґрунтувати 

управлінські рішення з оптимального розподілу наявних фінансових і 

матеріальних ресурсів; визначити пріоритетність вкладання коштів у 

профілактичні заходи. 

Вивчення динаміки кількісних показників профзахворюваності дає 

можливість встановлювати закономірності їх зміни і з урахуванням цього 

прогнозувати ймовірні значення рівня профзахворюваності та інших показників 

у межах похибки прогнозу. Методи моделювання ґрунтуються на побудові 

математико-статистичних моделей змінювання рівня профзахворюваності, які 

відображають причинно-наслідковий механізм процесу. При цьому важливу 

роль у побудові моделі прогнозування відіграють раніше виявлені 

закономірності. 

Вихідними даними при розрахунках є показники діяльності підприємства, 

на основі яких розробляється математико-статистична модель за попередній 

період. Цей метод дозволяє встановити фактори, що визначають прогнозований 

показник і, якщо відома чи може бути знайдена динаміка зміни, обчислити його 

значення.  

Економічна інформація про збитки від профзахворюваності повинна 

містити дані про витрати за такими статтями: 

 компенсація за шкідливі умови праці; 

 відшкодування наслідків профзахворювань; 

 покриття збитків через шкідливі умови праці; 

 одноразові та експлуатаційні витрати на підвищення безпеки 

виробництва. 

Ефективність заходів зі зниження рівня профзахворюваності на 

підприємстві визначається сумою часткових ефектів: 
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де iE  - економічна оцінка і-го показника поліпшення умов праці на 

виробництві. 

Приріст обсягів нормативно чистої продукції, що зумовлений 

скороченням втрат у зв'язку із захворюваністю через шкідливі умови праці, 

визначається за формулою 
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де 1

mBΔ - збільшення обсягів m-гo виду продукції; Нm - норматив чистої 

продукції m-гo виду,  

,V)ДД(ВΔ р21

1

m   

 

де Д1, Д2 - загальна кількість днів, втрачених у зв'язку із захворюваністю 

через шкідливі умови праці до і після проведення заходів; Vр - середній 

виробіток на одного працівника. 

Зниження собівартості продукції та збільшення прибутку за рахунок 

економії на підготовку та перепідготовку у зв'язку із заміною працівників, що 

захворіли чи вибули через плинність кадрів, обчислюється за виразом 
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де Ч1 - скорочення числа працівників, що потребують перекваліфікації 

внаслідок профзахворювання; Q1 - середні витрати на перекваліфікацію одного 

працівника; Ч0 - скорочення числа працівників, яких прийнято замість тих, що 

вибули чи потребують навчання; Q0 - середні по галузі витрати на навчання 

одного прийнятого працівника. 

Приріст обсягів нормативно чистої продукції, зумовлений підвищенням 

продуктивності праці завдяки поліпшенню її умов, визначається за формулою 
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де 2

mВΔ - збільшення обсягів m-го виду продукції внаслідок підвищення 

продуктивності праці за рахунок поліпшення її умов,  
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де Ч  - середньоспискова чисельність працівників за рік; V- річний обсяг 

виготовленої продукції (за винятком браку); ΔП - підвищення продуктивності 

праці завдяки поліпшенню її умов. 

Для прогнозування рівня профзахворюваності узагальнюються дані про 

кількість потерпілих за n попередніх років (на 1000 працівників) та будується 

графік. За видом графіка вибирається залежність показника рівня 

профзахворюваності. В більшості випадків доцільно використовувати 

експоненціальну залежність 
btae)t(x  , 
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де x(t)- величина показника рівня профзахворюваності за час t, 

;
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Похибка прогнозних значень визначається за формулою 
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k ; ti, tj - i-й базовий та j-й прогнозований періоди.  

Важливим напрямком у зниженні рівня ризику, пов’язаного з безпекою 

виробництва на підприємстві, є збільшення його виробничих потужностей 

(резервів потужностей), які задовольняють вимоги охорони праці. Для 

визначення оптимального рівня ризику доцільно розглянути різні варіанти 

нарощування виробничої потужності підприємства, що будуть відрізнятися 

значеннями потужності, а отже, її резервами. 

Цей процес здійснюється переважно шляхом технічного переозброєння 

або реконструкції робочих місць, що зумовлює необхідність складання 

відповідних програм капітальних вкладень, у тому числі в охорону праці. 

Розробленню програми повинні передувати аналіз та оцінка техніко-

економічного й організаційного рівнів виробництва за системою показників, 

яка охоплює такі їх основні групи: технічна оснащеність виробництва і 

технічний рівень устаткування, відповідність застосовуваних технологій 

сучасним вимогам (у тому числі й з безпеки виробництва), технічний рівень та 

якість продукції, рівень організації виробництва. Програма складається за 

розділами: 

1) зведені техніко-економічні показники (приріст виробничої потужності 

та обсягів товарної продукції, підвищення рівня механізації виробництва, 

зростання продуктивності праці, економія енергетичних і матеріальних 

ресурсів, загальна сума капітальних вкладень); 

2) заходи для окремих напрямків техніко-економічного та 

організаційного розвитку (впровадження прогресивних технологій, механізація 

й автоматизація виробництва, модернізація наявного устаткування, 

вдосконалення організації виробництва та управління, підвищення безпеки 

виробництва) з розрахунком за кожним з них приросту виробничої потужності 

та інших економічних показників; 

3) потреба в устаткуванні. 

В умовах ринкової економіки, особливо в період її становлення, 

інвестування заходів з охорони праці пов'язане з ризиком неотримання 
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очікуваних результатів у встановлені (бажані) терміни. У зв'язку з цим виникає 

необхідність у кількісній оцінці ступеня ризику втрати коштів, що 

інвестуються, з тим, щоб ще до здійснення капітальних вкладень мати реальну 

картину перспектив зменшення частки витрат на забезпечення безпеки 

виробництва в собівартості продукції та повернення за рахунок цього 

вкладених коштів. 

Виходячи з вищенаведеного, методичні підходи до оцінки економічної 

доцільності капітальних витрат на охорону праці повинні передбачати 

мінімально гарантоване зниження рівня собівартості продукції підприємства за 

умови компенсації інфляційної зміни купівельної спроможності грошей 

протягом розглядуваного періоду часу і покриття ризику, пов'язаного з 

реалізацією запланованого заходу. Це досягається шляхом використання 

методів дисконтування. 

Процес дисконтування вартості проекту заходу полягає у приведенні до 

вибраного базового моменту часу вартісної оцінки майбутніх значень як самих 

капітальних витрат, розподілених у часі, так і надходжень (грошового потоку) 

від них з використанням складного відсотка. 

Залежність між сучасною СВ і майбутньою МВ вартістю проекту така: 

 
t

Д
КМВCВ )1/(  , 

 

де 
Д

K  - коефіцієнт приведення (дисконтування); t - розрив у часі (лаг) 

між поточним і базовим (початковим або розрахунковим) моментами реалізації 

капітальних вкладень у захід з охорони праці. 

З урахуванням дисконтування величина накопичених чистих надходжень 

від реалізації такого проекту, розподілена у часі, визначається за формулою 
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де ЧПt – чистий прибуток на момент часу t. 

Величина ЧПt розраховується як сума чистого прибутку за рахунок 

зниження собівартості продукції Пч і амортизаційних відрахувань АВ: 

 

АВПЧП
Чt
 . 

 

Показник чистих надходжень дозволяє розрахувати накопичену поточну 

прибутковість проектів, об'єм якої частково залежить від рівня позикового 

відсотка і темпів інфляції. 

Важливим моментом при визначенні коефіцієнта дисконтування є 

врахування ризику. Ризик у процесі капітальних вкладень в охорону праці 

незалежно від його конкретних форм зрештою може виражатися у можливому 

зменшенні реальної віддачі від вкладених коштів порівняно з її очікуваною 

величиною. Тому необхідно вводити поправку до коефіцієнта дисконтування, і 

в цьому разі він буде характеризувати прибутковість безризикових вкладень і 
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може бути розрахований за формулою 

 

rlНПК
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де НП - мінімальна реальна норма прибутку; l - темп інфляції; r - 

коефіцієнт, що враховує ступінь ризику. 

Різниця дисконтованих чистих надходжень від реалізації проекту і 

первинних інвестицій визначає величину чистого приведеного прибутку ЧПП: 
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де КВt - капітальні витрати.  

Знаючи ЧПП можна порівняти капіталовкладення, які необхідно 

здійснити, з додатковим прибутком, який вони забезпечать у майбутньому за 

рахунок зниження собівартості продукції. Якщо дисконтована сума очікуваних 

у майбутньому прибутків від капіталовкладень перевищує витрати на 

інвестування, то такі проекти рекомендуються до реалізації. Переваги 

застосування цього показника для оцінки ефективності інвестицій полягають 

також у тому, що він дозволяє визначити термін повернення вкладених коштів, 

тобто період, протягом якого чистий приведений прибуток дорівнює нулю, 

оскільки сума дисконтованих надходжень стає рівною величині дисконтованих 

інвестиційних витрат. 

З урахуванням наведеного формула для розрахунку періоду окупності 

проекту Т матиме вигляд 
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Величина Т визначає інтервал часу, необхідний для покриття витрат за 

проектом, тому чим коротший період окупності інвестицій, тим менш 

ризикованим є проект. 

Оцінки, отримані за допомогою методів прогнозування та економічного 

аналізу заходів зі зниження рівня профзахворюваності, є лише базою для 

прийняття остаточного рішення з управління ОП. Крім цього можуть братися 

до уваги додаткові критерії, у тому числі й неформального характеру. 

Запропонований підхід дозволяє перейти до наступного етапу – створення 

автоматизованої системи управління ОП на підприємстві, в основу якої 

покладено науково обґрунтовані методи оцінки ефективності заходів зі 

зниження рівня профзахворюваності.  

Отже, застосуванням методів оцінки економічної ефективності інвестицій 

з урахуванням ризику за такими показниками, як чистий приведений прибуток, 

період окупності витрат і рентабельність інвестицій, дозволяє обґрунтувати 
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доцільність інвестування і вибрати найбільш ефективний варіант капітальних 

вкладень в охорону праці. 
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ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ І ЗМІСТУ РОЗДІЛУ «ОХОРОНА 

ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ» 

В ДИПЛОМНИХ РОБОТАХ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО 

РІВНЯ «МАГІСТР» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ФММ 

 
Полукаров О.І., канд. техн. наук (каф. ОПЦБ НТУУ “КПІ”) 

 

Концептуальні основи і підхід до висвітлення питань охорони праці у 

випускних роботах майбутніх фахівців у сфері менеджменту викладені автором 

у |1|. Особливості розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» 

в дипломних роботах само освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» для 

студентів спеціальностей 8.03060101 (7.03060101) - “Менеджмент організацій і 

адміністрування (за видами економічної діяльності) ”, 8.03060102 (7.03060102) - 

“Менеджмент інноваційної діяльності”, 8.03060104 (7.03060104) - 

“Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, 818010012 (818010012) – 

«Управління інноваційною діяльністю» з нашої точки зору відбиває наступна 

його структура: 

1. Аналіз ефективності функціонування система управління охороною 

праці (СУОП) або гігієною та безпекою праці (CУГіБП) в організації. 

2. Діюча структура і система управління охороною праці (СУГіБП) в 

організації. 

3. Рекомендації з вдосконалення СУОП (CУГіБП) в організації і/або 

пропозиції щодо покращення умов праці, усунення (зниження) професійного 

ризику (управління професійними ризиками). 

4. Міри з забезпечення безпеки у надзвичайних ситуаціях (НС). 

5. Висновки до розділу 4 

Остаточна назва першого параграфу визначається фактичною назвою 

діючої в організації системи СУОП чи СУГіБП. Їого зміст зводиться до 

співставлення фактичних характеристик (параметрів) ідентифікованих 

шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища (концентрації 

шкідливих речовин у повітрі, шум, вібрація, випромінювання тощо), отриманих 

в організації де виконується дипломна робота з їх нормативними (гранично 

допустимими) значеннями, що встановлені чинними нормами, правилами та 

іншими документами. Наводяться дані щодо відповідності вимогам безпеки 

інфраструктурних ресурсів (будівель, приміщень, основних або найбільш 

небезпечних технологічних процесів, обладнання та допоміжних засобів і 

інструментів). Аналізуються абсолютні значення і динаміка виробничого 

травматизму та професійної захворюваності за останні роки (якщо вони мають 

місце). Параграф завершується висновками щодо ефективності СУОП, (ГіБП) в 

організації. Саме відсутність невідповідності фактичних значень показників 

безпеки їх нормативним значенням повинен бути головним критерієм якості і 

ефективності системи управління. 

У другому параграфі наводяться діюча в організації структура і система 

(у вигляді переліку відповідних стандартів, положень, наказів або інших 
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документів щодо політики керівництва в сфері охорони праці /гігієни та 

безпеки праці, мети, завдань, основних функцій, розподілу обов’язків тощо) 

управління охороною праці. Його назва визначається за принципом першого 

параграфу. Структура управління ОП (ГіБП) повинна відповідати вимогам ст. 

15 розділу ІІІ Закону України «Про охорону праці». Систему управління 

потрібно перевірити на відповідність ДСТУ OHSAS 18001:2010 «Системи 

управління гігієною та безпекою праці – Вимоги» і/або «Рекомендаціям щодо 

побудови, впровадження та удосконалення системи управління охороною 

праці»,затвердженим Головою Держгірпромнагляду 07.02.08 р.  

У випадку встановлення невідповідностей треба підкреслити необхідність 

їх усунення, чому і присвячується початок наступного параграфу.  

Саме цей (третій) параграф повинен мати ознаки «спецчастини» і бути 

безпосередньо пов’язаним з темою дипломної роботи. Якщо у попередньому 

параграфі виявлені невідповідності і недоліки діючої в організації структури 

або СУОП (CУГіБП), даний параграф слід почати з рекомендацій по їх 

усуненню. Далі (а як що у попередньому параграфі невідповідності і недоліки 

не виявлені з цього слід починати) потрібно проаналізувати зміст і 

ефективність окремих складових діючої СУОП (CУГіБП), які пов’язані або у 

найбільшому ступені наближені до основної теми дипломної роботи і 

розробити пропозиції з їх вдосконалення. Наприклад, якщо робота присвячена 

стимулюванню, то саме цієї функції потрібно приділити увагу і з точки зору 

підвищення безпеки праці. Якщо у темі розглядаються питання вдосконалення 

планування або перспективного розцвітку організації, то розглядати потрібно 

принципи планування мір з охорони праці. У роботах присвячених підвищенню 

конкурентоспроможності можна зосередитись на шляхах покращення 

показників безпеки продукції і/або виробництва, підвищення продуктивності і 

якості праці за рахунок покращення умов праці тощо. Якщо тема торкається 

персоналу, набуває сенс розглянути питання профвідбору, підвищення 

ефективності навчання і контролю знань з питань охорони праці, зменшення 

плинності кадрів в наслідок покращення гігієнічних і психофізіологічних 

показників, вдосконалення режимів праці і відпочинку, розподілу обов’язків та 

посадових інструкцій. При підготовці відповідних пропозицій і рекомендацій 

слід керуватися положеннями OHSAS 18002:2007 і/або Рекомендаціям 

Держгірпромнагляду. 

У випадку, коли дипломна робота виконується на виробничому 

підприємстві, де використовуються речовини і матеріали, технологічні процеси, 

обладнання, інші інфраструктурні складові, що можуть створювати загрозу для 

життя і здоров’я працівників, завданням (частиною завдання) цього параграфу 

може стати аналіз заходів і засобів захисту від їх впливу з наступними 

пропозиціями щодо підвищення рівня безпеки праці також може бути. Цей 

напрям стає особливо потрібним і актуальним, якщо перша частина за 

об’єктивними причинами або взагалі відсутня (не знайдено відповідних 

об’єктів, пов’язаних з темою або обґрунтованих пропозицій) або недостатня за 

обсягом. У цій частині можуть бути використані типові або оригінальні 
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організаційні та технічні рішення з охорони праці, які розглядалися при 

вивченні розділів виробничої санітарії (вентиляція і кондиціювання повітря, 

освітлення, захист від випромінювань, шуму, вібрацій тощо) та виробничої 

безпеки (захист від електричного струму, механічних чинників) дисциплін 

«Основи охорони праці» і «Охорона праці в галузі». У дипломних роботах, 

пов’язаних з оцінкою і управлінням ризиками розділ може бути присвячено 

управлінню професійними ризиками: тобто ризиками наразитися на небезпеку 

впливу шкідливого або небезпечного фактору під час роботи. В даному випадку 

потрібно запропонувати методику визначення і оцінки ризику і запропонувати 

конкретні міри для його зниження (за можливістю - доведення до прийнятного 

рівня). Засобами і заходами зниження ризиків є розглянуті вище відповідні 

організаційні та технічні рішення з охорони праці. Назва параграфу повинна 

відповідати його змісту. 

У четвертому параграфі розглядаються міри з забезпечення безпеки у 

надзвичайних ситуаціях. У якості базового матеріалу можно використовувати 

фрагменти аналітичної і оперативної частин плану локалізації і ліквідації аварій 

в організації, який повинен бути складений за вимогами діючого законодавства.  

У висновках на початку наводяться кінцеві результати оцінки 

ефективності діючої системи управління охороною (або безпекою і гігієною) 

праці в організації та висновки щодо необхідності її вдосконалення і в якій саме 

частині. Далі стисло і конкретно наводяться найважливіші рекомендації з 

вдосконалення окремих елементів діючої системи управління охороною (або 

безпекою і гігієною) праці та / або організаційно-технічні заходи з підвищення 

безпеки та покращення умов праці в організації. 

Викладені структура і зміст розділу «Охорона праці та безпека в 

надзвичайних ситуаціях» в дипломних роботах освітньо-кваліфікаційного рівня 

«магістр» для спеціальностей, пов’язаних з менеджментом організацій і 

інноваційною діяльністю на наш погляд дає можливість забезпечити зв’язок з 

темою роботи і специфікою базового підприємства, зробити його оригінальним 

та креативним, і, кінець кінцем, якнайкраще розкрити рівень підготовки 

майбутніх фахівців до виконання типових задач професійної діяльності у сфері 

забезпечення безпеки праці. 
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ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНИХ УМОВ ПРАЦІ В ТЕХНОЛОГІЇ 

КОАГУЛЯЦІЙНОГО ОЧИЩЕННЯ ВОДИ 

 
Полукаров Ю.О., к.т.н., доц. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»); 

Ткач І.В., студ. (гр. ХН-41с, ХТФ НТУУ «КПІ») 

 

Щорічно в Україні в промисловому, сільськогосподарському й 

побутовому секторах утворюється близько 3,5 млрд. м
3
 стічних вод. Зазвичай 

25…27% цих вод у вітчизняних реаліях скидається у поверхневі водоймища без 

будь-якого очищення або з неналежним очищенням. Як наслідок, у ріки і моря 

України щорічно надходять зі зворотними водами велика кількість важких 

металів, мінеральних і органічних забруднюючих речовин. В результаті цього 

поверхневі водні джерела стають усе більше забрудненими і використання з 

них води для промислових, теплоенергетичних, побутових та інших потреб 

обумовлює необхідність в усе більш складному і витратному очищенні. Для 

вирішення екологічної проблеми водопідготовки і очищення стічних вод в 

закордонній практиці та в Україні розроблюється і використовується безліч 

способів, але найефективнішим є коагуляційний метод, оскільки цей метод 

дозволяє видалити стабілізовані колоїдні домішки, які надають воді високої 

мутності [1]. 

Вихідна вода подається в освітлювач 1, куди також дозуються реагенти: 

коагулянт Al2(SO4)3, вапняне молоко Са(ОН)2 і флокулянт поліакриламід 

(ПАА). Розчин ПАА готують в установці типу УРП-2М для розчинення ПАА, 

де передбачається диспергування 8…10%-вого гелю ПАА з доведенням його 

концентрації до 0,1…1,0 % ПАА. Готування розчину ПАА здійснюється в баці 

2 місткістю 1,2 м за допомогою пропеллерної мішалки з двигуном. 

Приготування розчину коагулянту здійснюється в спеціальній захищеній від 

корозії гідравлічній мішалці 6. Коагулянт, завантажений у спеціальний кошик, 

насосом 7 перемішується з водою до одержання концентрованого розчину і 

потім подається через тканинний фільтр 8 у видатковий бак коагулянту 9.  У 

вапногасилці 11 змішують вапно і воду, одержуючи вапняне молоко з 

нерозчиннимидомішками і непрореагованими зернами вапна. У гідроциклоні 12 

відбувається очищення вапняного молока від нерозчинених домішок. У 

циркуляційній мішалці 13 готується вапняне молоко потрібної концентрації за 

допомогою насоса 14 і насосом-дозатором 15 подається в освітлювач. 

Після освітлювача вода збирається в баці вапнованої води 16, звідки 

насосом 17 подається на ряд механічних фільтрів 18, де очищується від 

дрібнодисперсних домішок. Води після регенерації фільтрів збирають у баці 20, 

звідки вони направляються назад в освітлювач. Фільтрат, що використовують 

для власних потреб установки збирають у баці освітленої води 19 [1]. 
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Рисунок 1.1 – Технологічна схема очищення води методом коагуляції 

 

1 – освітлювач, 2 – бак готування розчину ПАА, 3 – насос ПАА, 4 – 

витратний бак розчину ПАА, 5 – насос-дозатор розчину ПАА, 6 – гідравлічна 

мішалка розчину коагулянту, 7 – насос розчину коагулянту, 8 – фільтр, 9 – 

витратний бак розчину коагулянту, 10 – насос-дозатор розчину коагулянту, 11 – 

вапногасилка, 12 – гідроциклон, 13 – циркуляційна мішалка вапняного молока, 

14 – насос вапняного молока, 15 – насос-дозатор вапняного молока, 16 – бак 

вапнованої води, 17 – насос вапнованої води, 18 – механічний фільтр, 19 – бак 

освітленої води, 20 – бак регенерованої води, 21 – насос освітленої води, 22 – 

насос для промивки фільтрів 

 

При організації роботи даного коагуляційного очищення на 

промисловому рівні та на рівні дослідно-лабораторних робіт працюючий 

піддається дії шкідливим хімічним речовинам (вапно); дії електричного струму 

як небезпечного фактору виробництва. Також важливим фактором для 

створення безпеки праці є правильна експлуатація центробіжних насосів. 

Шкідливі хімічні речовини. При підготовці вапняного молока для 

забезпечення лужного резерву та повноти процесу коагуляції використовують 

вапно будівельне повітряне негашене (СаО) ГОСТ 9179-70. При розчиненні 

його у воді отримують гашене вапно (Са(ОН)2). ГДК негашеного вапна у 

повітрі робочої зони становить 6 мг/дм
3
, відноситься до 4 класу небезпечних 

речовин.  

У вигляді пилу чи крапель вапно подразнює слизові оболонки, 

викликаючи чхання і кашель. Випадкове попадання розчину або порошку вапна 

в шлунок призведе до виразкового гастриту. Люди, які довго працюють з 
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будівельним вапном , можуть мати атрофію дихальних шляхів , пневмосклероз 

і хронічний бронхіт . Часто хронічний бронхіт у них переходить в астму . При 

обстеженні у багатьох виявляють шлункові захворювання. При дії на шкіру 

гашене вапно спричиняє болючі і доволі глибокі виразки з гладким дном (так 

звані «пташині окуляри»), а при хронічних ураженнях — сухість і жорсткість 

шкіри, тріщини, шелушіння. Нігті стають ламкими, тоншають, і на них 

виникають поздовжні тріщини, між пальцями — сильне подразнення. 

У першу чергу при роботі з вапном потрібно використовувати водо- і 

пилозахисні костюми. Обов'язкові спеціальні гумові рукавички і рукавиці. Очі 

необхідно захистити герметичними окулярами, а органи дихання - 

респіраторами (наприклад, типу ШБ-1). Руки і обличчя, а також відкриті 

поверхні тіла бажано обробити жировмісними або спеціальними захисними 

кремами. Після закінчення роботи з вапном обов'язковим є тривале прийняття 

душу. 

При вдиханні пилу вапна проводять інгаляцію водними парами 

(попередньо додавши до води кілька кристаликів лимонної кислоти), кодеїн чи 

діонін; кладуть гірчичники на ділянку грудної клітки. За показами призначають 

серцеві засоби. При потраплянні в очі навіть у незначних кількостях гашеного 

вапна спостерігаються скловидний набряк і різке почервоніння кон’юнктиви. 

Потрібно негайно промивати протягом 10-30 хвилин широко розкриті очі під 

струменем води, потім 5%-вим розчином хлориду амонію чи 0,01%-вим 

розчином ЕДТА. Залишені шматочки вапна швидко видалити вологим 

тампоном чи змоченим у м’якому рідкому парафіні. При опіках шкіри треба 

видалити кристалічні залишки вапна мінеральною чи рослинною олією і 

зробити примочки з 5%-вим розчином лимонної, оцтової чи соляної кислоти. 

Транспортування і зберігання вапняного молока слід здійснювати в 

закритих резервуарах, небезпечні місця повинні бути огороджені. Для 

поліпшення умов праці необхідне відсмоктування пари, що утворюється при 

гасінні вапна, біля місць її утворення, а взимку слід подавати тепле повітря до 

місць гасіння. Згідно СНиП 2.04.05-91 для забезпечення здорових умов праці в 

цеху передбачена механічна загальнообмінна припливна система вентиляції та 

місцева механічна витяжна система вентиляції [2]. 

Електробезпека. В даному відділенні очищення води прийнято живлення 

електрообладнання від трьохфазної чотирьхпровідної мережі змінного струму 

промислової частоти з глухозаземленою нейтраллю напруги 380/220 В. 

Основними причинами ураження електричним струмом є: 

- дотик до відкритих струмоведучих частин під час роботи; 

- поява напруги на металевих частинах електрообладнання у результаті 

пошкодження ізоляції струмоведучих частин; 

- замикання між відключеними та струмоведучими частинами, що 

знаходяться під напругою; 

- виникнення крокової напруги. 

Електричне устаткування має ізолюючі кожухи. Основним захистом від 

ураження струмом є ізоляція проводів, справність ізоляції безперервно 
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контролюється пристроєм УАКИ. При живленні електроустаткування 

трьохфазною мережею з глухозаземленою нейтраллю напруги до 1000 В, як 

ефективний колективний захист від ураження електричним струмом, 

передбачено занулення корпусів електричного обладнання. 

Для захисту працюючих на проектованому підприємстві передбачаються 

наступні міри: 

- використання занулення, захисне відключення електроустановок, при 

виникненні небезпеки ураження електричним струмом, вирівнювання 

потенціалу; 

- застосування з’єднувальних провідників зі справною ізоляцією; 

- передбачені огороджувальні пристрої, суцільні огорожі для 

електроустановок; 

- допуск до роботи по видаленню несправностей лише людей, які 

пройшли спеціальну підготовку; 

-  передбачено попереджувальну сигналізацію та попереджувальні знаки 

встановлені в місцях наближених до місць, які знаходяться під напругою.  

Для забезпечення електробезпеки використовуються окремо чи у 

поєднанні один з одним такі способи та засоби: електроізоляція струмоведучих 

частин; електрозахисті засоби: діелектричні коври, діелектричні рукавиці, 

діелектричне взуття, ізолювальні підставки, плакати та знаки безпеки; захисне 

відключення електроустановок при виникненні в них небезпеки ураження 

струмом. Вимірювання опору заземлюючих пристроїв проводиться щорічно. 

Опір ізоляції перевіряється один раз в 3 роки [3]. 

Безпека експлуатації центробіжних насосів. Для переміщення стічної 

води, а також поліакриламіду, вапняного молока та розчину коагулянту 

передбачено використання центробіжних насосів. 

Однією із серйозних небезпек при експлуатації центр обіжних насосів 

пов’язана із явищем кавітації. Справа в тому, що при засмоктуванні насосом 

рідини її тиск поступово падає і може стати меншим пружності насичених 

парів, в результаті чого в потоці починають утворюватись заповнені парою 

бульбашки, які об’єднуються в каверни. При вході пари в область підвищеного 

тиску він відразу починає конденсуватися, а пустоти миттєво з ударом 

«захлопуються». Внаслідок спів зіткнень в шарі рідини виникають 

макроскопічні зони підвищеного тиску (до десятків мГПа). Удари рідини 

призводять до ерозії та корозії робочих поверхонь, створюють вібрацію, яка 

викликає зношування підшипників. В результаті «холодного кипіння» та 

виділення газів звужується прохідний переріз і може виникнути зрив роботи 

насосу. За інтенсивної кавітації насос може вийти з ладу за декілька годин 

роботи. 

Для забезпечення безпеки роботи насоси оснащують арматурою та 

контрольно-вимірювальними приладами. До робочого колеса встановлюється 

вакуумметр, а після нього – манометр, на всмоктувальному трубопроводі 

міститься сітка, яка запобігає попаданню в робоче колесо по сторонніх 

предметів. На нагнітальному трубопроводі встановлюють запобіжний або 



348 

зворотній клапан та заслінку, яку використовують при зупинці насосу і яка є 

необхідною для регулювання подачі рідини [4]. 

Організація роботи даного коагуляційного очищення стічних вод на 

промисловому рівні та на рівні дослідно-лабораторних робіт з належною 

ефективністю можлива лише при забезпеченні безпечних умов праці. При 

підготуванні вапняного молока слід блокувати та локалізувати дію шкідливого 

фактору. Це може бути досягнуто при належному використанні індивідуальних 

засобів захисту (спецодяг, респіратори), а також при використанні необхідної 

системи вентиляції. Також важливим фактором для створення безпеки праці є 

правильна експлуатація центробіжних насосів. 
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МІНІМІЗАЦІЯ ВПЛИВУ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН НА ВИРОБНИЦТВІ 

СУЛЬФАТНОЇ КИСЛОТИ 

 
Полукаров Ю.О., к.т.н., доц. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»), 

Кирієнко О.Ю., студ. (гр. ХН-41м, ХТФ НТУУ «КПІ») 

 

Сульфатна кислота є важливим продуктом хімічної промисловості. Вона 

у великих кількостях застосовується у виробництві мінеральних добрив, 

волокон, пластмас, барвників, вибухових речовин, у металургії в процесі 

добування міді, нікелю, урану та інших металів. Використовується також як 

осушувач газів. 

Виробництво сульфатної кислоти - складний багатостадійний процес, що 

відбувається на виробництвах великої потужності, що складаються з багатьох 

відділень, кожне з яких має свої своєрідні фактори виробництва. 

Так наприклад, у відділенні сушки колчедану всі рухомі частини 

механізмів сушильної установки повинні бути надійно обгороджені. Сухий 

флотаційний колчедан сильно пилить, тому в приміщенні сушильного 

відділення має бути надійна механічна припливно-витяжна вентиляція з 

наближенням витяжних пристроїв до місць можливого виділення шкідливих 

газів і з підведенням свіжого повітря до місць постійного або тривалого 

перебування робітників.  

При обладнанні пічного відділення механічними печами для уникнення 

нещасного випадку всі роботи всередині печі можна проводити тільки при 

зупинці валу та гребків. Рухомі частини механізмів мають бути гарно освітлені. 

На початку роботи необхідно перевірити, справність огорож на механізмах 

печей. Необхідно регулярно змащувати рухомі механізми печей та іншої 

апаратури. 

В контактному відділенні необхідно дотримуватись загальних правил 

поводження з сульфатною кислотою та поводження в атмосфері забрудненій 

SO2 та SO3. При запаленні топки пускового підігрівача необхідно 

дотримуватись правил експлуатації форсунки чи газового пальника. Якщо рідке 

паливо потрапляє на спецодяг, його необхідно миттєво зняти. При загоранні 

розлитого на підлогу рідкого палива необхідно гасити його піском; для його 

біля топки біля пускового підігрівача повинен стояти ящик з піском. Апарати, 

що знаходяться після турбокомпресора, працюють під невеликим тиском, тому 

при негерметичності трубопроводів і апаратів гази, що містять SO2 та SO3 

можуть надходити в робоче приміщення. Працівникам контактного відділення 

необхідно мати протигази [1].  

Боротьба із забрудненнями повітря шкідливими газами має 

здійснюватися шляхом запобігання проникненню шкідливих речовин у повітря 

робочої зони за рахунок герметизації обладнання, ущільнення з'єднань, люків 

та отворів, удосконалення технологічного процесу, Видалення шкідливих 

речовин, що потрапляють в повітря робочої зони, за рахунок вентиляції, 

аспірації або очищення і нормалізації повітря. 

http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B8_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2._%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%96_%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_54._%D0%A5%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%82%D0%B0_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B4%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8
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При введенні апаратури в експлуатацію необхідно попередньо 

випробувати і перевірити на герметичність нейтральними розчинами і газами 

всі її складові клапани, особливо у тих частинах системи, що працюють за 

підвищеного тиску. 

У виробництві сульфатної кислоти найбільш небезпечними сполуками є 

сірководень, діоксин сірки, триоксид сірки, сірководень, сульфатна кислота [2]. 

Діоксид сірки викликає подразнення шкіри, слизових оболонок носу, 

очей та верхніх дихальних шляхів. За вмісту в повітрі 0,06 мг/дм
3
 можливе 

гостре отруєння, що супроводжується набряком легень та розширенням серця. 

Щоб уникнути отруєння при аварійному виділенні діоксиду сірки необхідно 

вдягати фільтруючі протигази. Постраждалого від отруєння необхідно миттєво 

винести на свіже повітря, дати йому вдихнути кисню і ввести всередину 

слабкий розчин соди. При сильних отруєннях необхідно застосувати штучне 

дихання і негайно викликати лікаря. 

Триоксид сірки, взаємодіючи з парами води, утворює туман, що 

складається з дрібних крапельок сульфатної кислоти. Наявність в повітрі 

сульфатно-кислотного туману ускладнює дихання. Гранично допустима 

концентрація триокису сірки і сульфатної кислоти і повітрі робочої зони 

складає 1 мг/ дм
3
. При отруєнні туманоподібною сульфатно-кислою кислотою 

необхідно прополоскати горло содовим розчином і обережно вдихати пари 

спирту чи ефіру. 

Сірководень – сильнодіюча отрута. При великих концентраціях (більше 1 

г/ дм
3
) отруєння проходить миттєво і супроводжується судомами і втратою 

свідомості; смерть наступає внаслідок паралічу дихального центру. В малих 

концентраціях сірководень викликає подразнювальну дію. Гранично допустима 

концентрація сірководню в повітрі робочої зони складає 10 мг/ дм
3
. 

З повітрям сірководень утворює вибухонебезпечні суміші, тому при 

пускові системи та експлуатації відділень повинні дотримуватись правила 

пожежної безпеки. 

Сульфатна кислота сильно впливає на організм людини. При дотику до 

шкіри вона викликає локальне омертвіння та руйнування шкіри. Це 

пояснюється її властивістю інтенсивно поглинати воду, різко зневоднюючи 

тканини. 

З сульфатною кислотою необхідно поводитись дуже обережно. До роботи 

з нею необхідно приступати тільки в спецодязі, спецвзутті та резинових 

печатках, очі повинні бути захищені окулярами. Необхідно мати при собі 

протигаз. При змішуванні сульфатної кислоти з водою необхідно кислоту 

вливати в воду, а не навпаки. При потраплянні сульфатної кислоти на тіло 

необхідно змити її великою кількістю води, потім обпечену поверхню змочити 

слабким содовим розчином та змазати вазеліном. Надлишок води обов'язковий, 

оскільки при невеликій кількості опік може посилитись внаслідок виділення 

теплоти розбавлення й нейтралізації сульфатної кислоти розчином соди. При 

сильних опіках після виконання вказаних дій необхідно звернутись в медпункт. 
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В цеху на видних місцях мають бути встановлені бочки з чистою водою або 

розчином соди. 

Необхідно повністю усунути небезпеку потрапляння в збірники з 

сульфатною кислотою, вони повинні бути закриті кришками, а де це 

неможливо за технічних умов – огороджені. 

Для забезпечення безпечної роботи при виробництві кислоти необхідно 

мати герметичну апаратуру та арматуру, добре працюючі вентиляційні 

установки. 

Всі фланцеві з'єднання напорних трубопроводів повинні мати захисні 

кожухи. При обслуговуванні та ремонті насосів, вентилів, кислотопроводів, 

необхідно вдягати резинові фартухи, печатки та захисні окуляри, а при ремонті 

збірників та холодильників – резинові чоботи. 

Контактні апарати, теплообмінники, пускові підігрівачі та газоходи 

повинні мати ізоляцію. 

Всі рухомі частини машин та механізмів повинні бути огороджені 

суцільними об'ємними кожухами та металічними сітками.  

Необхідно надійно захищати елементи конструкцій від механічних 

ушкоджень. Всі системи, які працюють за підвищеного тиску, необхідно 

забезпечити контрольними приладами із зазначенням гранично допустимих 

значень тиску. 

Під час експлуатації має здійснюватися ретельний нагляд за несправністю 

всіх частин апаратури. Усі несправності слід негайно усувати, несправні 

зношені деталі потрібно негайно замінити. 

На підприємствах виробництва мають бути обладнані ефективною 

припливно-витяжною вентиляцією. Усі робочі виробництва сульфатної кислоти 

забезпечуються протигазами марки «У», тому вони завжди повинні бути у 

готовому для користування стані. 

Для попередження забруднення робочої зони застосовують дистанційне 

керування технологічними процесами з герметизацією робочого місця 

оператора, застосування механізації і автоматизації виробничих процесів, 

систематичне прибирання приміщень, вентиляція виробничих приміщень і 

застосування спеціальних аспіраційних установок; постійний контроль над 

вмістом шкідливих речовин у повітрі робочої зони; проведення медичних 

оглядів працюючих, профілактичне харчування, дотримання правил 

промсанітарії та гігієни праці [3]. 
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ЗАХОДИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ МІНІМІЗАЦІЇ ВПЛИВУ 

КАНЦЕРОГЕННИХ РЕЧОВИН НА ПІДПРИЄМСТВАХ ОРГАНІЧНОГО 

СИНТЕЗУ 

 
Полукаров Ю.О., к.т.н., доц., Вільчинський В.Г., студ. (гр. ХО-41м, 

ХТФ НТУУ «КПІ») 

 

Органічний синтез на сьогоднішній день є однією з найбільш 

перспективних галузей хімічної промисловості України і включає 

нафтохімічну, гумово-азбестову, лакофарбову промисловість, фармацевтику, 

виробництво полімерних матеріалів, синтетичних миючих засобів тощо. 

Кількість працівників, зайнятих у цих галузях сягає понад 50 000 чоловік [1].  

Робота на підприємствах цієї сфери пов’язана з одержанням та 

використанням у роботі різноманітних речовин-канцерогенів, а тому 

супроводжується підвищеним рівнем онкозахворюваності серед працівників. 

Це явище у світовій практиці отримало назву «професійний рак», а розробка 

заходів з охорони праці, напрямлених на боротьбу з ним, набула особливої 

актуальності.  

В Україні на сьогоднішній день не приділяють достатньої уваги 

вирішенню цього питання, про що можна зробити висновок з наступних даних: 

в період з 1992 по 2013 роки в Україні зареєстровано понад 400 випадків 

професійного раку, (у середньому на рік – 18,9 ± 9,5), серед них особи чоловічої 

статі становлять 91,2 %. Це становить лише 0,001 – 0,04% від загальної 

кількості онкологічних хворих [2]. Для країн з високим рівнем розвитку 

промисловості за оцінками Міжнародної організації праці, цей показник 

складає 4-16%. Це свідчить про значний дефіцит у виявленні професійного раку 

на Україні (на рівні до 95%). Як наслідок, здоров’я великої кількості людей 

постійно знаходиться під загрозою.  

Дана робота присвячена узагальненню інформації про речовини-

канцерогени, що використовуються на українських підприємствах органічного 

синтезу, пошуку та наукового обґрунтування заходів з охорони праці, що могли 

б покращити становище в даній сфері. 

Визначено, що основною причиною виникнення професійного раку у 

працівників сфери органічного синтезу є робота в умовах тривалої (понад 10 

років) експозиції хімічними канцерогенними агентами, із значним 

перевищенням ГДК. Хімічні речовини-канцерогени як етіологічний фактор 

виникнення професійного раку в Україні складає 13,4 % серед інших факторів. 

У середньому кожний хворий на професійний рак зазнає одночасної дії 

декількох канцерогенних речовини чи агентів. При цьому переважно 

спостерігається їх комбінований та сумісний вплив, що значно збільшує 

ймовірність виникнення захворювання. Згідно з проведеними дослідженнями 

[4], основними причинами експонування працівників канцерогенними 

речовинами на робочому місці є: масштабні порушення правил техніки безпеки 

та погані умови праці (53,7%); недосконалість виробничих технологій, 
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порушення у функціонуванні виробничого обладнання (32,7%); відсутність, 

несправність та неефективність санітарно-технічних установок (13,6%). 

Найбільш вражаючим аспектом проблеми появи професійного раку (ПР), 

як на мене, є відсутність можливості моніторингу за рядом речовин-

канцерогенів (наприклад, етилендибромід, тетрахлоретилен, нітрозоаміни 

тощо) у санітарно-епідеміологічній службі (СЕС) України, а також і у самих 

підприємствах. В Таблиці 1 наведено найбільш використовувані на українських 

підприємствах органічного синтезу речовини-канцерогени і частку СЕС, що 

мають змогу проводити моніторинг рівнів їх впливу. 

Таблиця 1. Потенціал СЕС України в ідентифікації канцерогенних 

речовин, які можуть становити небезпеку на робочому місці. 

 

Частка СЕС, які можуть проводити ідентифікацію рівнів канцерогенних 

чинників 

«Високий» 

(85–100%) 

«Середній» 

(50–84%) 

«Низький» 

(25–49%) 

«Дуже низький» (0–24%) 

«Відсутній» 

Бензол 

Епіхлоргідрин 

Мінеральні 

масла  

Деревний пил 

Нікель та 

сполуки 

Формальдегід 

Азбест  

Арсен і сполуки 

Вінілхлорид 

Етилен оксид 

Кадмій та 

сполуки 

Силіцію діоксид  

Тетрахлоретилен 

1,3-

Бутадієн 

Акриламід 

Пропілену 

оксид 

Стирол 

Берилій та сполуки 

Бензопірен 

1,2-Диметилгідразин 

1,2,3-Трихлорпропан 

Хлордиметиловий ефір 

4-Амінодифеніл 

Бензидин 

Галію арсенід 

Іприт 

2,3,7,8-Діоксин 

о-Толуїдин 

 

Дані проведених клініко-епідеміологічних досліджень свідчать, що 

стандартизовані вікові рівні захворюваності на ПР чоловічого населення в 

Україні починають зростати у віці 40–44 років і досягають свого максимуму у 

65–69 років, в той час, коли в середньому рівень захворюваності на рак досягає 

свого максимуму у віці 75–85 років, тобто ПР виникає на 10–15 років раніше, 

ніж рак у популяції в цілому (рис.1), що й обумовлює більш коротку тривалість 

життя серед працівників, експонованих канцерогенними речовинами на 

робочому місці. Крім того, ПР переважно діагностується на пізніх стадіях (ІІІ–

IV) патологічного процесу, що обумовлює високі рівні летальності таких 

хворих та низькі показники середньої тривалості життя після встановлення 

діагнозу злоякісного новоутворення. 
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Рис.1. Розподіл стандартизованих вікових рівнів захворюваності 

чоловічого населення ПР та злоякісними новоутвореннями (ЗН) у популяції 

населення України (на 100 тис. чоловічого населення). 

 

Тому, на мою думку, ще одним необхідним заходом з охорони праці 

працівників галузі є впровадження регулярного медичного обстеження на 

період роботи на підприємстві та після нього, що потрібно для оцінки міри 

впливу канцерогенів, контролю за станом здоров’я робітників відносно 

професійних захворювань, раннього виявлення злоякісних новоутворень і 

своєчасного їх лікування, спрямованого на зниження рівня смертності. 

 

Наукове обґрунтування заходів з профілактики професійного раку. 

Стратегія профілактики професійного раку на підприємствах органічного 

синтезу в Україні здійснюється відповідно до Конвенції МОП № 139 «Про 

боротьбу з небезпекою, спричинюваною канцерогенними речовинами й 

агентами у виробничих умовах, та заходи профілактики» (1974 р.) 

(ратифікована Законом України № 1956-VI від 10.03.2010 р.) та Резолюцією 58-

й сесії Всесвітньої Асамблеї охорони здоров'я (ВАЗ) «Профілактика раку і 

боротьба з ним» (WHA 58.22). 

Кожне соціально-відповідальне підприємство галузі, що піклується про 

здоров’я та життя працівників-синтетиків, в свою чергу, може впровадити 

наступні заходи з охорони праці для мінімізації впливу канцерогенних речовин: 

– створення державних відповідальних органів, які контролюють 

канцерогенну небезпеку на виробництвах органічного синтезу; 

– періодичне визначення канцерогенних речовини й агентів, наражати на 

вплив яких на виробництві заборонено, або допускається тільки з дозволу чи 

під контролем, з використанням даних про канцерогенну небезпеку МОП та 

інших компетентних органів; 

– проведення сертифікації та видача дозволу на використання 

найнебезпечніших канцерогенних факторів на хімічному виробництві; 
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– вживання заходів для заміни канцерогенних речовин та агентів, впливу 

яких працівники можуть зазнавати в ході своєї роботи, не канцерогенними або 

менш шкідливими речовинами чи агентами; 

– скорочення кількості працівників, які зазнають впливу канцерогенних 

речовин чи агентів та скорочення тривалості й міри такого впливу до мінімуму, 

який відповідає вимогам безпеки; 

– заходи щодо захисту працівників від впливу канцерогенних речовин або 

агентів (наприклад, впровадження на підприємстві сучасних технологій, що 

передбачають герметизацію обладнання); забезпечення відповідної системи 

реєстрації; 

– забезпечення працівників усією необхідною інформацією про небезпеки 

і заходи, яких треба вживати для їх зниження; 

– забезпечення працівників відповідною медико-санітарною допомогою 

шляхом медичного обстеження, контролю стану їхнього здоров'я відносно 

професійних захворювань. 

Упродовж 1992–2014 років в Україні частково забезпечено реалізацію 

вищезазначених заходів профілактики професійного раку: 

1) налагоджено статистичний моніторинг за хворими на професійний рак; 

2) уведено в дію дві редакції гігієнічного нормативу «Перелік речовин, 

продуктів, виробничих процесів, побутових та природних факторів, 

канцерогенних для людини» (1997 р., 2006 р.) та відбувається робота щодо його 

перегляду та доповнення, відповідно до нових даних; 

3) розроблено методологію оцінки канцерогенної небезпеки на 

виробництвах України (проект 2012 р.); 

4) запропоновано гігієнічні та клінічні критерії для експертного 

встановлення професійного раку; 

5) ведеться робота щодо внесення змін до діючого «Переліку 

професійний захворювань» (2000 р.) у частині розділу «Професійний рак» 

відповідно до нових наукових даних; 

6) уведено в дію нову редакцію «Порядку проведення медичних оглядів 

працівників певних категорій» (2007 р.), у якому передбачено програму 

спостереження за станом здоров’я працівників канцерогенонебезпечних 

виробництв та визначено медичні протипоказання; 

7) запропоновано організаційні стандарти медичного нагляду за 

працюючими в канцерогенонебезпечних умовах деяких виробництв. 

Висновки: 

Робота хіміка-синтетика на сучасному етапі розвитку галузі органічного 

синтезу в Україні є однією з найбільш шкідливих (поруч із роботою у 

видобувній та машинобудівній галузях, металургії). Це в значній мірі пов’язано 

з високим рівнем захворюваності на рак серед працівників цієї галузі.  

Захворюваність на ПР є однією із не до кінця вирішених проблем охорони 

здоров’я України, що визначається неповним виявленням даної патології серед 

онкологічних хворих унаслідок наявних значних дефектів у санітарно-

гігієнічному моніторингу умов праці та відсутності клініко-епідеміологічної 



356 

ідентифікації. Це утруднює визначення потенційного канцерогенного ризику на 

робочих місцях у різних галузях економічної діяльності країни та 

ідентифікацію етіологічних факторів, які стали причиною злоякісних 

новоутворень, і перешкоджає розробці високоефективних та цілеспрямованих 

профілактичних і лікувальних заходів. 

Причинами такого положення є недостатній рівень організації заходів з 

охорони праці як на кожному окремому підприємстві, так і на рівні держави в 

цілому.  

Покращення ситуації перш за все, на мою думку, можливе за рахунок 

модернізації технологій, в яких використовуються канцерогенні речовини, 

жорсткого контролю за дотриманням правил техніки безпеки, регулярного 

медичного огляду працюючих, виявлення та лікування захворювань на ранніх 

стадіях.  

Важливим є регулювання цього питання з боку держави, що полягає у 

створенні спеціального реєстру хворих на професійний рак, створенні 

державних відповідальних органів для контролю канцерогенної небезпеки, та 

стимулюванні підприємств проводити соціально-відповідальний бізнес по 

відношенню до власних працівників. 

Наразі в Україні розроблено стратегію боротьби з професійним раком і 

очікується, що її втілення дозволить значно покращити профілактику даного 

захворювання на підприємствах органічного синтезу України, що, безсумнівно, 

приведе до покращення становища в даній галузі в цілому. 
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СТАН СПРАВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ 

 
Полукаров Ю.О., доц., к.т.н., (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»), Костирко С., студентка (гр. 

ХМ-11, ХТФ НТУУ «КПІ»)  

 

Сказати що нинішній стан справ з охорони праці в Україні є 

незадовільним – це нічого не сказати. Ситуація надзвичайно складна і 

напружена. Найголовнішими показниками цієї ситуації є рівні виробничого 

травматизму, загальної та професійної захворюваності серед працівників. Вони 

є одними з найвищих в Європі. За офіційною статистикою щорічно на 

виробництві в Україні отримують травми різної тяжкості близько 14 тисяч, 

гине - 1,4 тисяч працівників, в 7-ох тисяч - виявляється професійне 

захворювання. Щорічно Фонд соціального страхування від нещасних випадків і 

професійних захворювань виплачує близько 2,5 млрд. гривень страхових 

відшкодувань для більш ніж 300 тис. людей. 

Набуває поширення практика приховування від розслідування випадків 

травмування і професійних захворювань. На це вказує показник кількості 

нещасних випадків на виробництві, що припадає на кожний смертельний 

випадок. В Україні він постійно зменшується і становить в середньому 10, в той 

час як в країнах Європи він коливається від 100 до 1000), а щорічна відносна 

кількість виявлених професійних захворювань майже в 3 рази перевищує 

аналогічний показник в Україні, і це при тому, що в цілому умови праці на 

їхніх підприємствах набагато кращі.  

Наведені цифри характеризують загальний технологічний і 

організаційний рівень виробництва в Україні, відношення державних і 

приватних власників до питань охорони праці і здоров’я працівників. 

На мій погляд є великою соціальною несправедливістю той, факт, що в 

Україні до цього часу не вирішено питання соціального захисту потерпілих і 

членів сімей в результаті нещасних випадків на виробництві, які визнані 

комісіями з розслідування не пов’язаними з виробництвом. Особливо це 

стосується членів сімей загиблих, які залишаються після смерті годувальника 

один на один з бідою, без засобів до існування. А ті хто в результаті таких 

випадків втратили частково або повністю працездатність не мають змоги 

повноцінно лікуватися і відновити свої можливості до праці. 
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Рис. 1.Діаграма кількості нещасних випадків по регіонах України за 2014 

рік  

В Європейських країнах ці питання вирішуються по різному, але в 

більшості випадків за рахунок спеціальних страхових фондів. 

Крім того, не секрет, що не завжди рішення комісій з розслідування 

нещасних випадків є об’єктивними і справедливими в силу наявного конфлікту 

інтересів представників власника, державного нагляду, фонду соціального 

страхування від нещасних випадків і потерпілого, яким є представник 

профспілки. Це болюча проблема, яку профспілки тримали і будуть тримати в 

центрі уваги. Для прикладу: в новому порядку розслідування нещасних 

випадків і професійних захворювань на виробництві враховано пропозицію 

ФПУ щодо права участі представників профспілок в розслідуванні всіх 

смертельних нещасних випадків, в тому числі і там, де відсутня профспілкова 

організація. Інша справа наскільки кваліфіковано ці представники відстоюють 

інтереси потерпілого – це також є предметом уваги ФПУ і її членських 

організацій.  

 Масштаби порушень роботодавцями трудових прав працівників 

потребують багатократного нарощування можливостей профспілок їх 

захищати. До позитивних моментів діяльності ФПУ та її членських організацій 

у сфері охорони праці і здоров’я слід віднести: 

Вінницька 
область 

 3,3 % 
Дніпропетровська 

область 10,8 % 

Донецька область  
30,5 % 

Запорізька 
область 

4,5 % Київська область 
2,8 % 

Луганська 
 область 

10,5 % 

Львівська область  
3,6% 

Полтавська 
область 

2,8% 

Харківська 
область 

3,8% 

м. Київ  
5,2% 

Інші регіони  
22,2% 



359 

 започаткування з ініціативи ФПУ щорічних розглядів на засіданні 

Кабінету Міністрів стану охорони праці та професійної захворюваності в 

Україні; 

 організація і проведення круглих столів, брифінгів, з питань охорони 

праці за участю представників сторін соціального діалогу, участь у відповідних 

міжнародних проектах, що реалізуються в Україні; 

 ініціативна розробка законопроектів у сфері охорони праці і здоров’я та 

подання їх через народних депутатів до Верховної Ради України. 

Зокрема останнім найбільш визначним успіхом діяльності ФПУ і її 

членських організацій у напрямку охорони праці, є схвалення Кабінетом 

Міністрів України і направлення до Верховної Ради України Загальнодержавної 

програми поліпшення умов та гігієни праці на 2014-2018 роки. Проект 

програми опрацьовувався спеціально створеною розпорядженням Голови ФПУ 

робочою групою і неодноразово повертався розробникам на доопрацювання у 

зв’язку з неврахуванням тих чи інших профспілкових пропозицій, які були 

схвалені Президією ФПУ. В результаті наполегливої роботи і активного 

ведення соціального діалогу переважна більшість профспілкових пропозицій 

були враховані.  

Слід зазначити, що свою позитивну роль у створенні цієї програми 

відіграла Міжнародна організація праці, яка реалізуючи протягом останніх двох 

років свій проект допомоги Україні з питань охорони праці, організовувала 

семінари і тренінги для фахівців сторін соціального діалогу з методики та 

міжнародного досвіду підготовки таких програм. 

Отже, стан справ з охорони праці на мій погляд завжди був і залишається 

важливим питанням. Потрібно намагатися використовувати досвід розвинених 

країн та створювати умови і можливості для реалізації покращення безпеки 

праці. 
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ДЖЕРЕЛА ШКІДЛИВОГО ВПЛИВУ НА ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКУ 

СЛУЖБОВЦІВ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ В АДМІНІСТРАТИВНИХ 

ПРИМІЩЕННЯХ (ОФІСАХ) 

 
Праховник Н.А., доц., к.т.н. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»), 

Бардадим І.В., студент (гр. КА-41м, «ІПСА» НТУУ «КПІ») 

 

Сучасна професійна діяльність фахівців комп’ютерних технологій 

характеризується збільшенням обсягів інформації, високою швидкістю її 

опрацювання і значною кількістю рішень, що приймаються з використанням 

різноманітних технічних засобів. 

Існує думка, що IT спеціалісти працюють в приємних наближених до 

ідеальних умовах. Але у сучасному офісі може існувати ряд джерел ризику для 

життя і здоров'я. Деякі з них представляють для людей серйозну небезпеку. 

Аналіз літературних джерел визначає потенційні шкідливі та небезпечні 

фактори, що супроводжують професійну діяльність офісного персоналу:  

 параметри виробничого мікроклімату, освітлення; 

 електромагнітні випромінювання різних частотних діапазонів; 

 виробничий шум та вібрація; 

 іонізація повітря, статична електрика; 

 перенапруження зорового аналізатора;  

 статичні, фізичні навантаження та недостатня рухова активність; 

 нервово-емоційне та розумове напруження. 

Робота в офісі за фізичними ознаками не видається важкою та 

напруженою. Зовні тиха і спокійна праця може таїти в собі певну небезпеку. 

Розглянемо деякі випадки. 

 

Персональний комп’ютер 

Основні шкідливі та небезпечні фактори, які можуть впливати на 

організм людини під час роботи з персональним комп’ютером (ПК), такі: 

 Підвищений рівень електромагнітного випромінювання; 

 Підвищений рівень іонізуючого випромінювання; 

 Підвищений рівень статичної електрики; 

 Підвищена напруженість електростатичного поля; 

 Підвищена чи понижена іонізація повітря; 

 Пряма і відбита блискітливість; 

 Підвищене значення напруги в електромережі, замикання якої може 

статися крізь тіло людини; 

 Статичні перевантаження кістково-м’язового апарату та динамічні 

локальні перевантаження м’язів кисті рук; 

 Перенапруження зорового аналізатора; 

 Розумове перенапруження; 

 Емоційні перевантаження; 
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 Монотонність праці 

До шкідливих випромінювань комп’ютера належать низькочастотні 

електромагнітні поля та іонізуюче випромінювання моніторів. Впив 

випромінювань на організм людини є недостатньо вивченим. І хоча рівень 

електромагнітного випромінювання є невисоким, медичні дослідження 

багаторазово довели наявність ускладнень перебігу вагітності у жінок, які 

працюють за комп’ютером. 

Повітря на робочих місцях користувачів ПЕОМ переважно надто сухе і 

не відповідає нормам відносної вологості (до 20% відносної вологості при 

нормі 40-60%). Перебування у таких умовах може спричинити різні 

захворювання, а саме: синусити, ринити, проблеми зі слизовою оболонкою 

очей. Тому офісні приміщення мають бути обладнані системами опалення, 

кондиціонування повітря чи витяжною вентиляцією. Мікроклімат, іонний склад 

повітря, вміст шкідливих речовин мають відповідати нормативним вимогам 

безпеки праці. 

Робота на ПЕОМ належить до зорово напружених. Постійне напруження 

очей під час зчитування інформації з екрана має шкідливі наслідки. 

Користувачі, які довго працюють на комп’ютері, скаржаться на різь в очах 

(відчуття «піску»), почервоніння очних яблук, біль у ділянці очної ямки і лоба, 

біль під час руху очей. Це є симптоми так званого комп’ютерного зорового 

синдрому. Крім того з’являються прояви серцево-судинних, нервових, 

шлунково-кишкових та інших захворювань. Медична статистика інформує про 

появу «комп’ютерних» шийних радикулітів, захворювань суглобів кистей рук, 

дерматитів шкіри обличчя. Тому для попередження професійних негативних 

наслідків рекомендовано дотримуватись певного режиму праці та відпочинку, 

оптимальної організації робочого місця з комп’ютером. 

Іншою причиною швидкої зорової втомлюваності є низький рівень 

освітлення робочого місця. Найчастіше це відбувається при одночасній праці з 

паперовими матеріалами. Очі швидко втомлюються при надмірній яскравості 

монітора. Також подразнення очей спричиняється миготінням зображення на 

моніторі через низьку частоту кадрової розгортки. Для зниження миготіння 

екрана частоту кадрів встановлюють не менше 75 Гц. Для моніторів з 

рідкокристалічною індикацією достатня мінімальна частота 60 Гц. 

Статичність пози – це ще одна небезпека, яка підстерігає під час роботи з 

комп’ютером. Наслідком тривалого перебування в незмінній позі може стати 

запалення м’язів, зв’язок, сухожиль (синдром променево-зап’ясткового суглоба 

чи тунельний синдром). Ці захворювання спричиняються травмами 

повторюваних навантажень - поступово накопичене нездужання згодом 

переходить у хворобу нервів, м’язів, сухожиль. Уникнути негативних наслідків 

дії цього шкідливого фактора можна правильною організацією робочого місця, 

а саме: оптимально розташувати блоки комп’ютера, підібрати якісні меблі з 

урахуванням індивідуальних особливостей працівників. 

Щоб зберегти здоров’я людей, які працюють на ПЕОМ, попередити 

професійні захворювання і підтримати працездатність, необхідно встановити 
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змінні регламентовані перерви для відпочинку. Для окремих груп користувачів 

ПЕОМ при восьмигодинному режимі робочого дня встановлюють такі перерви:  

 Для розробників програм – тривалістю 15 хв. через кожну годину 

роботи; 

 Для операторів – тривалістю 15 хв. через кожні дві години роботи; 

 Для операторів комп’ютерного набору – тривалістю 10 хв. через кожну 

годину роботи. 

Якщо неможливо встановити вказані перерви, тривалість безперервної 

роботи не має перевищувати чотирьох годин. 

Усі офісні працівники – користувачі ПЕОМ мають право на щорічну 

додаткову відпустку за особливий характер праці (до чотирьох календарних 

днів). Конкретна тривалість відпустки зазначається в колективному договорі чи 

в трудовому контракті з працівником залежно від часу його зайнятості в умовах 

особливого характеру праці. 

Щоб запобігти шкідливим наслідкам для здоров’я, у приміщеннях з 

комп’ютерною технікою потрібно: 

 Провести санітарно-гігієнічні дослідження факторів виробничого 

середовища і трудового процесу – заміряти та оцінити виробничі фактори на 

робочих місцях і в приміщеннях (виконують спеціально акредитовані / 

атестовані лабораторії); 

 Нормалізувати стан фізичних факторів на підставі рекомендацій, 

розроблених за результатами інструментального контролю; 

 Оцінити ергономічні параметри робочих місць, зокрема спеціальних 

меблів для користувачів ПЕОМ; 

 Розробити та включити до посадових інструкцій доповнення, що 

враховують специфіку праці з використанням ПЕОМ. 

Працівники, які працюють з ПЕОМ, підлягають наступним обов’язковим 

медичним оглядам: 

 Попереднім – коли влаштовуються на роботу; 

 Періодичним – протягом трудової діяльності. 

При перевірці виконання вимог охорони праці стосовно роботи на ПЕОМ 

вивчають такі питання: 

 Проходження працівниками медогляду та наявність відповідних 

документів; 

 Проведення вступного і первинного інструктажу з охорони праці, 

наявність відповідних програм; 

 Проведення інструктажу є електробезпеки; 

 Наявність і ознайомлення працівників з інструкціями з охорони праці; 

 Відповідність ПЕОМ вимогам безпеки (підтвердження відповідності 

(сертифікація) їх як засобів обчислювальної техніки); 

 Проведення атестації робочих місць; 

 Ознайомлення працівника з умовами праці, письмово засвідчене під 

час укладання трудового договору. 
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Робота з принтерами 

Німецькі вчені встановили, що лазерний принтер є небезпечним для 

життя людини. Процес друкування супроводжується викиданням озону, окисів 

вуглецю і азоту, сульфідів кадмію і селену. Також відбувається емісія дуже 

маленьких частинок тонера. 

Озон – газ, що виділяється при подачі високої напруги на коротрони або 

валики. При розташуванні копіювального апарату (принтера) в невеликому 

приміщенні, відсутності вентиляції та при виконанні великого об’єму робіт 

концентрація озону в повітрі може стати надмірною. Копіювальні апарати і 

принтери оснащені озоновими фільтрами; при несвоєчасній заміні фільтру 

концентрація озону також підвищується. При великій концентрації озону 

(понад 2.15 мкг/м3) можливі: головний біль, нудота, подразнення слизових 

оболонок. Суміш озону з окисом азоту (у певній концентрації) чинить 

негативний вплив на центральну нервову систему людини.  

 Для зменшення негативної дії лазерної техніки необхідно: 

 Встановлювати техніку максимально далеко віл користувача; 

 Часто провітрювати приміщення ; 

 По можливості використовувати засоби індивідуального захисту; 

 Не виконувати ремонтно-заправних робіт у приміщеннях з протягами; 

 Використовувати для очищення деталей від порошку лише спеціальні 

пилососи; 

 Утилізувати відпрацьовані матеріали. 

 

Робота з копіювальним апаратом 

При роботі копіювального апарату мають місце шкідливі фактори 

аналогічні тим, як під час роботи з лазерним принтером. Проте концентрація 

озону та оксиду азоту в повітрі значно вища. Тому приміщення оснащують 

пристроями місцевої витяжної вентиляції. Слід проводити регулярний контроль 

повітря робочої зони. Періодичність заміни озонових фільтрів залежить від 

строків їх служби та обсягу виконаних робіт. Приміщення мають бути оснащені 

аптечками для надання першої медичної допомоги. 

 

Робота з мультимедійним проектором 

Небезпечними чинниками при роботі з мультимедійним проектором є: 

Фізичні: 

 Низькочастотні електричні і магнітні поля; 

 Статична електрика; 

 Ультрафіолетове випромінювання; 

 Підвищена температура; 

 Іонізація повітря; 

 Осколки лампи (лінзи). 

Хімічні: 

 Шкідливі гази (у лампі) 
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Психофізіологічні: 

 Напруження зору і уваги; 

 Емоціональні і інтелектуальні навантаження; 

 Монотонність праці. 

 

Джерела шкідливого впливу на здоров’я та безпеку службовців, які 

працюють на дому 

Використання віддаленого робочого місця (або робота на дому) набуває 

популярності у діловому житті різних країн. Такий вид діяльності у розвинених 

країнах називають telework (від грецького tele, що означає «далеко»). 

Шкідливі наслідки для здоров’я та безпеки службовців на винесених 

робочих місцях можуть виходити з тих самих джерел, що і при роботі в 

звичайних умовах офісу. Проте їх слід доповнити ще декількома чинниками: 

Якість повітря всередині приміщень (відсутність автоматичних систем 

вентиляції і відновлення повітря в приміщенні природною вентиляцією). 

Ефективність процесу вентиляції залежить від багатьох факторів. До 

забруднювачів повітря у житловому приміщенні належать: 

 Природний газ або окис вуглецю з несправних опалювальних систем; 

 Пари і гази від різного офісного обладнання; 

 Хімічні речовини, гази і пил, що утворюються в ході проведення 

ремонтних або будівельних робіт у будинку службовця; 

 Речовини, що утворюються в ході різних видів діяльності, що 

здійснюються у сусідніх приміщеннях (якщо службовець проживає у 

багатофункціональній будівлі) 

Ергономічні джерела небезпеки 

 Робота вдома припускає, що службовець користується власними 

меблями та іншими речами, необхідними для виконання поставлених завдань. 

Недостатня робоча поверхня, невідповідні розміри шаф, полиць, стільців та 

іншого створюють некомфортні умови праці, які не сприяють інтенсивній 

роботі. Більш того, можливий розвиток травматичних розладів 

накопичувального характеру. Робота в холодному або в нерівномірно 

опалювальному приміщенні може викликати захворювання кістково-м’язової 

системи. 

Освітлення 

 Погане освітлення робочого місця змушує людину тривалий час 

перебувати у незручній позі або напружувати зір. Стіни кімнати і поверхня 

меблів повинні бути матовими і пофарбованими у нейтральний колір. Ці 

принципи є першочерговими при обладнанні службових приміщень, але не 

стали важливими при оформленні житла. 

 Професійний стрес 

 Віддалене робоче місце позбавляє працівника переваг взаємодії зі 

співробітниками і наставниками, обміну досвідом. Домашня ізоляція робить 

неможливою участь у заходах, які сприяють професійному зростанню і 
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просуванню по службі. Брак спілкування для комунікабельних людей особливо 

відчутний і може привести до негативних наслідків в емоційній і професійній 

сферах. Керівникам слід намагатися залучати службовців даної категорії до 

спільних заходів (наприклад, через організацію телеконференцій ). 

 Таким чином, можна зробити висновок, що на працівника в офісі 

впливає велика кількість шкідливих виробничих факторів. Ступінь впливу 

шкідливих виробничих факторів оцінюють проведенням атестації робочих 

місць. 
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На всіх етапах свого розвитку людина тісно пов'язана з середовищем, яке 

її оточує. У XXI столітті людство все більше відчуло на собі проблеми, які 

виникають у високоіндустріальному суспільстві. Різко посилилося небезпечне 

втручання людини в природу та обсяги такого втручання, що загрожує стати 

глобальною проблемою для всього людства. 

Статистичні дані Міжнародної організації охорони праці [1] при ООН 

свідчать, що практично щодня, в різних куточках нашої планети відбуваються 

надзвичайні ситуації (НС), які походять від ряду факторів: катастроф, 

стихійних або екологічних лих, військових конфліктів, актів тероризму та ін., 

які спричиняють людські жертви, шкоду здоров'ю людей або навколишньому 

середовищу. За останні 30 років кількість НС зросла більш ніж у два рази [2]. 

Це вказує на те, що зростає кількість жертв, а також матеріальний збиток не 

тільки в промисловості, але і в побуті, транспорті та інших галузях. 

Найсерйознішу небезпеку являють аварії і катастрофи великого масштабу, які 

не мають національних кордонів і ведуть до загибелі людей, створюючи при 

цьому соціально-політичну напруженість. У XXI столітті на Землі 

використовуються десятки тисяч потенційно небезпечних об'єктів [3], які 

мають потужні запаси радіоактивних, вибухових і отруйних речовин. У разі НС 

задіяння цих запасів може призвести до непоправних втрат навколишнього 

середовища, а в деяких випадках знищити все життя на Землі. 

Кожній НС притаманні стадії розвитку: 

1. Накопичення відхилень від нормального процесу або стану, тобто 

стадія зародження НС, тривалість якої може досягати десятиліть. 

2. Ініціювання події, тобто процес запуску події, яка буде передувати 

розвитку НС. 

3. Процес НС, що характеризується вивільненням факторів ризику 

(енергії або речовин), які надають несприятливий вплив на людство і 

навколишнє середовище. 

4. Загасання НС - залишкова дія надзвичайних умов і факторів. Фаза 

захоплює період від ініціювання подій до повного загасання, включаючи всі 

вторинні наслідки. Тривалість фази, залежно від потужності НС, може займати 

десятиліття. 

Актуальність розробки ефективних заходів щодо запобігання та 

ліквідації наслідків НС зумовлена зростанням ризиків природних і 

техногенних катастроф. За 30 років (1982 - 2012 рр.) у світі від надзвичайних 

ситуацій постраждало більше 3,5 мільярдів людей, з них загинуло близько 45 

мільйонів людей, прямий економічний збиток склав понад 500 мільярдів 
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доларів. За цей час в Україні [4] постраждало понад 4 млн. осіб, з них за цей 

період загинуло 100 тис. людей. Усвідомлення таких чинників призводить до 

розробки та прийняття програм по зниженню ризиків і наслідків від НС 

природного і техногенного характеру. До програм входять такі напрямки, як 

розробка і впровадження сучасних технологій та інженерно-технічних засобів 

для ліквідації НС, розвиток систем інформаційного забезпечення управління 

ризиками виникнення НС та системи зв'язку та оповіщення при надзвичайних 

ситуаціях. 

Одним із способів вдосконалення системи управління ризиками для 

ліквідації надзвичайних ситуацій є автоматизація управлінських процесів. 

Інформаційні системи, як правило, призначені для інтеграції можливостей 

сучасних засобів збору, аналітичної обробки та візуального представлення 

інформації, а також процедур прийняття рішень. На сьогоднішній день існує 

безліч центрів стратегічного управління, візіонариумів, центрів мультимедіа, 

ситуаційних кімнат. За допомогою таких комплексів можна не тільки 

візуалізувати величезні обсяги даних, але і представляти їх у графічному 

вигляді для зручності сприйняття. Завдяки досить точним алгоритмам можна з 

упевненістю прогнозувати не тільки наслідки НС, але і попередити їх 

настання. Основними функціями автоматизованої інформаційної систем є: 

- збір даних від користувачів системи та обробка оперативної інформації 

про стан потенційно небезпечних об'єктів; 

- підготовка рекомендацій і варіантів рішень за прогнозом НС та діям при 

їх ліквідації; 

- сполучення з інформаційними системами інших органів виконавчої 

влади, що входять в НС; 

- передача необхідної інформації органам управління НС всіх рівнів та 

обмін інформацією між різними підсистемами і ланками НС. 

Всі автоматизовані інформаційні системи повинні функціонувати не 

тільки в мирний час, а й в особливий період, при настанні НС. При цьому 

можливості засобів автоматизації можуть змінюватися залежно від режиму 

функціонування. У період повсякденної діяльності комплекси засобів 

автоматизації на всіх рівнях АУІС НС забезпечують роботу органів управління, 

контролюють роботу комплексів і систем в цілому, організовують тренування і 

навчання органів управління, розробляють і вдосконалюють плани дій в 

екстремальних умовах. Також враховуються і обробляються всі дані, що 

надходять від систем моніторингу та прогнозування НС, які здійснюють 

контроль станів природного середовища та потенційно небезпечних об'єктів. 

У період підвищеної готовності всі комплекси засобів автоматизації 

забезпечують діяльність щодо прийняття оперативних заходів для запобігання 

НС та зниження можливого збитку. Також уточнюються причини, що 

викликали погіршення обстановки, здійснюється прогноз виникнення НС та їх 

розвитку. Підвищується контроль над станом навколишнього середовища і 

небезпечними об'єктами. Для обґрунтування заходів з ліквідації загроз НС 

проводяться всі необхідні розрахунки щодо залучення сил і засобів, приведення 
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їх у найвищі ступені готовності. Всі необхідні програмно-технічні засоби 

наводяться в робочий стан для вирішення відповідних завдань, у тому числі 

готуються до виходу в район лиха і мобільні засоби. Підвищення ефективності 

функціонування державної системи попередження і ліквідації надзвичайних 

ситуацій на всіх рівнях управління є основним завданням і метою розвитку 

автоматизованих інформаційний систем. 

Для отримання максимальних результатів від АІУС необхідно включати в 

роботу такі інформаційні технології: 

1. Телекомунікаційні технології за допомогою яких можна забезпечити 

прийом та передачу даних за різними каналами зв'язку. 

2. Інтранет - технології, які забезпечують зберігання, пошук 

неформалізованої інформації (текстів, графіки, фото-, відеоматеріалів). 

3. Геоінформаційні технології, які забезпечують збір, зберігання, обробку, 

відображення і розповсюдження просторово - координованих даних. 

Компоненти інформаційного забезпечення повинні відображати й 

предметну область АІУС НС, у тому числі: 

- територіальні утворення (включаючи проживаюче там населення); 

- об'єкти економіки (потенційно небезпечні об'єкти); 

- навколишнє середовище (атмосферу, земну поверхню); 

- органи і системи управління; 

- заходи щодо попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій; 

- сили і засоби попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій; 

- матеріально-технічні, продовольчі, медичні та інші ресурси; 

- статистику надзвичайних ситуацій. 

При виконанні подальших робіт увага буде приділена модернізації 

засобів автоматизації управління; розвитку та створенню територіальних 

елементів системи, питань взаємодії з відомчими інформаційними системами, 

розвитку геоінформаційних систем, оцінки масштабів надзвичайних ситуацій та 

моніторингу потенційно небезпечних об'єктів. 
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Вступ. На сучасному етапі розвитку людства системний аналіз набирає 

все більшої популярності та знаходить застосування у різноманітних нових 

областях. Дедалі частіше можна почути про застосування системного аналізу в 

безпеці життєдіяльності. Саме тому тема даної статті є актуальною. 

Система є сукупністю взаємозалежних компонент, елементів, складових 

частин, внаслідок взаємодії яких, досягається певний результат. При цьому, 

компоненти – елементи, складові частини системи є не лише матеріальними 

об'єктами, але також – це взаємозв'язки та відносини між ними.  

Системний аналіз БЖД розглядається як сукупність методологічних 

засобів, що використовуються для підготовки й обґрунтування рішень, а метою 

є оптимізація взаємозв’язків глобальної системи «людина – середовище 

існування» та її підсистем з метою вирішення проблем забезпечення безпеки 

життєдіяльності людини.  

Предметом дослідження є суть та методи системного аналізу безпеки 

життєдіяльності; розгляд основних типів систем для оптимізації та цілей 

системного аналізу БЖД.  

Аналіз публікацій. Будь-який пристрій може слугувати прикладом певної 

технічної системи, а рослина, тварина чи людина — прикладом біологічної 

системи. Якщо одним з елементів системи є людина, то така система зветься 

ергатичною. Наведемо приклади ергатичних систем: 

 «людина — машина»,  

 «людина — природне середовище»,  

  «людина — машина — навколишнє середовище». 

Взагалі кажучи довільний предмет можна розглядати як деяке системне 

утворення. Системи мають певні властивості, яких немає і навіть не може бути 

у елементів, що складають її. Дана надзвичайно важливіша властивість систем, 

що зветься емерджентністю, лежить в основі системного аналізу. Синонім – 

«системний ефект». 

Основні результати дослідження. Як основні, типові для оптимізації 

системи використовуються підсистеми глобальної системи «людина – 

середовище існування». Виділяють такі типи систем: 

1. Антропогенна система: «об’єкт антропогенного походження – 

середовище існування». Прикладом першої складової такої системи може бути 

представлений будь-який технічний, біологічний, хімічний та інший об’єкт, що 

створений людиною, технічне обладнання, технологічне устаткування і т. п. 

2. Система природного походження – «людина – природне середовище». 

3. Ергатична система. В такій системі одним з елементів є людина. 

Прикладами ергатичних систем є, наприклад, такі: «людина – машина», 

«людина – машина – навколишнє середовище» та інші. 
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Проаналізувавши визначення системи, можна зробити логічний висновок,  

що принципом системності розглядаються явища в їхньому взаємному 

зв’язку, як цілісний набір чи комплекс. Результат чи мета, що формуються в 

процесі функціонування системи, називаються системотворчим елементом 

(результатом). Для прикладу, таке системне явище як, наприклад, горіння 

можливе при наявності наступних компонентів: горючої речовини, окислювача 

та джерела запалювання. При відсутності хоча б одного з вище названих 

компонент система припиняє своє існування, тобто - руйнується. 

 Методологія системного аналізу відзначається великою 

різноманітністю. Вона використовує елементи як теорії, так і практики; строгі 

формалізовані методи об’єднуються з інтуїцією та особистим досвідом, з 

евристичними та апріорними прийомами розв’язання задач. 

Ціллю системного аналізу безпеки систем є виявлення причин, таких 

сполучень її компонент, що активно впливають на проявлення небезпек (аварій, 

катастроф, пожеж, травм і т.п.). На цій основі здійснюється розроблення 

попереджувальних заходів, що зменшують ймовірність появи небезпеки. 

Реалізація довільної небезпеки супроводжується певним збитком. Сама ж 

небезпека проявляється внаслідок дії однієї або декількох причин. Тому, між 

реалізованими небезпеками та причинами їхньої появи існує логічний 

причинно-наслідковий зв'язок. Внаслідок цього причини і небезпеки 

утворюють ієрархічні, ланцюгові структури або системи. Графічне 

представлення компонент зв’язків об'єкта схоже на дерево з гілками (рисунок 

1). 

Побудова «дерева причин і небезпек» – надзвичайно ефективний метод 

виявлення причин різних небезпек (катастроф, аварій, травм, пожеж, і т. п.). 

Процедура виявлення ієрархічних взаємозв'язків і представлення їх у виді 

«дерева», найчастіше потребує введення певних обмежень на їхню кількість. 

Дані обмеження повністю залежать від цілей дослідження.  

Аналізування безпеки може здійснюватися як апріорно, так і 

апостеріорно, тобто до чи після реалізації небезпеки. В обох випадках метод, 

що використовується для аналізу може бути прямим і зворотним.  

Апріорний аналіз передбачає те, що дослідником вибираються такі 

небажані події та їхні сполучення, що потенційно можливі для даної системи. 

Після цього він намагається скласти набір різних ситуацій, що можуть 

призвести до появи небезпеки. 

Апостеріорний аналіз виконується після реалізації небезпеки. Мета 

такого аналізу – розроблення певних рекомендацій підвищення безпеки на 

майбутнє. На практиці апостеріорний та апріорний аналізи використовуються 

одночасно, оскільки вони доповнюють один одного.  
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Варто відзначити, що апріорний аналіз є найкращим і повинен передувати 

створенню об'єкта. Це обумовлюється тим, що в цьому випадку існує 

можливість локалізувати чи мінімізувати небезпеки ще на етапі проектування. 

У даному випадку наявність розробленого «дерева причин і небезпек», знання 

ймовірності та частоти виникнення первинних небезпек, дозволяє, рухаючись 

знизу догори по ієрархії «дерева», визначити ймовірність появи кінцевої 

небезпеки.  

Головною проблемою аналізу небезпеки за допомогою даного підходу – 

це встановлення переліку та кількості необхідних параметрів, елементів 

системи, що необхідно включити до структури «дерева». Інакше кажучи – 

розв’язання проблеми необхідного обмеження структури системи при 

дослідженні її ступеня небезпеки. Ймовірність розв’язання цієї задачі 

безпосередньо впливає на рівень безпеки об'єкта, що виявляється та 

прогнозується під час аналізу.  

Рисунок 1.  Дерево причин і небезпек для технологічного процесу з 

використанням вибухонебезпечних газів, які зберігаються у балонах 
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Наприклад, якщо система буде дуже обмеженою, то виникає ймовірність 

розробки різних, несистематизованих запобіжних заходів, за яких певні 

небезпечні ситуації можуть бути виключені з аналізу. 

Якщо система, що аналізується представлена надто великою кількістю 

взаємозв'язків і компонент, то результати аналізу можуть виявитися 

невизначеними через недостатньо коректний її опис.  

Тому, при аналізі складних систем обов'язковим і важливим етапом є 

визначення ступеня значимості виділених компонент і кожного взаємозв'язку.  

Висновки. Отже, системний аналіз відіграє важливу роль в аналізі 

безпеки систем. Системно-структурний підхід потрібний не тільки для 

дослідження рівня безпеки певної системи (виробничої, транспортної, 

побутової, військової, соціальної тощо), але й також для того, щоб визначити 

вплив окремо взятих чинників на стан безпеки.  
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АНОТАЦІЯ 

Питання надзвичайних ситуацій є і залишається відкритим та потребує 

особливої уваги від людини, оскільки наслідки можуть бути 

непередбачуваними. Головними з них є соціальна та фінансово-економічна 

шкода, що завдається населенню в наслідок природних, стихійних лих та 

техногенних катастроф. Це проблема стосується всіх держав, саме тому у 

сучасному світі лідери всіх держав приділяють неабияку увагу вивченню, 

передбаченню та моніторингу причин надзвичайних ситуацій. Важливим 

аспектом у даному питанні залишається цивільний захист населення, що 

представляє собою комплекс заходів, спрямованих на захист громадян, 

територій та навколишнього середовища від надзвичайних ситуацій шляхом 

запобігання таким ситуаціям та ліквідації їх наслідків. 

Ключові слова: надзвичайна ситуація, цивільний захист, техногенні 

катастрофи, природні лиха. 

З початком стрімкого розвитку людини у всіх сферах її життя зростає й 

потенційна загроза її життю. Значне місце серед загроз, що мають високий 

ризик, посідають надзвичайні ситуації, природні лиха які іноді неможливо 

передбачити. Велика частка цих іноді життєво-небезпечних загроз притаманна 

й Україні. 

Результати наукових досліджень говорять про те, що з часом кількість 

надзвичайних ситуацій лише збільшується, наслідки та шкода, які завдаються 

людству набирають масштабності, а збитки давно перетнули допустимі межі. 

Лише за останні 30 років в природних катастрофах загинуло більше 4 

млн. осіб, а кількість постраждалих перевищила 3 млрд. осіб. Прямі економічні 

збитки становили понад 400 млрд. доларів. [1] 

Головними завданнями у цій ситуації є передбачення та прогнозування 

надзвичайних ситуацій, своєчасне реагування на сигнали, з метою зменшення 

сили їх впливу та мінімізації шкоди. Для забезпечення виконання цих задач 

необхідним є детальне вивчення причин надзвичайних ситуацій, джерел їх 

виникнення, моніторинг ситуації, районування територій за ступенями ризику, 

попередження аварій і природно-техногенних катастроф, підготовка сил для 

ліквідації наслідків, державний контроль питань техногенної безпеки, 

соціальний захист постраждалого населення. Також для попередження 

виникнення надзвичайних ситуацій необхідним є забезпечення техногенної 

безпеки, яке полягає у мінімізації ризиків виникнення аварій або катастроф на 

потенційно небезпечних об’єктах. Забезпечення техногенної безпеки є 

особливою функцією захисту населення від надзвичайних ситуацій. Сьогодні 
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вирішення проблем безпеки вимагає не тільки сильної внутрішньої підготовки 

та роботи органів влади, а й широкого міжнародного співробітництва. 

Основними напрямками роботи в цьому питанні є встановлення нормативів, 

проведення роз’яснювальних робот, планових та позапланових інструктажів, 

вимагання від населення жорстокого виконання правил безпеки. Лише в цьому 

випадку можна говорити про скорочення кількості екстремальних ситуацій. 

У випадку настання надзвичайної ситуації важливим є досвід та 

кваліфікації кадрів служби з порятунку населення. Тому важливим є постійний 

розвиток та навчання рятувальників, що дасть змогу підвищити ефективність 

рятувальних, аварійних робіт під час стихійних лих та техногенних катастроф. 

Як визначено у кодексі Цивільного захисту України надзвичайна ситуація 

- обстановка на окремій території чи суб’єкті господарювання на ній або 

водному об’єкті, яка характеризується порушенням нормальних умов 

життєдіяльності населення, спричинена катастрофою, аварією, пожежею, 

стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, застосуванням засобів 

ураження або іншою небезпечною подією, що призвела (може призвести) до 

виникнення загрози життю або здоров’ю населення, великої кількості загиблих 

і постраждалих, завдання значних матеріальних збитків, а також до 

неможливості проживання населення на такій території чи об’єкті, 

провадження на ній господарської діяльності. [3] 

 Надзвичайні ситуації класифікуються за характером походження, 

ступенем поширення, розміром людських втрат та матеріальних збитків. 

Залежно від характеру походження подій, що можуть зумовити 

виникнення надзвичайних ситуацій на території України, визначаються такі 

види надзвичайних ситуацій: 

1) техногенного характеру; 

2) природного характеру; 

3) соціальні; 

4) воєнні. 

Залежно від обсягів заподіяних надзвичайною ситуацією наслідків, 

обсягів технічних і матеріальних ресурсів, необхідних для їх ліквідації, 

визначаються такі рівні надзвичайних ситуацій [3]: 

1) державний; 

2) регіональний; 

3) місцевий; 

4) об’єктовий. 

Розглянемо докладніше кожний вид надзвичайних ситуацій: 

1. Техногенного характеру - 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. 

2. Природного характеру - небезпечні геологічні, метеорологічні, 

гідрологічні явища, деградація ґрунтів чи надр, природні пожежі, зміна стану 
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повітряного басейну, інфекційна захворюваність людей, сільськогосподарських 

тварин, масове ураження сільськогосподарських рослин хворобами чи 

шкідниками, зміна стану водних ресурсів та біосфери. 

2. Соціально-політичного характеру - пов'язані з протиправними діями 

терористичного і антиконституційного спрямування; здійснення або реальна 

загроза терористичного акту (збройний напад, захоплення і утримання 

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, зникнення (крадіжка) зброї, виявлення 

застарілих боєприпасів. 

4. 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.[1] 

Варто зазначити, що надзвичайні ситуації воєнного характеру можуть 

бути спричинені соціальними, політичними та економічними причинами. 

За масштабом та глибиною надзвичайні ситуації поділяють на: 

об’єктові, місцеві, регіональні, загальнодержавні. 

Для визначення, до якого рівня відноситься надзвичайна ситуація, 

розроблено ряд показників. Одним з таких показників є кількість потерпілих 

(табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 

Рівні надзвичайних ситуацій 

(за критерієм кількості потерпілого населення) 

Критерії 
Одиниці 

виміру 

Допустиме значення для рівня НС 

об'єктового місцевого регіонального 

загально-

державно-

го 

1 2 3 4 5 6 

Кількість 

потерпілих 

(постійно або 

тимчасово 

непрацездатних). 

осіб < 20 20-50 50-300 >300 

Кількість людей, 

які загинули 

(крім випадків 

аварій на 

автошляхах). 

 

осіб 1 1-2 3-5 > 5 
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1 2 3 4 5 6 

Істотне 

погіршення умов 

життєдіяльності 

на тривалий час. 

осіб < 100 100300 3003000 >3000 

Розмір 

компенсаційних 

відшкодувань 

зведеного 

річного бюджету. 

 
- 

<1% 

(місцевого) 

<1% 

(областей) 

>1% 

(областей) 

 

Причини надзвичайних ситуацій техногенного характеру поділяють на 

три групи: 

- технічні - недосконалість, застарілість конструкцій; 

- природні - специфічні метеорологічні, гідрологічні чи тектонічні умови, 

природні надзвичайні ситуації, випадковості; 

- антропогенні ("людський фактор") - недотримання правил безпеки, 

помилки, необережність, халатність. 

Часто причинами техногенної катастрофи є поєднання ряду факторів, так 

наприклад, до Чорнобильської аварії призвело поєднання технічних та 

антропогенних причин. 

До небезпек природного походження відносять усі види стихійних лих. 

Стихійне лихо — це явище природи, яке зумовлює катастрофічну ситуацію, 

порушує нормальну діяльність населення, руйнує будівлі, споруди, загрожує 

життю і спричиняє загибель людей, тварин, знищує матеріальні та культурні 

цінності. Стихійне лихо дуже небезпечне, якщо виникло раптово. Воно 

наносить значні збитки народному господарству і часто призводить до загибелі 

людей. Стихійні лиха спостерігаються в Україні. Вони можуть охоплювати 

територію цілих реґіонів. Щороку в Україні виникає до 300 небезпек, 

спричинених стихійними лихами.[2] 

Надзвичайні ситуації соціального характеру найчастіше виникають 

через антисоціальні та антигуманістичні причини, а іноді й релігійні. В ряді 

випадків причинами страйків та забастовок є економіка та політика. 

Соціальною надзвичайною ситуацією, масштаби проявлення якої останнім 

часом збільшуються, є тероризм. Причини тероризму криються у жадобі - 

влади, слави, багатства, використовуючи будь-які методи. 

До небезпек воєнного характеру відносять збройні конфлікти, війни. 

Війна - це збройна боротьба між державами (їх коаліціями) або соціальними, 

етнічними та іншими спільнотами. 

За статистикою внаслідок воєнних конфліктів страждає, здебільшого, 

мирне населення, збільшується кількість біженців. За даними ООН, їх кількість 

на планеті перевищує 30 млн. осіб, і цей показник зростає. Треба зазначити, що 

воєнні конфлікти за теперішніх умов можуть спричинити набагато більших 
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втрат серед населення, різні зміни умов його життєдіяльності, значне падіння 

рівня виробництва. Свідченням цього є військові конфлікти і війни, що 

відбулися на території колишньої Югославії, Чечні, Афганістану, Іраку. 

За даними Стокгольмського інституту проблем війни і миру у Першій 

світовій війні загинуло 10 млн. осіб і 20 млн. залишились каліками. У Другій 

світовій війні загинуло понад 50 млн. осіб, а з 1945 року до наших часів 

унаслідок більш ніж 315 локальних воєн і конфліктів загинуло понад 25 млн. 

осіб. 

Серед факторів, що забезпечують життєдіяльність в умовах воєнних 

конфліктів, особливе місце посідає завчасна підготовка населення до 

особистого захисту та захисту об'єктів господарювання, максимальне 

послаблення дії уражаючих факторів сучасної військової техніки. За 

висновками фахівців, втрати населення у великих містах можуть бути зменшені 

з 90 % до 5—8 %, якщо вчасно провести евакуацію людей. Достовірність таких 

розрахунків підтверджується й експертними оцінками сучасних воєнних 

конфліктів і воєн.[2] 

Основними наслідки надзвичайних ситуацій є: 

- загибель людей; 

- захворювання людей; 

- травматизм; 

- матеріальні збитки населення; 

- руйнування житла; 

- знищення запасів продовольства; 

- руйнування підприємств, систем зв'язку, транспортних магістралей, 

енерго- та комунальної систем; 

- прямі та непрямі матеріальні та економічні збитки підприємств; 

- витрати з держаного та регіональних бюджетів; 

- радіоактивне забруднення місцевості; 

- хімічне забруднення місцевості; 

- забруднення води, в першу чергу, питної; 

- біологічне зараження, в тому числі хворобами тварин, рослин, 

карантинними бур'янами та шкідниками; 

- знищення сільськогосподарських посівів.[4] 

Ще одним наслідком надзвичайних ситуацій є те, що кожна катастрофа 

приносить не лише економічні збитки, а й зменшує доходи у страхових 

компаній. Лише за останні 50 років виплати страхових компаній на покриття 

збитків від природних катастроф у всьому світі зросли від одного до десяти 

мільярдів доларів на рік. 

Попередній прогноз наслідків надзвичайних ситуацій та економічних і 

соціальних збитків від них потребує аналізу великої кількості факторів (від 

густоти заселення регіону до виробничих зв'язків підприємств). На основі 

прогнозу наслідків можна розрахувати економічну ефективність капітальних 

вкладень, направлених на запобігання та зменшення негативних наслідків 

надзвичайної ситуації. 
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Надзвичайні ситуації в Україні 

Щорічно в Україні виникає близько 1000 надзвичайних ситуацій 

природного та техногенного характеру. 

Рівень природно-техногенної безпеки України значною мірою 

зумовлений надмірними техногенними навантаженнями на природне 

середовище. Промислові райони являють собою зони з надзвичайно високим 

ступенем ризику виникнення аварій та катастроф техногенного походження. 

Цей ризик зростає внаслідок використання морально та фізично зношеного 

обладнання (зношеність основних фондів в Україні становить 50%), низьких 

темпів відновлення та модернізації виробництва (третина обсягу продукції в 

Україні виробляється на потенційно небезпечних підприємствах). 

У багатьох випадках антропогенна діяльність призводить до зниження 

стійкості об'єктів господарювання до дії природних факторів, що збільшує 

небезпеку вторинних техногенних надзвичайних ситуацій. Поєднання факторів 

техногенної та природної небезпеки значно збільшує ризик виникнення 

надзвичайних ситуацій та посилює їх негативні наслідки. 

Основними напрями державної політики у сфері екологічної, техногенної 

безпеки і цивільного захисту населення на найближчу перспективу є: 

- створення надійних гарантій безпечної життєдіяльності людей, 

технологічної та техногенної безпеки, забезпечення безаварійної роботи на 

об'єктах підвищеної небезпеки; 

- запобігання виникнення надзвичайних ситуацій шляхом реалізації 

державних, регіональних, місцевих та об'єктових програм зниження рівня 

техногенно-екологічних ризиків; 

- реформування, оснащення та навчання професійних сил реагування на 

надзвичайні ситуації; 

- досягнення високих норм та стандартів захисту населення і територій 

від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру; 

- розв'язання проблем, спричинених Чорнобильською катастрофою та 

високим техногенним навантаженням на довкілля; 

- вирішення питань поводження з небезпечними відходами, 

впровадження новітніх технологій їх переробки; 

- підвищення безпеки населення, що проживає у сейсмічно-небезпечних 

районах; 

- підтримка і реалізація спільних міжнародних проектів з питань 

цивільного захисту населення і територій; 

- розвиток і вдосконалення нормативно-правової бази. 

Висновки: Характер і масштаб природно-техногенних загроз 

національній безпеці будь-якої країни показує, що її рівень не може бути 

достатнім, якщо на державних рівнях не буде вирішено завдання захисту 

населення, об`єктів економіки, національного надбання від надзвичайних 

ситуацій техногенного, природного, соціального та воєнного характерів. Ясне 

розуміння цього факту обумовлює вжиття з боку держав адекватних заходів, 
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суть яких полягає у створенні цілісної системи захисту населення і територій 

від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та проведення 

виваженої політики з цих питань на міжнародному рівні. Це особливо важливо 

зараз, коли Україна переживає складний час свого утвердження як суверенної 

країни. Тому потрібно раціонально користуватись вміннями передбачення та 

запобігання надзвичайним ситуаціям, намагатись досягти ефективної ліквідації 

їх наслідків, за допомогою високоякісної підготовки особового складу МНС 

України, призначених для виконання завдань пов`язаних із забезпеченням 

безпеки населенню під егідою міжнародних організацій, спільних 

гуманітарних, пошуково-рятувальних та інших операціях.  
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СОЦІАЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ:ТЕХНІКИ ТА МЕТОДИ ЗАХИСТУ 

 
Примак І.К., Малишева М.О., студ. (гр. КВ-21, ФПМ НТУУ «КПІ») 

 

У сучасному світі гостро стоїть питання інформаційної безпеки, зокрема - 

обмеження несанкціонованого доступу до конфіденційних даних. Існують дві 

групи методів, що дозволяють обійти створені для подібного захисту засоби. До 

першої групи належать технічні підходи, для реалізації яких необхідно мати 

достатній рівень володіння комп'ютерними технологіями та спеціалізоване 

обладнання. Другий підхід, про який піде мова в цій статті, полягає у 

використанні людського фактора як найслабшої ланки в системі інформаційної 

безпеки. 

Соціальна інженерія - це метод отримання конфіденціальної інформації, 

який ґрунтується на використанні особливостей психології людини. Соціальна 

інженерія вимагає особливого вивчення, бо технічні методи вже зараз 

вимагають великої кількості ресурсів для зламу, і в перспективі ці методи 

будуть вдосконалюватися, в той час як людина завжди буде залишатися 

людиною, якій властиві слабкості і недоліки. 

Техніки соціальної інженерії: 

 фішинг — техніка, в якій для отримання необхідної конфіденційної 

інформації (зазвичай логінів і паролів користувачів) створюються підробки 

офіційних листів, повідомлень і сторінок ресурсів, інформацію з яких 

зловмиснику необхідно отримати. Найчастіше подібний тип атак використовує 

розсилку по електронній пошті або внутрішній системі повідомлень соціальних 

мереж для розповсюдження посилань на створені хакером копії форм 

аутентифікації користувача. Після введення користувачем інформації в таку 

форму, вона виявляється у повному розпорядженні зловмисника, а користувач 

переправляється на офіційну сторінку ресурсу. 

 претекстінг — техніка, яка передбачає наявність якоїсь початковї 

кількості інформації про користувача. Цю інформацію зловмисник 

використовує для встановлення довірчого контакту з жертвою, зазвичай за 

допомогою телефону, Skype та інших голосових засобів зв'язку. Потім хакер 

просить або назвати пароль безпосередньо, або аутентифіцироватись на 

фішинговій сторінці. 

 плечевой серфінг - техніка, в якій зловмисник просто дивиться на 

введення користувачем персональні даних «через плече». Незважаючи на всю 

простоту і банальність цього методу, дослідження показують, що більше 

половини користувачів не захищають свої персональні дані від такої техніки. 

 квід про кво (Quid pro quo з лат. «То за те») - при використанні цієї 

техніки зловмисник пропонує якусь винагороду за розголошення 

конфіденційної інформації або виконання певних дій, в ході яких ці дані 

можуть бути отримані зловмисником. Зазвичай, для проведення атак подібного 

роду хакер представляється співробітником технічної підтримки, і пропонує 

усунення деяких неполадок в обмін на конфіденційні дані. 
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 троянський кінь - техніка, що представляє собою розсилку троянських 

програм з неправдивими повідомленнями про їх зміст. Троянська програма - 

різновид шкідливих програм, характерною особливістю якої є необхідність її 

установки користувачем. Таким чином, головним завданням зловмисника при 

проведенні атак такого роду є привернення уваги користувача і усипляння його 

пильності. 

 дорожнє яблуко - адаптація методу троянського коня з використанням 

фізичних носіїв. Використовуваний пристрій пам'яті зазвичай маркується 

спеціально для залучення уваги користувача, а потім залишається на видному 

місці, в розрахунку на те, що користувач запустить цей носій. 

 зворотна соціальна інженерія - дана техніка є самостійну передачу 

жертвою даних при сприятливих умовах. Такі ситуації, не дивлячись на всю 

їхню абсурдність, часто зустрічаються, особливо коли особа, якій передають 

конфіденційну інформацію, володіє великим авторитетом у технічній або 

соціальній сфері. 

 збір інформації з відкритих джерел - техніка, що дозволяє отримати 

необхідну інформацію залишені користувачем у вільному доступі. У зв'язку з 

масовим поширенням соціальних мереж даний метод отримує все більшу 

популярність. Практика показує, що переважна більшість користувачів не 

захищає розміщення таким чином дані, і не фільтрує інформацію, доступ до 

якої легко призвести витративши мінімальні зусилля. 

Основним методом захисту від всіх перерахованих вище технік 

отримання конфіденційної інформації є скептичне і обережне ставлення до всіх 

дій, які пропонується виконати іншою особою. Але, у зв'язку з тим, що 

кількість одержуваної користувачем інформації в сучасному світі не дозволяє 

йому детально вивчати кожен лист / запит / дзвінок, використовуються такі 

методи захисту: 

 фільтрація або маркування повідомлень із вкладеннями, 

гіперпосиланнями. 

 фільтрація документів на запити про конфіденційну інформацію за 

ступенем надійності джерела (запити зсередини компанії і запити з-за меж 

компанії). 

 вибір надійної платформи для миттєвого обміну інформацією. 

 задати параметри безпеки при додаванні нових контактів. 

 задати параметри безпеки при виборі пароля користувачем. 

 обмеження фізичного доступу стороннім особам до пристроїв, що 

містять конфіденційну інформацію. 

 обмеження набору програм, допустимих до використання на 

корпоративних комп'ютерах. 

 використання різних паролів для різних сервісів. 

 наявність актуального антивірусного програмного забезпечення, 

систем виявлення вірусних атак. 

 мінімізація прав користувача доступу до системи. 
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 своєчасне отримання інформації про нові техніки атак. 

 перевірка особи і прав доступу людини, яка запитує конфіденційну 

інформацію. 

Результатом правильного використання методів захисту від атак, 

заснованих на соціальної інженерії, є практично повне забезпечення мережевої 

інформаційної безпеки. Незважаючи на великий вибір різного програмного 

забезпечення для захисту інформації (анти-кейлоггери, анти-шпигуни, анти-

модифікатори, антивіруси, шифрування, брандмауери, системи виявлення 

вторгнень, системи запобігання вторгнень, пісочниця), не варто розраховувати 

виключно на технічні засоби. Якщо атака була розрахована на конкретного 

користувача, що має потрібну зловмисникові інформацію, а не була розсилкою 

з характерними ознаками спаму, то, швидше за все, стандартні засоби 

поштових сервісів не зможуть захистити користувача від такого роду атаки. 

Тому одним з найбільш важливих напрямків у роботі служби забезпечення 

безпеки інформації на підприємстві є своєчасне навчання співробітників правил 

мережевої безпеки. Також необхідним є створення інструкцій для кожного 

користувача, що містять ці правила. Завданням фахівця з мережевої безпеки є 

також правильний розподіл прав доступу до системи, і, як наслідок, мінімізація 

можливості витоку інформації через кожного конкретного користувача. 

Важливим є донести до кожного співробітника інформацію про рівень 

відповідальності, яка накладається на нього з наданням йому конфіденційної 

інформації та прав доступу до ресурсів компанії. 

 

Науковий керівник: Землянська О.В., ст. вик. (каф. ОПЦБ НТУУ 

«КПІ») 
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АНАЛІЗ НЕБЕЗПЕЧНИХ ТА ШКІДЛИВИХ ВИРОБНИЧИХ 

ФАКТОРІВ У ЛАБОРАТОРІЇ МОЛЕКУЛЯРНОЇ ГЕНЕТИКИ 

 
Скриник М.М., студ. (гр. БМ-41с, ФБТ НТУУ «КПІ»), Качинська Н.Ф., асистент 

(каф. ОПЦБ, НТУУ «КПІ») 

 

Вступ. Досягнути ефективної працездатності можна тільки через успішну 

виробничу діяльність, вирішальним елементом якої є сама людина, її фізичний, 

розумовий, духовно-моральний розвиток [1], а також через забезпечення 

оптимальних умов праці та сприятливого навколишнього середовища.  

Актуальність роботи. Формування виробничих негативних факторів 

обумовлюється особливостями трудової діяльності людини, порушенням 

нормальних умов праці, особливостями технологічних процесів, а також 

порушенням технологічних режимів процесу виробництва. Внаслідок цього в 

процесі праці на організм працюючих впливають різні виробничі фактори, що 

негативно позначається на здоров'ї людини [2], до них належать: біологічні, 

хімічні, механічні, фізичні, людські та пожежонебезпека [3].  

Стрімкий розвиток молекулярної генетики та комп’ютерних технологій 

пов’язаний насамперед з удосконаленням проведення дослідів та їхнього 

технічного оснащення. Оскільки у молекулярній генетиці навіть найменша 

необережність може привести до незадовільних результатів, то вдосконалення 

торкнулось навіть комплектуючих, не кажучи вже про обладнання та методики. 

Тому аналіз шкідливих і небезпечних факторів дасть змогу оцінити їх значення 

з точки зору охорони праці. 

Предметом дослідження є аналіз небезпечних і шкідливих факторів у 

лабораторії молекулярної генетики, створеної на базі Інституту клітинної 

біології та генетичної інженерії, й вивчення нормативно-правових документів, 

які регламентують умови та безпеку праці в приміщенні лабораторії. 

Основні результати дослідження. До біологічних шкідливих та 

небезпечних факторів відносять мікроорганізми: бактерії, віруси, рикетсії, 

спірохети, хламідії, гриби, гельмінти, найпростіші та ін., а також продукти їх 

життєдіяльності; макроорганізми: тварини, людина і продукти їх 

життєдіяльності; культури клітин і тканин, генетичні фрагменти, діагностичні 

препарати, тощо. Згідно з ДСП №9.9.5-064-2000 «Порядок видачі дозволів на 

роботу з мікроорганізмами І-ІУ груп патогенності та рекомбінантними 

молекулами ДНК» кожна з мікробіологічних лабораторій повинна мати дозвіл 

на проведення робіт з небезпечними мікроорганізмами, для цього ці лабораторії 

потребують особливого набору приміщень, відповідної підготовки фахівців по 

виконанню режиму безпеки, спеціального сучасного обладнання. Ці дозволи 

видаються режимними комісіями з біологічної безпеки, які функціонують при 

обласних, міських, районних санітарно-епідеміологічних станціях з метою 

попередження можливого виносу мікроорганізмів за межі лабораторій, 

створення загрози виникнення заражень співробітників лабораторій та 

населення, а також попередження проявів можливих актів біологічного 
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тероризму. Після отримання належного дозволу, роботу з патогенним 

мікроорганізмами проводять згідно Наказу МОЗ України 14.12.92 і №183 «Про 

режим роботи з патогенними мікроорганізмами», ГОСТ 12.1.008-76 «ССБТ 

Биологическая безопасность. Общие требования» та ДСП №9.9.5.035-99 

«Безпека роботи з мікроорганізмами I-II груп небезпеки». Умови зберігання та 

транспортування наведені в положенні «Положение о порядке учета, хранения, 

обращения, отпуска и пересилки культур бактерий, вирусов, риккетсий, грибов, 

простейших, микоплазм, бактерийных токсинов, ядов биологического 

происхождения».  

До хімічних шкідливих факторів належать реактиви, дезінфекційні 

засоби, канцерогенні, подразнюючі, сенсибілізуючі, мутагенні, алергенні та 

інші речовини. Дезінфекційні засоби повинні бути гарантованої ефективності 

та безпечності, внесені до облікового переліку засобів в Україні, мати 

інструкцію (методичні вказівки) щодо застосування, затверджену головним 

державним санітарним лікарем України або його заступником і посвідчення 

про можливість застосування в Україні згідно наказу «Про затвердження 

положення про порядок спеціалізованої оцінки (експертизи) та обліку 

дезінфекційних засобів в Україні» та «Положення про обліковий перелік 

дезінфекційних засобів в Україні». Запобіжні заходи при роботі з 

дезінфікуючими засобами представлені в інструкції МОЗ України № 223 

«Інструкція про збір, знезараження, зберігання і здачу використаних медичних 

виробів одноразового застосування із пластичних мас».  

Реактиви, що використовуються в лабораторіях, повинні бути 

кваліфікації ЧДА (чистий для аналізу), якщо в нормативних документах немає 

інших вказівок, зберігатися і використовуватися згідно вимог чинного 

нормативного документу. Зберігання хімічних реактивів здійснюють згідно 

методичних вказівок №2684-73 та ДСП 9.9.5.-080-02 в спеціальних 

приміщеннях, що мають опалення, вентиляцію, штучне освітлення [3].  

Для роботи з хімічним речовинами необхідно дотримуватись правил 

згідно Наказу № 627 «Про затвердження вимог до роботодавців щодо захисту 

працівників від шкідливого впливу хімічних речовин». ГДК шкідливої 

речовини у повітрі робочої зони, засоби індивідуального захисту, засоби 

долікарняної допомоги та методи контролю вмісту шкідливих речовин у повітрі 

робочої зони наведені в [4 - 6]. 

Механічні шкідливі та небезпечні фактори – це виробниче обладнання 

(обладнання, що працює під тиском, центрифуги, лабораторне скло, ріжучий, 

колючий інструментарій, гострі краї, задирки та ін.). Для роботи з обладнанням, 

що працює під тиском необхідно дотримуватись постанови Кабінету Міністрів 

№ 35 «Про затвердження Технічного регламенту безпеки обладнання, що 

працює під тиском». До такого обладнання відносяться стерилізатори, які є 

основними для забезпечення стерильності, для роботи з ними необхідно 

дотримуватись методичних вказівок МЗ СРСР № №15/6-5 «Методические 

указания по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов». Таке 

обладнання як установки для очистки води та повітря, установка для 

http://www.dnaop.com/html/2118/doc-%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_12.1.008-76
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приготування льоду, центрифуги, морозильні камери також є основними 

джерелами шуму та вібрації, допустимий рівень шуму згідно ДНС 3.3.6.037 – 

99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку», становить 

80 дБА. Згідно з ДСН 3.3.6.039-99 «Державні санітарні норми виробничої та 

локальної вібрації» на працюючого в лабораторії передається локальна вібрація 

від центрифуги, тривалістю менше 1 с, тобто імпульсна. 

До фізичних небезпечних факторів належать електричний струм, 

ультрафіолетове, електромагнітне випромінювання, недостатня освітленість, 

відхилення вологості і температури робочої зони від встановлених норм, 

підвищена (занижена) рухомість повітря, підвищений вміст шкідливих речовин 

у повітрі робочої зони, підвищений шум, гаряча вода та пара. Всі прилади, які 

використовують у лабораторіях живляться від електрики, тому правильна і 

обережна їх експлуатація стає запорукою хорошої та безпечної роботи. Тому 

необхідно дотримуватися НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 

експлуатації електроустановок споживачів» та НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила 

безпечної експлуатації електроустановок», а системи захисту представлені в 

ГОСТ 12.1.019-79. ССБТ. «Электробезопасность. Общие требования и 

номенклатура видов защиты», НПАОП 40.1-1.07-01. «Правила експлуатації 

електрозахисних засобів», НПАОП 0.00-6.15-99. «Порядок проведення 

посвідчення електроустановок споживачів» та ПУЕ [7]. Відповідно до ГОСТ 

12.1.038-82. ССБТ. «Электробезопасность. Предельно допустимые значения 

напряжений прикосновения и токов», при нормальному режимі роботи 

установки гранично допустима сила струму не повинна перевищувати 0,3 мА, а 

напруга дотику 2 В за час більший 10 хв.  

Основою забезпечення безпеки електроустановок є заземлення і 

занулення, які мають відповідати ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. 

«Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».  

Джерелом ультрафіолетового випромінювання в лабораторіях є 

оснащений ультрафіолетовими стерилізаторами повітря ламінарний бокс та 

бокс для фотографування. Згідно з СН 4557-88 «Ультрафиолетовое излучение в 

производственных помещениях» допустима інтенсивність ультрафіолетового 

опромінення працюючих при наявності незахищених ділянок шкіри не більше, 

ніж 0,2 м
2
, для області УФ-А - 0,05 Вт/м

2
, УФ-С і періоду опромінення до 5 хв 

не повинна перевищувати 50 Вт/м
2
,
 
для області УФ-Б - 0,001 Вт/м

2
.  

Нормування електромагнітних випромінювань радіочастотного діапазону 

здійснюється згідно із ГОСТ 12.1.006-84 «Электромагнитные поля радиочастот. 

Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля», і 

ДСанПіН 3.3.6.096-2002 «Державні санітарні норми та правила під час роботи з 

джерелами електромагнітних полів», ДСНіП № 239-96 «Державні санітарні 

норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних 

випромінювань», СанПиН 2.2.4.723-98 «Переменные магнитные поля 

промышленной частоты (50 Гц) в производственных условиях», ПДУ 3206-85 

«Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц», ПДУ 

«Воздействия электромагнитных полей диапазона частот 10-60 кГц». № 5803-

http://document.ua/docs/tdoc4879.php
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91, ГН 1757-77 «Санітарно-гігієнічні норми допустимої напруженості 

електростатичного поля».  

Згідно ДБН В. 2. 5. – 28– 2006 «Природне і штучне освітлення» у 

лабораторіях виконуються роботи, що відносяться переважно до ІV розряду 

зорових робіт.  

Температура, вологість і швидкість руху повітря мають відповідати 

норми ДСН 3.3.6.042-99 «Санітарні норми мікроклімату виробничих 

приміщень», повітря робочої зони також регламентується ГОСТ 12.1.005-

88.ССБТ «Общие санитарно гигиенические требования к воздуху рабочей 

зоны» та СНиП 2.04.05 – 91*У «Отопление, вентиляция и кондиционирование».  

До шкідливих та небезпечних факторів, що пов’язані з людиною 

відносять нервово-психічні, фізичні (перевантаження персоналу), акти 

вандалізму та ін. Наукова діяльність в лабораторії передбачає роботу з 

об’єктами малих розмірів і великою концентрацією уваги, що може привести до 

психічних розладів, тому профілактичні заходи для зниження нервово-

емоційного напруження. Одним з видів перенавантаження може бути його 

робота з обчислювальною технікою, так як не можна уявити сучасну 

лабораторію без комп’ютера, основні правила безпечної його експлуатації 

наведені в НПАОП 0.00-1.28-10 “Правила охорони праці під час експлуатації 

ЕОМ» та ДСанПіН 3.3.2.007-98 «Державні санітарні правила і норми роботи з 

візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин». 

У джерелі [3] представлені основні вимоги до організації праці з 

попередження психоемоційних розладів. Основою для попередження 

психоемоційних розладів має слугувати інструктаж з охорони праці, який 

допоможе працюючому зосереджувати увагу на небезпечних факторах, які 

присутні при роботі, а також надасть необхідну інформацію про поведінку 

дослідника при надзвичайних ситуаціях. Основні вимоги до інструктажу 

викладені в НАОП 1.4.32-2.01-82 (ОСТ 11 090.028-82) «Інструкція з охорони 

праці. Порядок розроблення, оформлення та користування» та НПАОП 0.00-

4.12-05 «Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки 

знань з питань охорони праці». Для зосередження уваги можна рекомендувати 

вивішувати плакати над установками з вказівкою небезпечних факторів, робити 

наліпки яскравих кольорів (жовтий, червоний) на пристроях, що працюють під 

тиском та на пристроях, в яких відбувається робота зі шкідливими речовинами, 

подавати періодично звуковий сигнал про можливі небезпеки, поміщати бокси 

з гумовими рукавичками на видному місці, щоб працівник не забував їх одягати 

при нагоді, також робити перерви в роботі, для зняття стресу при виконанні 

важких завдань. 

Згідно з НАПБ Б.03.002-2007 «Нормативний акт пожежної безпеки. 

Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за 

вибухопожежною та пожежною небезпекою» приміщення лабораторій 

належать до категорії 1. Для дотримання правил пожежної безпеки необхідно 

використовувати: НАПБ А.01.001 – 04 «Правила пожежної безпеки в Україні», 

БН В.1.1-7-2002 «Державні будівельні норми. Захист від пожежі. Пожежна 
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безпека об’єктів будівництва», ДБН В.2.5-56:2010 «Системи протипожежного 

захисту», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 

електроустановок споживачів» та НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної 

експлуатації електроустановок», постанову Кабінету Міністрів № 35 «Про 

затвердження Технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під 

тиском», СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы», НАПБ В.01.056-

2005/111 «Правила построения электроустановок. противопожарная защита 

електроустановок», для раціонального використання установок пожежогасіння 

використовують НАПБ 01.038-2003 «Правила проектування монтажу та 

експлуатації автоматичних установок аерозольного пожежогасіння», НАПБ 

Б.01.008-2004 «Правила експлуатації вогнегасників», ГОСТ 12.3.046-91 

«Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования», 

НАПБ Б.03.001-2004 «Типові норми належності вогнегасників».  

Висновок. Дотримання вимог нормативно-правових документів і 

інструкцій забезпечить ефективну працездатність, належні умови праці для 

працівників, дозволить запобігти негативному впливу шкідливих та 

небезпечних факторів й сприятиме збереженню життя та здоров’я працюючих в 

науково-дослідній установі.  
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ПРИЧИНИ ТА ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ 

ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРИ РОБОТІ З АГРОХІМІКАТАМИ 

 
Смілянець Є. Я., студ. (гр. БМ-21, ФБТ НТУУ «КПІ») 

 

Вступ. Передпосівна обробка насіння є одним з найважливіших 

агротехнічних прийомів, які забезпечують збільшення врожайності та 

підвищення якості продукції рослинництва. Під хімізацією сільського 

господарства розуміють використання мінеральних добрив, які безпосередньо 

підвищують врожайність сільськогосподарських культур, а також використання 

пестицидів, які борються з хворобами і шкідниками рослин, зайвою 

рослинністю [1]. 

Пестициди - це загальноприйнята назва отрутохімікатів, які 

використовуються в сільському господарстві для захисту рослин. Це різні 

хімічні сполуки, що володіють високою біологічною активністю і здатні 

знищувати або пригнічувати життєдіяльність живих організмів - комах, 

гризунів, спор грибів, бактерій, рослин тощо.  

Предметом дослідження є основні небезпеки, пов’язані із застосуванням 

агрохімікатів, обґрунтування доцільності використання засобів індивідуального 

захисту для уникнення виробничих травм та хронічних захворювань.  

Аналіз публікації. Аналізуючи особливості використання отрутохімікатів 

в сільському господарстві, обов’язково потрібно вивчити заходи безпеки при 

роботі цими речовинами та забезпечити необхідну матеріальну базу, щоб 

захистити працівників від небажаних наслідків використання пестицидів. 

Українська нормативно-правова база виробила ґрунтовну низку ефективних 

правил та особливостей роботи з агрохімікатами [2,3,4]. Крім того, в роботах 

деяких авторів [5] чітко визначений ступінь впливу різних пестицидів на 

працівників та в загальному – на навколишнє середовище. Інші дослідники [6] 

пропонують ґрунтовну класифікацію агрохімікатів за ступенем небезпек щоб 

більш оптимально обрати відповідні засоби захисту при роботі з ними.  

Основні результати дослідження. За ступенем дії на організм людини, 

шкідливі речовини поділяються на 4 типи: 

1. Надмірно небезпечні (Гранично допустима концентрація (ГДК) менше 

0,1 мг/м3 в повітрі робочої зони) 

2. Небезпечні (ГДК 0,1-1,0 мг/м3) 

3. Гранично небезпечні (ГДК більше 10 мг/м3) 

4. Мало небезпечні (ГДК більше 10 мг/м3) [6]. 

Найбільш статистично достовірними величинами, які характеризують 

токсичну дію пестициду, є середня смертельна доза (ЛД50) або концентрація 

(ЛК50), які викликають загибель половини піддослідних тварин при 

одноразовій дії пестициду на живий організм. Ці величини враховують 

наявність особливо чутливих тварин із числа піддослідних. Спираючись на ці 

дані, не важко зрозуміти ступінь токсичності пестицидів для людей.  

За величиною ЛД50 пестициди прийнято поділяти на:  
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- сильно отруйні речовини ( ЛД5о < 50 мг/кг живої ваги) 

- отруйні препарати (ЛД50 = 50-200 мг/кг ж/в) 

- середньо отруйні (ЛД50 = 200-1000 мг/кг) 

- мало отруйні (ЛД50 > 1000 мг/кг ж/в).  

Існує також шкірно-оральний коефіцієнт(ШОК), що характеризує 

відношення ЛД50 через шкіру ДО ЛД50 через шлунково-кишковий тракт.  

Найбільш небезпечним є ЛД50 менше 300 мг/кг ваги, (ШОК) менше 7. А 

при показнику ШОК біля 3, пестицид вважається мало небезпечним [4]. 

Пестициди здатні накопичуватися не тільки в ґрунтах, а й в ємностях та 

виробничих приміщеннях при недотриманні правил їх експлуатації. Як і 

більшість хімічних речовин, вони здатні вступати в реакції метаболізму. Слід 

враховувати, що в деяких випадках, метаболіти можуть бути більш 

токсичними, ніж самі пестициди. Так, метаболіт хлорофосу - ДДВФ є на 

порядок більш токсичним для людини. 

Розглянемо декілька найбільш вживаних пестицидів хімічного 

походження та їх безпосередню дію на людський організм.  

- Фосфорорганічні пестициди, на основі похідних фосфаті в фосфітів, 

володіють високою біологічною активністю, мають контактну і системну дію, і 

тому більшість цих препаратів - високотоксичні речовини. Дія їх заснована на 

блокуванні ферментів холінестераз, які відповідають за передачу нервових 

імпульсів в організмі. 

- Хлорорганічні пестициди виявляють, переважно, загальну токсичну 

дію і характеризуються високою розчинністю в жирах. Вони накопичуються 

переважно в жирових тканинах тварин і можуть впливати на метаболізм 

жирних кислот і гормонів. 

- Синтетичні перетроїди або сим-триазини – ці відносно новий клас 

пестицидів, які відрізняються високою ефективністю і є малотоксичні для 

теплокровних організмів. 

- Похідні карбамінової і тіокарбамінової кислот теж мають малу 

токсичність для людини [6,4]. 

Потрапляючи тим чи іншим шляхом в організм людей, пестициди можуть 

викликати отруєння. Спостерігаються: 

- гострі 

- негострі  

- хронічні отруєння. 

Особливо небезпечними є перший і останній тип. Хронічні отруєння 

пов’язані з тривалим потраплянням в організм пестицидів у невеликій їх 

кількості, як правило, значно нижчою за ГДК і якщо пестициди володіють 

здатністю до біоакумуляції. Наслідки можуть бути значними аж до летальних 

випадків.  

Звичайно, масове застосування агрохімікатів негативно впливає на 

здоров’я працівників. Під час виконання різних трудових операцій 

(перевезення, зберігання, сортування, застосування для виконання 
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сільськогосподарських робіт) люди в контактують з небезпечними речовинами. 

Отже вони повинні дотримуватись відповідних заходів безпеки.  

Щоб уникнути потрапляння хімічних речовин в організм, потрібно 

використовувати спецодяг та засоби індивідуального захисту. Крім того, 

важливим обов’язком керівника процесом обробки зерна є підбір відповідного 

персоналу для роботі без протипоказань.  

Згідно Закону України «Про пестициди і агрохімікати», забороняється 

допускати до роботи з отрутохімікатами підлітків до 18 років, вагітних жінок та 

годуючи матерів, а також людей літнього віку (жінок старше 50 років, чоловіків 

- старше 55 років), не можуть працювати і ті, хто мають протипоказання чи 

підвищену чутливість до хімічних речовин. Для виключення останніх 

симптомів, персонал повинен проходити систематичний медогляд [2]. 

Бажаним, а в більшості випадків і обов’язковим, є використання 

індивідуальних засоби захисту (ЗІЗ) шкіри та внутрішніх органів. За 

функціональним призначенням ЗІЗ діляться на ізолюючі та фільтруючі засоби 

захисту органів дихання : спецодяг, спецвзуття; засоби захисту органів зору, 

рук, голови, обличчя, органів слуху, запобіжні пристрої; захисні дерматологічні 

засоби.  

Основні правила ефективного використання ЗІЗ: 

1. Комплект ЗІЗ - спецодяг, спецвзуття, рукавиці, захисні окуляри, 

респіратори, маски або протигази повинні бути підібрані індивідуально, 

враховуючи анатомічні особливості та закріплені за робітником на весь період 

роботи. 

2. При використанні засобів захисту органів дихання необхідно 

враховувати час захисної дії фільтруючих пристроїв. 

3. ЗІЗ мають зберігатися в індивідуальних шафах у спеціально виділеному 

сухому, чистому приміщенні, яке добре провітрюється. 

4. Забороняється зберігати ЗІЗ в одному приміщенні з пестицидами, 

відносити додому і користуватися ними після роботи [5]. 

Серед ЗІЗ дихальних шляхів найбільш зручними є протигазові 

респіратори типу РУ-60М, РПГ-67 у випадку роботи з леткими речовинами, та 

фільтруючі протигазами, при роботі з препаративними речовинами, які 

відносяться до небезпечних за вищевказаною класифікацією.  

Для захисту від ртутьорганічних препаратів використовуються патрони 

марки "РГ", від хлор- і фосфорорганічних пестицидів - марки А і В, кислих 

парів і газів - марки В, аміаку і сірководню - марки КД. 

Основний спецодяг що має застосовуватись при роботі з агрохімікатами 

це: 

1. фартухи та нарукавники, виготовлені з водонепроникних тканин та 

матеріалів, який має відповідне маркування (наприклад, ГОСТ 12.4.103-83) 

2. гумові рукавички з трикотажною основою 

3. гумові чоботи з підвищеною стійкістю до дії пестицидів і 

дезінфікуючих засобів  

4. герметичні окуляри типу "Г" (ТУ 381051-78) або ПО-2. 
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Важливим аспектом роботи з агрохімікатами є також їх транспортування.  

Згідно Державних санітарних правил «Транспортування, зберігання та 

застосування пестицидів у народному господарстві» [3], транспортуватись 

пестициди повинні в герметичній тарі, яка має маркуватись відповідними 

знаками хімічної небезпеки. Будь-яка тара має мати етикетку з вказаними на 

ній: назвою препарату, складом, терміном придатності, датою виробництва та 

сферою застосування.  

Висновок. Забезпечення дотримання правил безпеки на агарному 

виробництві, значно спростить проведення щорічних польових робіт та 

убезпечить робітників від шкідливого впливу на здоров’я аграрних хімікатів.  

 

Наукові керівники: Гусєв А.М., к.б.н., доцент;  

 Качинська Н.Ф., асистент (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ») 
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ШКІДЛИВІ ТА НЕБЕЗПЕЧНІ ФАКТОРИ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ 

РЕКОМБІНАНТНОГО АНАЛОГА ВІРУСНОГО БІЛКА НВСORE 

 
Стрельник О.О., студент (гр. БТ-41, ФБТ НТУУ «КПІ»), Качинська Н.Ф., 

асистент (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ») 

 

Бурхливий розвиток біологічних наук і успіхи молекулярної біології 

привели до появи в 80-ті роки нової галузі народного господарства – 

біотехнології. Одним з основних напрямків біотехнології в галузі медицини є 

створення нових ефективних лікарських засобів, з використанням останніх 

досягненнях молекулярної біології, біохімії та імунології [1].  

 Найбільш наочним прикладом успіху біотехнології може слугувати поява 

великої групи препаратів, створених методами генної інженерії. Прикладом 

такого генно-інженерного біотехнологічного препарату є рекомбінантний 

аналог вірусного білка HBcore, що використовується у сучасних тест-системах 

для діагностики гепатиту В. Процес виробництва цього препарату досить 

складний і небезпечний. Тому велике значення мають засоби та заходи з 

охорони праці для збереження здоров’я персоналу. Небезпечні і шкідливі 

фактори на виробництві впливають на здоров'я і працездатність працюючих, 

вони можуть бути причиною травм за певних умов. Для створення безпечних 

умов праці важливим є аналіз шкідливих і небезпечних виробничих факторів 

під час виробництва рекомбінантного аналога вірусного білка HBcore, з якими 

доводиться стикатися працівникам на робочому місці і які впливають на 

працездатність працюючих. 

Предметом дослідження є умови праці на виробництві рекомбінантного 

аналога вірусного білка HBcore, а саме шкідливі і небезпечні виробничі 

фактори, а також оцінка їх впливу на працюючих з наведенням засобів і заходів 

захисту від них з метою створення ефективних умов праці. 

Дослідження привели до таких основних результатів. На виробництві 

рекомбінантного аналога вірусного білка HBcore до роботи допускаються 

особи, які досягли 18 років, що не мають медичних протипоказань, пройшли 

спеціальне навчання і здали іспит на допуск до самостійної роботи. 

Згідно класифікації по ГОСТ 12.0.003-74 у виробництві рекомбінантного 

аналога вірусного білка HBcore мають місце небезпечні і шкідливі виробничі 

фактори, які можуть привести до аварійного стану виробництва [2]. 

При введенні технологічного процесу виробництва рекомбінантого 

аналога HBcore працівники обслуговують апарати з рухомими частиними – 

змішувачі, насоси, компресори. Для безпечного ведення процесу всі частини 

цих механізмів, повинні бути огороджені, щоб працівник не міг раптово 

потрапити до рухомих частин цих апаратів і отримати травму. 

Іншим шкідливим і небезпечним фізичним фактором при виробництві 

рекомбінанктого аналога HBcore може бути підвищена температура поверхні 

сушильної шафи, автоклава-стерилізатора, паропроводів. Для зменшення дії 

цих факторів потрібно, щоб трубопроводи були герметичними та надійно 
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ізольованими, а технологічне обладнання, що нагрівається, повинно мати 

надійну ізоляцію [3]. 

Серед досліджених небезпечних факторів під час мийки пляшок, що 

використовуються для розливу готового препарату, можна виділити 

підвищений рівень шуму. Для захисту виробничий персонал на даному 

робочому місці використовує засоби індивідуального захисту – беруші. Також 

не виключається можливість травмування склотарою, тому використовуються 

рукавички резинові. 

В процесі виробництва препарату рекомбінантного вірусного білка 

HBcore використовуються наступні шкідливі і небезпечні хімічні речовини: 

натрію гідрокарбонат, натрію хлорид, спирт етиловий, перекис водню, 2-

меркаптоетанол та синтетичні миючі засоби. Далі розглянемо негативний вплив 

кожної з цих хімічних речовин. 

 Спирт етиловий використовується на стадії санітарної підготовки 

виробництва. Це наркотична речовина, яка викликає збудження, при тривалій 

дії значних доз – тяжкі захворювання нервової системи, серцево-судинної 

системи, печінки, викликає сухість шкіри, тріщини. 

Іншою речовиною, що використовується на стадії санітарної підготовки 

виробництва є перекис водню. Перекис водню подразнює слизові оболонки 

дихальних шляхів та очей, вражає центральну нервову систему, викликає 

хімічний обпік шкіри, слизової оболонки очей та рогівки. Миючий синтетичний 

засіб, що використовується під час виробництва має негативний вплив на 

працюючих – подразнює слизові оболонки дихальних шляхів, очей, шкіру. 

На стадії хроматографічної очистки рекомбінантого білка небезпечною 

речовиною є 2-меркаптоетанол – це токсична речовина, яка викликає 

порушення нервової системи, нудоту. 

Серед досліджених шкідливих речовин на стадії ферментації є натрій 

гідрокарбонат. Натрій гідрокарбонат подразнює слизові оболонки дихальних 

шляхів. При потраплянні пилу натрію гідрокарбонату можливе зниження 

кислотності шлункового соку, біль у животі, на шкірі виникає подразнення, 

дерматит. 

Основними шляхами надходження шкідливих речовин в організм людини 

є дихальні шляхи, шлунково-кишковий тракт і шкіра. Найбільше значення має 

надходження їх через органи дихання. Для зменшення впливу вище зазначених 

шкідливих хімічних речовин працюючих необхідно забезпечити їх спецодягом 

(змінний халат, шапочка, змінне взуття, рукавички) та засобами 

індивідуального захисту, а саме резиновими технічними рукавичками, 

фартухом спеціальним, щитком НБТ-1, респіратором РУ-60М. 

Біологічні шкідливі та небезпечні виробничі фактори включають 

генетично модифіковані мікроорганізми, що використовуються для 

виробництва рекомбінантних білків. Генетично модифіковані організми є 

носіями потенційної екологічної небезпеки [4]. 
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На виробництві зазначеного препарату також присутні психофізіологічні 

шкідливі і небезпечні виробничі фактори: нервово-психічні перевантаження 

(перенапруження зорових аналізаторів, монотонність праці). 

Для зменшення дії психофізіологічних шкідливих і небезпечних 

виробничих факторів необхідна раціоналізація режимів праці та відпочинку [3]. 

На даному виробництві кімнати для відпочинку в робочий час і 

психологічного розвантаження відсутні. 

Для вирішення цієї проблеми пропонується виділити приміщення під 

створення кімнати психологічного розвантаження, яка є інструментом для 

зниження навантажень на працівників, зайнятих виконанням важких робіт, 

пов'язаних з підвищеною концентрацією уваги, фізичними, емоційними і 

моральними навантаженнями [5]. Вона істотно знижує навантаження на 

працівників, професійні обов'язки яких пов'язані з негативними емоціями, 

робота яких вимагає особливої концентрації уваги. 

Така кімната психологічного розвантаження на промисловому 

підприємстві з виробництва рекомбінантного аналога вірусного білка допоможе 

створити оптимальні умови для швидкого і ефективного зняття емоційного 

перенапруження, відновлення працездатності працівників. 

А також проведений аналіз шкідливих і небезпечних виробничих 

факторів на виробництві рекомбінантного аналога вірусного білка HBcore 

показав, що на працівника впливають як фізичні, так і хімічні, біологічні 

фактори. Для захисту працівників необхідно використовувати засоби 

колективного захисту та засоби індивідуального захисту від негативного 

впливу проаналізованих шкідливих і небезпечних факторів. Це дозволить 

зберегти здоров’я та працездатність працівників, які зайняті на виробництві 

рекомбінантного аналога вірусного білка HBcore. 

Отже, безпечне виробництво рекомбінантного аналога вірусного білка 

HBcore може бути надійно забезпечене тільки при повному та комплексному 

виконанні вимог і заходів, спрямованих на запобігання й нейтралізацію дії 

шкідливих і небезпечних виробничих факторів. 
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У сьогоденні суттєве підвищення рівня впливу електромагнітного поля 

(ЕМП) на біосферу, і першочергово на людину, проблема електромагнітної 

безпеки і захисту довкілля і й здоров'я населення, виходить на новий рівень 

актуальності та соціальної значущості на національному і міжнародному 

рівнях. Надаючи вагомості цій проблемі Всесвітньою Організацією Охорони 

здоров'я (ВООЗ) 1995 року впроваджено термін «глобальне електромагнітне 

забруднення довкілля».  

Джерелами ЕМП є потужні радіопередавальні пристрої, електрифіковані 

транспортні засоби, повітряні лінії електропередавання та інші об'єкти 

електроенергетики.  

Сильні електричні поля промислової частоти (ЕП ПЧ) в основному 

створюються об'єктами електроенергетики (лінії електропередавання високої 

напруги, збірні шини підстанцій, трансформатори і апарати високої напруги). 

Рівень напруженості ЕП, створюваного повітряними лініями (ПЛ), залежить від 

конструкційно-будівельних параметрів (діаметру і кількості проводів, відстані 

між ними, висоти їх над поверхнею землі). Рівні впливу на людей, що 

знаходяться під ПЛ, залежать від відстані до струмовідних частин. Найбільше 

значення ЕП реєструється під час перебування людини безпосередньо під 

проводами і по центру між опорами. За мірою віддалення від осі лінії і ближче 

до опор рівні впливу напруженості поля знижуються до мінімальних значень. 

Персонал енергооб'єктів піддається, як правило, короткочасному впливу 

сильних ЕП. У екстремальних випадках, наприклад, під час робіт на елементах 

ПЛ під напругою, персонал перебуває в зоні суттєво підвищеного впливу 

напруженості ЕП і МП. Населення, яке проживає поряд з ПЛ (за межами 

санітарно захисних зон) може перебувати в зоні впливу слабких полів. 

Дальність поширення магнітного поля (МП) залежить від сили струму, 

який протікає, або від навантаження ПЛ. Оскільки навантаження ПЛ може 

неодноразово змінюватися і протягом доби, і залежно від зміни сезонів року, то 

розміри зони підвищеного рівня МП також змінюються.  

Кабельні лінії створюють дещо більші напруженості, ніж ПЛ, проте 

напруженість ЕМП зменшується швидше при віддаленні від кабелю, і зона 

відчутного поля зазвичай не перевищує декількох десятків метрів. 

Кабелі і ПЛ середньої напруги (6 – 10 кВ) через відносно малу відстань 

між фазами створюють невисокі напруженості поля і його вплив усередині 

приміщень можна не враховувати.  

ЕМП трансформаторів та іншого обладнання систем електропостачання 

змінюється обернено пропорційно відстані до об’єкту опромінення.  
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Ступінь біологічного впливу ЕМП на організм людини залежить від 

частоти випромінювань, напруги, тривалості та інтенсивності поля. У 

загальному випадку параметром, що визначає ступінь впливу ЕМП ПЧ на 

організм, є щільність струму в тілі людини.  

Численні дослідження в зоні біологічного впливу ЕМП визначають 

найбільш чутливі системи організму людини: нервову, імунну, ендокринну і 

статеву. Реакції зазначених та інших систем запропоновано відповідними 

міжнародними організаціями враховувати у оцінці ризику впливу ЕМП на 

персонал та населення. У результаті досліджень було рекомендовано 

передбачати обмежувальні заходи в зоні впливу ЕМП. Міжнародна комісія із 

захисту від неіонізуючих випромінювань (ІCNIRP) на основі аналізу 

досліджень визначила перші нормативні документи з регламентації впливу 

ЕМП.  

До переліку принципів захисту людей від впливу ЕМП відносяться 

заходи організаційного характеру (вибір режиму роботи випромінюючого 

обладнання, який забезпечує допустимий рівень випромінювання), обмеження 

часу перебування в зоні впливу ЕМП, уточнення розмірів санітарно-захисних 

зон, за якими інтенсивність випромінювання не перевищує гранично 

допустимих норм, інженерно-технічні заходи з екранування джерел ЕМП, 

визначення необхідних розривів між джерелами ЕМП і об’єктами їх впливу, що 

враховуються при технологічному проектуванні з урахуванням норм ПУЕ та 

інших нормативно-технічних документів. 

Міжнародна комісія ICNIRP з 1992 року під час розроблення та 

прийняття нормативно-методичних заходів з обмеження дії неіонізуючого 

випромінювання в умовах навколишнього і виробничого середовища вводить 

також обмеження значень таких показників як: щільність індукційного струму 

(J), питома поглинена потужність (SAR) і щільність потоку енергії (S), для яких 

визначаються відповідні контрольовані рівні.  

На підставі експериментальних досліджень установлено залежності 

біологічних ефектів від інтенсивності впливу, виражені щільністю наведеного в 

тілі струму (табл. 1) 

Таблиця 1 

Біологічні ефекти впливу 

Щільність струму Характеристика ефекту 

1 – 10 Мінімальні ефекти, що не становлять небезпеки 

10 – 100 Виражені ефекти: зорові й з боку нервової системи 

100 – 1000 Стимуляція збудливих структур (м'язова й нервова) 

тканини, можливий несприятливий вплив на здоров'я 

>1000 Можлива екстрасистоляція, фібриляція серця (гостре 

ураження) 

 

  У більшості міжнародних стандартів для встановлення 

припустимих рівнів параметрів ЕМП визначено безпечну для організму 

щільність струму в 10 мА/м
2
. Відповідно до цього показника встановлені рівні 



397 

еквівалентної напруженості електричного та магнітного полів. За низьких 

частотах встановлюють коефіцієнти запасу від 2,5 до 10 і більше. Перевищення 

нормованих рівнів у реальних виробничих умовах, але не вище еквівалентних 

рівнів, можливе за відповідного часового обмеження їх дії. 

Найбільш обґрунтованими і повними є Норми CEU ENV50166, 

запропоновані Технічним комітетом CENELEC, що є правовим документом для 

захисту персоналу від впливу ЕМП на робочих місцях. Базовими значеннями 

напруженості ЕП зазначених норм за тривалого впливу прийнято: постійне 

поле – 42 кВ/м; для змінного струму у діапазоні частот 4 – 1000 Гц за базове 

значення прийнято щільність струму в 10 мА/м
2
, якому за частоти 50 Гц 

відповідають напруженості електричного і магнітного полів становить 20 кВ/м і 

4 кА/м відповідно. Базовим рівнем напруженості постійного МП прийняте 

значення 1,6 МА/м. Уперше нормовано струм, що протікає через людину під 

час контакту з об'єктами, що перебувають в ЕП ПЧ: 3,5 мА – на робочих 

місцях; 1,5 мА – для населення. 

Відповідно до стандартів IEC норми напруженості ЕМП ПЧ на робочих 

місцях поділяються на три категорії. Перша категорія (6,1 кВ/м і 159 А/м) – 

обов'язкова інформація персоналу про поле; друга (12,3 кВ/м, 320 А/м і вище) – 

обов'язкові заходи щодо обмеження перебування в полі; третя (19,6 кВ/м і 480 

А/м) – обов'язкове, окрім обмеження перебування в полі, попередження про 

«небезпечну роботу». Для населення базові значення напруженостей у 

більшості зарубіжних рекомендацій приймають у 2,5 рази меншими, ніж на 

робочих місцях. У зоні низьких частот норми CEU ENV50166 передбачають 

більш високі значення напруженості полів на робочих місцях, порівняно з 

раніше запровадженими нормами IRPA.  

Більшість зарубіжних країн мають національні стандарти або інструкції, 

що нормують припустимі рівні впливу ЕП ПЧ для населення та персоналу, що в 

основному відповідають рекомендованим відповідними міжнародними 

організаціями (табл. 2).  

Таблиця 2 

Нормований та еквівалентний рівні напруженості електричного і 

магнітного поля промислової частоти 

 

Організації Щільність 

струму, 

мА/м
2
 

Еквівалентне 

ЕП, кВ/м 

(без урахування 

коефіцієнта 

запасу) 

Еквівалентне 

МП, мкТл 

1 2 3 4 

ICNIRP Guidelines, 

1998: 

персонал 

населення 

 

 

10 

2 

 

25 

5 

 

500 

100 
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1 2 3 4 

CENELEC: 

персонал 

населення 

 

10 

4 

 

30 

12 

 

1600 

640 

IRPA: 

персонал 

населення 

 

– 

– 

 

– 

– 

1600 

Германія – BFE: 

 персонал, що 

працює в МП 

персонал, що не 

працює в МП 

 

10 

2 

 

66.7 

13.3 

 

4240 

848 

Великобританія – 

NRPB 
10 21 

 

1600 

США – ACGIH:  

персонал 

 

10 

 

25 
710 

  

У більшості країн-членів Євросоюзу на основі рекомендацій ICNIRP, 

CENELEC, BFE, NRPB прийнято національні нормативні значення ЕПМ.  

 

Висновки: Максимальні рівні ЕМП, нормовані у міжнародних і 

національних стандартах, поблизу ПЛ змінного струму для цілодобового 

перебування населення не перевищують 10 кВ/м для електричного поля і 100 

мкТл – для магнітного поля. При цьому встановлені в Україні гранично 

допустимі рівні значення ЕМП частотою 50 Гц для населення набагато суворіші 

(тобто нижчі) від пропонованих міжнародним комітетом ICNIRP, особливо 

щодо МП, що зумовлено використанням більш високих коефіцієнтів 

гігієнічного запасу відносно визначеного порогу несприятливого впливу ЕМП. 
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НОВІТНІ СПОСОБИ КОНТРОЛЮ ТА ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЬ 

УШКОДЖЕННЯ ІЗОЛЯЦІЇ КАБЕЛІВ 

 
Третякова Л.Д. д.т.н., проф. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»), 

Романюк Р.А., студент (гр. ОЕ-11, ІЕЕ НТУУ «КПІ») 

 

Найпоширенішими причинами ушкоджень кабелів є старіння ізоляції, 

механічні пошкодження, перенапруження, теплові перевантаження, які 

зумовлено короткими замикання або пошкодження кабельної оболонки. У 

кабельних лініях з ізоляцією зі зшитого поліетилену окрім основної ізоляції 

потрібно контролювати стан захисної оболонки кабельної лінії і визначати 

місця ушкоджень у разі порушення цілісності оболонки [1]. 

Наявні нині методи визначення місць ушкоджень поділяються на дві 

основні підгрупи: 

– дистанційні, які дають змогу визначати відстані від місця виконання 

вимірювання до безпосереднього місця ушкодження; 

– топографічні, які дають можливість вказувати місця ушкодження 

безпосередньо на трасі. 

Дистанційний метод забезпечує зменшення періоду пошуку ушкодження, 

а топографічний метод уточнює місце розкопок. 

Серед топографічних найбільшу популярність отримали акустичний та 

індукційний методи, а серед дистанційних – петлевий та імпульсний. 

Під час використання імпульсного та індукційного методів передбачають 

роботи зі зниження перехідного опору в місці ушкодження до мінімального 

значення, що відбувається в проколу кабелів. 

Акустичний метод передбачає розповсюдження акустичного розряду до 

ушкодженого місця та для прослуховування з поверхні землі звуку 

електричного розряду треба мати наскрізний отвір в кабельній оболонці і 

високий перехідний опір для отримання іскрового розряду. 

Найпоширенішим способом визначення місць ушкоджень у силових 

кабельних ліній систем електропостачання є метод імпульсної рефлектометрії.  

Порядок робіт під час використання, наприклад, сучасного 

рефлектометру РЕЙС-105М1 [2] є такий: 

1. Відбувається зондування кабелю імпульсами напруги. 

2. Прийом приладом імпульсів, відбитих від місця ушкодження за 

рахунок неоднорідностей хвильового опору. 

3. Визначення відстані до ушкодження через розрахунок тривалості 

затримки відбитого імпульсу щодо точки встановлення вимірювального зонду. 

На графічному індикаторі рефлектометра відображується рефлектограма лінії – 

розподіл відбитих сигналів як реакція лінії на імпульс зонду. 

Метод імпульсної рефлектометрії має низку переваг  

1. Наочність. За рефлектограмою кабельної лінії можна: 

– виявити всі неоднорідності кабельної лінії: початок кабельної лінії, 

муфти, кабельні вставки, відгалуження, кінець лінії, а також місце аварії; 
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– визначити взаємне розташування елементів кабельної лінії та місця 

пробою ізоляції або оболонки; 

– визначити відстань до місця ушкодження. 

2. Високою точністю визначення відстані до місця ушкодження з 

цифровим відображенням виміряного значення. Похибка вимірювання відстані 

у сучасних рефлектометрів становить (0,2 ... 2) %. У результатах вимірювання 

відстані автоматично враховується встановлений коефіцієнт укорочення. 

3. Відносною простотою та зручністю застосування. Під час вимірювань 

використовують тільки один прилад – імпульсний рефлектометр без 

додаткового устаткування. Підключення до кабельної лінії здійснюють тільки з 

одного боку. 

4. Можливістю визначення ушкоджень різного типу: коротке замикання, 

обрив, зниження опору ізоляції. 

Метод імпульсної рефлектометрії неефективно використовувати у разі, 

коли опір у місці ушкодження суттєво більший (у 10 ... 20 разів), ніж хвильовий 

опір лінії. У цьому випадку відображення від місця ушкодження має малу 

амплітуду і його складно виявити за рефлектограмою на тлі перешкод.  

Нині поширення набувають способи, які дають можливість визначити 

відстань до місця ушкодження без негативного впливу на ізоляцію великих 

струмів, як це відбувається під час застосування способів з пропалюванням. До 

них можна віднести установки Syscompact і SHIRLA (BAUR (Австрія) та СВА і 

УПЗ (Харківенергоприлад (Україна) [3]. Точне визначення місця ушкодження 

на трасі кабельної лінії відбувається за допомогою переносних приладів, таких 

як генератори звукових частот TG600, TG20 / 50, ГЗЧ-2500 і локаторів П-900 і 

UL-30 в комплекті з індукційними котушками.  

Усі роботи з технічного обслуговування електроустановок, проведення в 

них перемикань, виконання будівельних, монтажних, налагоджувальних, 

ремонтних робіт, випробувань і вимірювань проводить відповідно до 

міжгалузевих правил з охорони праці при експлуатації електроустановок [4]. 

Перед початком вимірювань на кабельної лінії потрібно обов'язково 

переконатися, що на комутаційному апараті, який може подати напругу на 

робоче місце, вивішено плакат “Не включати – працюють люди”. Окрім того, з 

протилежного боку кабелю вивішують плакат безпеки “Стій – висока напруга”, 

оскільки під час вимірювань на жили кабелю буде подано високу напругу. Далі 

показником перевіряється відсутність напруги на жилах кабелю, виконується 

його розрядка через заземлювач, який накладано на всі три жили. Після 

розрядки заземлювач знімають і можна безпосередньо приступати до 

виконання вимірювань. 

Перед розрізанням кабелю або розкриттям з'єднувальної муфти потрібно 

перевірити відсутність напруги за допомогою спеціального пристосування, яке 

складається з ізолювальної штанги і стальної голки або різального наконечника. 

У тунелях, колекторах, колодязях, траншеях, де прокладено кілька кабелів, таке 

пристосування має дистанційне керування. Пристосування забезпечує прокол 

або розрізування оболонки кабелю до жил із замиканням їх між собою та 
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заземлювачем. 

Кабель у місця проколювання попередньо закривають ізолювальним 

екраном. Під час робіт працівники використовують комплект засобів 

індивідуального захисту, який складається з ізолювального захисного одягу, 

каски, окуляр, які захищають від механічних і електромагнітних шкідливих 

чинників та бавовняних рукавичок поверх який, у разі потреби, одягають 

діелектричні рукавички. Роботи здійснюють стоячи на ізолюючій підставці 

зверху траншеї на максимальній відстані від точки кабелю, яку проколюють. 

Якщо в результаті пошкоджень кабелю відкриті всі струмовідні жили, 

першочергово перевіряють відсутність напруги безпосередньо покажчиком 

напруги без проколювання кабелю. 

Для заземлення пристрою до проколу використовують заземлювач, який 

заглиблено у ґрунт на глибину не менш як 0,5 м або броня кабелю. У тих 

випадках, коли броня піддалася корозії, допускається приєднання 

заземлювального провідника до металевої оболонки кабелю. 

У разі проходження кабелю в підземних кабельних спорудах роботи з 

контролю ізоляції здійснюють не менш як три працівника. Між працівниками, 

які виконують роботу, і тими, що страхують встановлюють зв'язок. Для 

освітлення робочих місць в колодязях і тунелях застосовують світильники 

напругою 12 В або акумуляторні ліхтарі у вибухозахищеному виконанні. 

 

Висновок. Заходи за контролем стану ізоляції і виявлення місць 

ушкодженням є необхідними під час експлуатації діючих систем 

електропостачання. Розроблено сучасне устаткування і контролюючі прилади, 

які дають змогу суттєво покращити безпеку виконання робіт. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТРАВМ НА БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИРОБНИЦТВАХ 

ТА ПЕРША ДОПОМОГА ПРИ ТАКИХ ТРАВМАХ 

 
Трояновська Л.В., Сніхівська М.О. студенти (гр. БТ-21, ФБТ НТУУ «КПІ») 

 

Вступ. Сучасна біотехнологія – розвинена наука, що дозволила людству 

зробити величезний крок вперед та забезпечила вирішення багатьох проблем, 

над якими думали найвеличніші вчені всіх часів. Однак, зі збільшенням обсягів 

та з ускладненням устаткування зростають і ризики, що підстерігають вчених 

та працівників біотехнологічних виробництв. Знання цих ризиків дозволяє 

зробити виробництво більш комфортним та безпечним для співробітників.  

Предметом дослідження є розгляд найпоширеніших та найбільш 

травмонебезпечних ризиків біотехнологічного виробництва та заходів першої 

допомоги, пов’язані з їх виникненням. 

Аналіз публікацій. Причинами ризиків на виробництві зазвичай стають 

фізичні, хімічні, біологічні та психофізіологічні фактори. 

Фізичні фактори включають в себе підвищену загазованість повітря, 

надлишок пилу, занадто високу чи низьку температуру поверхонь обладнання, 

матеріалів тощо, зависокий рівень шуму, вібрації, ультразвуку, 

ультрафіолетового, інфрачервоного та іонізуючого випромінювання, яскравість 

світла, підвищений чи занадто низький тиск, нерівні поверхні приладів, рухливі 

машини та механізми, готові деталі та вироби, виробничі поверхні, 

розташування та обладнання робочого місця тощо. Наслідком дії таких 

чинників є порізи, поранення або навіть втрата кінцівок, опіки, виникнення 

ураження дихальних шляхів, органів слуху чи зору (навіть до повно втрати 

функцій), ураження електричним струмом або радіацією, ризик падіння, 

переламів, отримання онкологічного захворювання тощо. 

Психофізіологічні ризики включають в себе психологічне, фізичне та 

розумове перевантаження. Як наслідок, можуть виникнути психологічні 

травми, нервові зриви, розвиток психічних синдромів, фізичне виснаження, 

безсоння та ін.. 

Але найбільш специфічними ризиками в біотехнологічній промисловості 

є контакти з хімічними та біологічними факторами. [1] 

До хімічних факторів відносяться миючі засоби, якими обробляють 

приміщення, реактиви, хімічні мутагени. Найпоширенішими шляхами взаємодії 

з цими речовинами є вдихання летких речовин, тактильна взаємодія з ними, 

осідання речовин на шкіру, волосся, спецодяг тощо.  

Біологічні ризики властиві лише для працівників біотехнологічної 

промисловості. Вони включають контакти з патогенними організмами та 

деякими препаратми. Наукові розробки та дослідження також можуть включати 

взаємодію з радіаційними агентами, а отже - опромінення радіоактивними 

частками також належить до факторів ризику.[2] Також на сьогоднішній день 

ведуться дослідження щодо небезпеки, яку несуть в собі нанобіотехнології, і 

щодо того, які комплекси заходів щодо них можна вжити.[3] В рамках обраної 
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теми варто більш детально розглянути ризики, найбільш специфічні саме для 

виробництв біотехнології та виокремити заходи убезпечення та першої 

допомоги. 

Основні результати дослідження. На виробництвах біотехнологічної 

промисловості працівники часто підпадають під дію хімічних та особливо 

біологічних факторів.  

  Джерелом хімічних речовин, перелічених вище, можуть бути, 

наприклад, процеси синтезу, процеси підготовки приміщення, приготування 

миючих та дезінфікуючих засобів, приготування поживних середовищ [4]. 

Процеси сушіння, перемішування тощо можуть бути першопричиною появи 

пилу, який також являється фактором небезпеки. Як наслідок, можуть виникати 

алергічні реакції (екзема, дерматит), хімічні травми (опіки шкіри, місцеве 

ураження), інтоксикація, спеціалізовані хвороби працівників хімічної та 

біотехнологічної промисловості (наприклад, астма). Працівники перелічених 

виробництв також знаходяться в групі ризику по таким захворюванням, як рак 

та інші онкологічні захворювання, позаяк часто контактують з мутагенними 

факторами. 

  До біологічних ризиків відносяться ті, які пов’язяні з ураженням 

біологічними агентами, можуть відбутися в процесі виділення і росту 

мікроорганізмів в лабораторних умовах, при ферментації тощо. В такому 

випадку можливе зараження патогенами, потрапляння їх у дихальні шляхи і, як 

наслідок, виникнення різноманітних захворювань, алергії, інтоксикації, дії на 

генетичний апарат клітин, місцевого подразнення та ін... Найбільш ймовірні 

джерела зараження – прямий контакт з культурою, робота з живими 

мікроорганізмами, контакт із зараженими тваринами, зараженим обладнанням, 

бризки за шприців, центрифуг. 

 У випадку виробничих травм важливим є своєчасне надання першої 

допомоги. Так, якщо внаслідок удару струмом або гострого отруєння хімічними 

речовинами у постраждалого зупинилося серце, необхідно вміти здійснювати 

масаж серця та штучне дихання та пам’ятати, що вже через 6 хвилин в мозку 

розпочнуться незворотні процеси. При потраплянні речовин на шкіру чи в очі 

промити водою та нейтралізувати за необхідності. При легкому отруєнні 

випарами забезпечити постраждалому свіже повітря та спокій.  

Основна схема першої допомоги виглядає так: якщо є ознаки переломів – 

накласти транспортні шини, при наявності ран – накласти пов’язки, при 

артеріальній кровотечі накласти джгут вище місця кровотечі. Якщо пульс є, але 

постраждалий непритомний – перевернути на живіт та очистити рот, щоб він не 

захлинувся. Якщо немає пульсу на сонній артерії та свідомості – прийняти міри 

реанімації. Не витрачати час на визначення ознак дихання, звільнити грудину 

від одягу, розстібнути ремінь. Непрямий масаж серця не проводиться, якщо 

ремінь не розстібнуто, а грудина не звільнена від одягу. Двома пальцями 

прикрити мечевидний відросток, нанести удар кулаком по грудині, перевірити 

пульс, якщо пульсу немає, то перейти до непрямого масажу серця та штучного 

дихання. Не здійснювати штучне дихання, якщо це несе загрозу вашому життю 
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та здоров’ю. Повторювати заходи реанімації до появи самостійної серцевої 

діяльності, прибуття медичних працівників або до смерті пацієнта.[5] 

У випадку професійних травм на біотехнологічному виробництві, як 

зараження матеріалом або лабораторними тваринами першим і найважливішим 

засобом допомоги собі є профілактика. Використання захисного одягу, або 

навіть скафандрів, рукавичок, робота в умовах стерильності, наявність 

необхідних щеплень, аналізів та вакцин – запорука того, що перша допомога 

може і не знадобитися. Якщо контакт з культурою все ж відбувся, то необхідно 

обробити місце контакту антибактеріальними засобами та зробити серологічні 

аналізи на предмет наявності культури в організмі. У разі контакту з зараженою 

твариною обробити місце укусу (подряпини), негайно звернутися до лікаря, 

здати аналізи та ввести вакцину. Найпростіші правила для запобігання 

зараженню – нічого не торкатися незахищеними руками, не їсти в лабораторії, 

не брати посуд, якщо не відомо, чи помитий він, не залишати там свої речі, так 

як вони можуть стати джерелом зараження. Ну і, звісно, не нехтувати читанням 

правил безпеки та навчанням персоналу.[6]  

Для забезпечення першої допомоги мати аптечку. В аптечці повинні 

міститися: листок з інформацією загального характеру, стерильні пакети для 

перев’язки різних розмірів, стерильні пов’язки на очі, трикутні пов’язки, 

стерильні покриття для ран, булавки, набір стерильного матеріалу для 

перев’язки, посібник по першій допомозі, пристрій для проведення штучного 

дихання рот в рот, рукавички для запобігання зараження крові, набір для 

ліквідації розлиття крові.  

Висновок. Таким чином, найбільш характерними травмами на 

біотехнологічному виробництві є хімічне та біологічне ураження. Джерела 

хімічного ураження – реагенти, леткі речовини, пил, хімічні мутагени, засоби 

для обробки приміщень тощо. Вони викликають професійні хвороби (астма), 

ставлять працівників в групу ризику по онкології, можуть стати причиною 

опіків та інших уражень шкіри. Перша допомога при таких травмах – 

припинення дії отруюю чого чинника та вживання заходів виходячи зі стану 

хворого. Звісно, працівники виробництв підпадають також під дію фізичних 

факторів, але вони не є професійно специфічними для біотехнологів. Перша 

допомога в таких випадках залежить від причини та серйозності травми. 

Найбільш специфічними ризиками є біологічні загрози, як, наприклад, 

ризик зараження патогенним штамом. Серед шляхів запобігання – виконання 

простих правил безпеки в лабораторії (на виробництві), використання захисної 

амуніції та робота в умовах стерильності. Перша допомога при біологічних 

травмах являє собою негайне звернення до лікаря та своєчасну обробку місця 

ураження спеціальними засобами.  

 

Наукові керівники: Гусєв А.М., к.б.н., доцент;  

 Качинська Н.Ф., асистент (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ») 
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ПІДПРИЄМСТВАХ І ОСНОВНІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ 

 
Тупко О.С., студент (КА-21 «ІПСА» НТУУ «КПІ»), Бондаренко Є.С., студент (КА-21 

«ІПСА» НТУУ «КПІ»), Праховнік Н.А., к.т.н., доцент (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ») 

 

Електричне обладнання, що встановлене на виробничих підприємствах, є 

потенційно небезпечним для працюючих, оскільки органи відчуття людини не 

можуть здалеку виявити електричну напругу.  

Електрична енергія використовується в устаткуванні для приводу, що 

виконує силові функції, як джерело тепла для освітлення робочих місць, а 

також використовується в органах керування. Електрифікація полегшує працю 

працівників, сприяє підвищенню продуктивності праці, однак вимагає розробки 

та впровадження захисних засобів для запобігання ураження працівників, що 

обслуговують устаткування.  

Аналіз причин нещасних випадків у промисловості, які супроводжуються 

тимчасовою втратою працездатності, показує, що кількість травм, спричинених 

електричним струмом, становить всього від 0.5% до 1 % від загальної їх 

чисельності. Але якщо розглядати тільки ті нещасні випадки, які призводять до 

інвалідності або смерті потерпілих, то виявляється, що до 40 % з них є 

наслідками враження електричним струмом, тобто більше, ніж з будь-якої 

іншої причини. Досить великий відсоток електротравм (близько 30%) 

відбуваються в наслідок випадкового дотику, не викликаному виробничою 

необхідністю, і невеликий – при дотику в процесі роботи (до 2 %). Це дозволяє 

зробити висновок, що працівники в своїй більшості не знають, яку небезпеку 

становить електричний струм.  

Розглянено основні причини нещасних випадків, що пов’язані із дією 

електричного струму. По-перше, це випадковий дотик до струмоведучих 

частин, які знаходяться під напругою, при проведенні ремонтних робіт, або 

через несправності захисних засобів, через помилки. По-друге, поява напруги 

на металевих частинах виробничого устаткування (огородженнях, корпусах, 

кожухах), що можливо в результаті пошкодження ізоляції струмоведучих 

частин електроустаткування з проводом, що знаходиться під напругою. Також 

причиною ураження струмом може стати помилкове підключення устаткування 

під напругу під час проведення на ньому ремонтно-профілактичних робіт; 

замикання між відключеними і струмоведучими частинами, що знаходяться під 

напругою; розряд блискавки безпосередньо в установку або поблизу неї. Слід 

також зазначити виникнення крокової напруги на поверхні землі, на якій 

знаходиться людина. Це може бути результатом замикання проводу на землю, 

несправностей у пристроях робочого або захисного заземлення, занулення.  

Але, як свідчить статистика, важливою загальною причиною ураження 

струмом залишається незнання правил поводження з електронебезпечними 

об’єктами та умов їх експлуатація.  
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Електричні мережі і електроустаткування, що використовуються на 

підприємствах торгівлі і громадського харчування, на базах і складах, повинні 

відповідати вимогам "Правил технічної експлуатації електроустановок 

споживачів" і "Правил техніки безпеки при експлуатації електроустановок 

споживачів", а також вимогам стандартів ССБП: ГОСТ 12.1.006-84, ГОСТ 

12.1.019-79, ГОСТ 12.1.030-81, ГОСТ 12.1.038-82, ГОСТ 12.4.155-85.  

Розглянемо основні засоби безпеки від дії електричного струму: 

― забезпечення недоступності струмопровідних частин для випадкового 

дотику; 

― застосування електроенергії з безпечними величинами напруги; 

― усунення небезпеки ураження людей струмом у разі появи напруги на 

частинах конструкцій електроустаткування; 

― застосування індивідуальних захисних засобів від ураження 

електричним струмом. 

Недоступність струмопровідних частин для випадкового дотику 

досягається ізоляцією їх матеріалами, що не проводять струм. Провідники 

електричного струму повинні мати робочу ізоляцію. Передбачено застосування 

в деяких випадках додаткової, підсиленої чи лінійної ізоляції. 

Недоступність розташування струмопровідних частин досягається 

розміщенням їх на висоті, під підлогою чи приховано в стінах.  

Незахищені струмопровідні частини, до яких можливий дотик людей, 

надійно огороджують у всіх випадках, якщо напруга перевищує: 

― 65 В – в приміщеннях без підвищеної небезпеки; 

― 42 В – в приміщеннях з підвищеною небезпекою; 

― 12 В – в приміщеннях особливо небезпечних. 

У випадку напруги понад 250 В огороджують не тільки незахищені, але й 

ізольовані струмопровідні частини. 

Іншим ефективним захистом від ураження електричним струмом є 

застосування малих напруг. Для живлення кіл управління технологічним 

обладнанням, встановленим в особливо небезпечних приміщеннях і 

приміщеннях з підвищеною небезпекою, кіл управління пересувного 

устаткування і для живлення ручного інструменту використовують напругу не 

вище 42 В. На шафах і пультах управління обладнанням розміщують 

штепсельні розетки з напругою не вище 12 В для включення переносних 

світильників, які використовуються під час періодичних оглядів наявних в них 

важкодоступних місць. 

Захисне заземлення, занулення і відключення – основні заходи захисту 

людей від ураження електричним струмом у разі появи напруги на частинах 

конструкцій електроустаткування. 

Захисне заземлення – свідоме електричне з’єднання з землею чи її 

еквівалентом металевих частин електроустаткування. Вимоги до захисного 

заземлення викладено в ГОСТ 12.1.030-81 "ССБП. Електробезпека. Захисне 

заземлення, занулення" (зміни 1987). Дотик до незахищеного корпусу, який 

виявився під напругою, рівнозначний однофазному ввімкненню людини в 
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електричну мережу. Мета заземлення – понизити до безпечної величини 

напругу відносно землі на металевих частинах електроустаткування, які 

випадково виявилися під напругою, і цим усунути небезпеку ураження людей 

електричним струмом. 

Заземлюючим пристроєм називається сукупність заземлювачів – 

металевих провідників, які з’єднані з землею, і заземлюючих провідників, які 

з’єднують заземлювані частини електроустаткування з заземлювачами. 

Заземлювачі бувають штучні та природні, а також контурні і виносні. Для 

заземлення електроустаткування у виробничих та інших приміщеннях 

використовують здебільшого виносні заземлюючі пристрої з штучними 

заземлювачами. При цьому металеві елементи кожного електрообладнання 

під’єднують окремими заземлюючими пристроями до транзитної шини, яка 

прокладається всередині будівлі і не менше, ніж у двох місцях під’єднується до 

заземлювачів. 

Захисне заземлення електричних установок обов’язкове згідно з ГОСТ 

12.1.013-78: 

― у разі номінальної напруги 380 В і вище змінного струму, та 440 В і 

вище постійного струму – у всіх випадках; 

― у разі номінальної напруги 42 В і вище змінного струму, та 110 В і 

вище постійного струму – під час роботи в умовах з підвищеною небезпекою та 

особливо небезпечних. 

У вибухонебезпечних зонах заземлюють електричні машини і апарати, 

незалежно від величини напруги. 

Занулення – свідоме електричне з’єднання з нульовим захисним 

провідником металевих струмонепровідних частин, які можуть виявитися під 

напругою. Занулення повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.1.030-81. 

Мета занулення – перетворити витік струму на корпус в однофазне 

коротке замикання між фазовим і нульовим заземленням, коли пошкоджене 

устаткування автоматично вимикається від мережі, яка його живить. Для 

захисту від струмів короткого замикання можуть використовуватися плавкі 

запобіжники чи автоматичні вимикачі з часом спрацьовування відповідно 5.7 і 

1.2 с. 

Зануленню підлягають ті ж машини і апарати, що і заземленню. Із 

облаштуванням заземлення повинна забезпечуватися безперервність нульового 

захисного проводу від корпусу кожного електрообладнання до нейтралі 

джерела живлення. 

Захисне вимкнення – швидкодійний захист, що забезпечує автоматичне 

відключення електроустаткування, коли в ньому виникає небезпека ураження 

струмом. Така небезпека може виникнути у випадку: 

― замикання фази на корпус електроустаткування; 

― пониження опору ізоляції фаз відносно землі; 

― появи в мережі більш високої напруги; 

― торкання людини до струмопровідних частин. 
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У цих випадках у мережі змінюються деякі електричні параметри 

(напруга, струм, опір), що може бути імпульсом, який викликає спрацьовування 

захисту – відключення пристрою.  

Поряд із зазначиними у даній роботі засобів захисту, існують захист від 

електромагнітних випромінювань і електричних статичних полів, ізоляційні 

електрозахисні засоби для індивідуального захисту тощо.  

Статистичні дані досліджень травматизму на підприємствах свідчать про 

високу небезпечності наслідків при ураженні електричним струмом і разом із 

тим необізнаність працівників із відповідними правилами безпеки. Саме з цим 

пов'язана актуальність розвитку і впровадження засобів безпеки при роботі з 

електричним обладненням на підприємствах. 
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РАССЛЕДОВАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ  

НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Ходаковский И.Г., студ. (гр. ОА-41м, ИЭЭ НТУУ «КПИ»), 

Праховник А.К. асс. (каф. ОТГБ НТУУ «КПИ») 

 

Для установления причин и обстоятельств происшествия несчастного 

случая проводится его расследование. 

О каждом страховом случае работодатель (его представитель) в течение 

суток обязан сообщить в исполнительный орган страховщика (по месту 

регистрации страхователя). О несчастном случае с числом пострадавших два 

человека и более (групповой несчастный случай), несчастном случае, в 

результате которого пострадавшим было получено повреждение здоровья, 

отнесенное в соответствии с установленными квалифицирующими признаками 

к категории тяжелых (тяжелый несчастный случай), или несчастном случае со 

смертельным исходом, происшедшем с работниками или другими лицами, 

участвующими в производственной деятельности работодателя, работодатель 

(его представитель) в течение суток обязан направить извещение о групповом 

несчастном случае (тяжелом несчастном случае, несчастном случае со 

смертельным исходом) в органы и организации, указанные в Положении о 

порядке расследования и ведения учета несчастных случаев, профессиональных 

заболеваний и аварий на производстве (далее – Положение) 

В зависимости от обстоятельств происшествия и характера повреждений 

здоровья пострадавших: 

 расследование несчастных случаев (в том числе групповых), в 

результате которых пострадавшие получили повреждения, отнесенные в 

соответствии с установленными квалифицирующими признаками к категории 

легких, проводится в течение трех дней; 

 расследование иных несчастных случаев проводится в течение 15 дней. 

Комиссией, проводившей расследование несчастного случая на 

производстве, составляется акт по форме Н–1 в шести экземплярах. В акте 

подробно излагаются обстоятельства и причины несчастного случая на 

производстве, а также указываются лица, допустившие нарушения 

установленных нормативных требований, со ссылками на нарушенные ими 

правовые нормы законодательных и иных нормативных правовых актов. 

По результатам расследования каждого группового несчастного случая, 

тяжелого несчастного случая или несчастного случая со смертельным исходом 

составляются акт о расследовании группового несчастного случая (тяжелого 

несчастного случая, несчастного случая со смертельным исходом) и 

заключение председателя комиссии – государственного инспектора труда. При 

групповом несчастном случае на производстве акты формы Н–1 составляются 

на каждого пострадавшего отдельно. 

Расследованию, регистрации и учету подлежат также острые и 

хронические профессиональные заболевания (отравления), возникновение 
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которых у работников и других лиц обусловлено воздействием вредных 

производственных факторов при выполнении ими трудовых обязанностей или 

производственной деятельности. 

При установлении предварительного диагноза – острое 

профессиональное заболевание (отравление) учреждение здравоохранения в 

течение суток направляет экстренное извещение о профессиональном 

заболевании работника в центр государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, осуществляющего надзор за объектом, на 

котором возникло профессиональное заболевание и сообщение работодателю. 

Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора, 

получивший экстренное извещение, в течение суток со дня его получения 

приступает к выяснению обстоятельств и причин возникновения заболевания, 

после выяснения которых составляет санитарно-гигиеническую характеристику 

условий труда работника и направляет ее в государственное или 

муниципальное учреждение здравоохранения по месту жительства или по 

месту прикрепления работника. 

Учреждение здравоохранения на основании клинических данных 

состояния здоровья работника и санитарно-гигиенической характеристики 

условий его труда устанавливает заключительный диагноз – острое 

профессиональное заболевание (отравление) и составляет медицинское 

заключение. 

Центр профессиональной патологии на основании клинических данных 

состояния здоровья работника и представленных документов устанавливает 

заключительный диагноз – хроническое профессиональное заболевание (в том 

числе возникшее спустя длительный срок после прекращения работы в 

контакте с вредными веществами или производственными факторами), 

составляет медицинское заключение и в трехдневный срок направляет 

соответствующее извещение в центр государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, работодателю, страховщику и в учреждение 

здравоохранения, направившее больного. 

Работодатель обязан организовать расследование обстоятельств и причин 

возникновения у работника профессионального заболевания. В течение 10 дней 

с даты получения извещения об установлении заключительного диагноза 

профессионального заболевания работодатель создает комиссию по 

расследованию профессионального заболевания, возглавляемую главным 

врачом центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора. По 

результатам расследования комиссия составляет акт о случае 

профессионального заболевания. 

Анализ риска позволяет оценить потенциальную опасность 

оборудования, рабочего места, участка и предприятия в целом, на основе 

вытекающих из этого выводов определить степень опасности производства или 

машин, а также оценить материальные последствия несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний, на основе чего и внедряются мероприятия по 

безопасности труда. 
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При выборе комплекса мер по управлению риском руководствуются 

следующими приоритетами: 

 устранение опасного фактора или риска; основано на том, что чем 

больше отклонений от требований охраны труда выявлено при 

производственном контроле и аттестации рабочих мест по условиям труда, тем 

более высокая вероятность несчастных случаев со смертельным исходом; 

 борьба с опасным фактором или риском в источнике; 

 снижение уровня опасного фактора или внедрение безопасных систем 

работы; 

 при сохранении остаточного риска обязательное использование СИЗ. 

Управление риском включает также: 

 регулярное наблюдение за условиями труда; 

 предварительные и периодические медосмотры, группы диспансерного 

наблюдения, целевые медосмотры работников и др.); 

 контроль защитных приспособлений и применения СИЗ; 

 систематическое информирование работников о существующем риске 

нарушений здоровья, необходимых мерах защиты и профилактики; 

 пропаганда здорового образа жизни (борьба с вредными привычками, 

занятия физкультурой и профессионально ориентированными видами спорта) и 

другие меры оздоровления. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ СОСУДОВ И СИСТЕМ, 

РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ 

 
Ходаковский И. Г., студ. (гр. ОА -41м, ИЭЭ НТУУ «КПИ»), 

Куба А. А., асс. (каф. ОТГБ НТУУ «КПИ») 

 

В различных отраслях промышленности используют сосуды и системы, 

работающие под давлением (баллоны, цистерны, бочки, компрессорные 

станции, котлы). 

Сосуды и системы, работающие под давлением, представляют опасность 

взрыва из-за расширения газа вследствие нагрева баллона солнцем, открытым 

огнем, а также быстрого наполнения баллона при зарядке; падения баллонов и 

ударов о твердые предметы (поверхности), особенно при высоких или низких 

температурах, попадания масел на горловину кислородных баллонов; низкого 

качества или осадка пористой массы в ацетиленовых баллонах; быстрого 

выпуска газа из баллона, могущего вызвать искры в струе газа и др. 

Каждый сосуд должен поставляться изготовителем заказчику с паспортом 

установленной формы, к которому должна быть приложена инструкция по 

монтажу и эксплуатации. 

Элементы сосудов (корпуса, обечайки, днища, крышки, трубные решетки, 

фланцы корпуса, укрупненные сборочные единицы), предназначенные для 

реконструкции или ремонта, должны поставляться изготовителем с 

удостоверением о качестве изготовления, содержащим сведения в объеме 

согласно требованиям соответствующих разделов паспорта. 

На каждом сосуде должна быть прикреплена табличка, выполненная в 

соответствии с ГОСТ. При этом все необходимые данные должны быть 

нанесены на корпус сосуда электрографическим методом. На табличке должны 

быть нанесены: 

 товарный знак или наименование изготовителя; 

 наименование или обозначение сосуда; 

 порядковый номер сосуда по системе нумерации изготовителя; 

 год изготовления; 

 рабочее давление, МПа; 

 расчетное давление, МПа; 

 пробное давление, МПа; 

 допустимая максимальная и/или минимальная рабочая температура стенки, 
о
C; 

 масса сосуда, кг. 

Для управления работой и обеспечения безопасных условий 

эксплуатации сосуды в зависимости от назначения должны быть оснащены: 

 запорной или запорно-регулирующей арматурой; 

 приборами для измерения давления; 

 приборами для измерения температуры; 
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 предохранительными устройствами; 

 указателями уровня жидкости. 

Сосуды, снабженные быстросъемными крышками, должны иметь 

предохранительные устройства, исключающие возможность включения сосуда 

под давлением при неполном закрытии крышки и открывании ее при наличии в 

сосуде давления. Такие сосуды также должны быть оснащены замками с 

ключом–маркой. 

Запорная и запорно-регулирующая арматура должна устанавливаться на 

штуцерах, непосредственно присоединенных к сосуду, или на трубопроводах, 

подводящих к сосуду и отводящих из него рабочую среду. В случае 

последовательного соединения нескольких сосудов необходимость установки 

такой арматуры между ними определяется разработчиком проекта. 

Арматура должна иметь следующую маркировку: 

 наименование или товарный знак изготовителя; 

 условный проход, мм; 

 условное давление, МПа (допускается указывать рабочее давление и 

допустимую температуру); 

 направление потока среды; 

 марку материала корпуса. 

Количество, тип арматуры и места установки должны выбираться 

разработчиком проекта сосуда исходя из конкретных условий эксплуатации и 

требований правил безопасности. 

На маховике запорной арматуры должно быть указано направление его 

вращения при открывании или закрывании арматуры. Сосуды для 

взрывоопасных, пожароопасных веществ, веществ первого и второго классов 

опасности, а также испарители с огневым или газовым обогревом должны 

иметь на подводящей линии от насоса или компрессора обратный клапан, 

автоматически закрывающийся давлением из сосуда. Обратный клапан должен 

устанавливаться между насосом (компрессором) и запорной арматурой сосуда. 

Каждый сосуд и самостоятельные полости с разными давлениями должны 

быть снабжены манометрами прямого действия. Манометр устанавливается на 

штуцере сосуда или трубопроводе между сосудом и запорной арматурой. 

Манометры должны иметь класс точности не ниже: 2,5 – при рабочем 

давлении сосуда до 2,5 МПа (25 кгс/см
2
), 1,5 – при рабочем давлении сосуда 

выше 2,5 МПа (25 кгс/см
2
). 

На шкале манометра владельцем сосуда должна быть нанесена красная 

черта, указывающая рабочее давление в сосуде. Взамен красной черты 

разрешается прикреплять к корпусу манометра металлическую пластину, 

окрашенную в красный цвет и плотно прилегающую к стеклу манометра. 

Манометр должен быть установлен так, чтобы его показания были 

отчетливо видны обслуживающему персоналу. Установка манометров на 

высоте более 3 м от уровня площадки не разрешается. Поверка манометров с их 

опломбированием или клеймением должна производиться не реже одного раза 
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в 12 месяцев. Кроме того, не реже одного раза в 6 месяцев владельцем сосуда 

должна производиться дополнительная проверка рабочих манометров 

контрольным манометром с записью результатов в журнал контрольных 

проверок. 

Сосуды, работающие при изменяющейся температуре стенок, должны 

быть снабжены приборами для контроля скорости и равномерности прогрева по 

длине и высоте сосуда и реперами для контроля тепловых перемещений. 

Каждый сосуд (полость комбинированного сосуда) должен быть снабжен 

предохранительными устройствами от повышения давления выше допустимого 

значения. 

В качестве предохранительных устройств применяются: 

 пружинные предохранительные клапаны; 

 рычажно-грузовые предохранительные клапаны; 

 импульсные предохранительные устройства (ИПУ), состоящие из 

главного предохранительного клапана (ГПК) и управляющего импульсного 

клапана (ИПК) прямого действия; 

 предохранительные устройства с разрушающимися мембранами 

(мембранные предохранительные устройства – МПУ); 

 другие устройства, применение которых согласовано с гостехнадзором. 

Количество предохранительных клапанов, их размеры и пропускная 

способность должны быть выбраны по расчету так, чтобы в сосуде не 

создавалось давление, превышающее избыточное рабочее более чем на 0,05 

МПа (0,5 кгс/см
2
) для сосудов с давлением до 0,3 МПа (3 кгс/см

2
), на 15 % – для 

сосудов с давлением от 0,3 до 6,0 МПа (от 3 до 60 кгс/см
2
) и на 10 % – для 

сосудов с давлением свыше 6,0 МПа (60 кгс/см
2
). 

При работающих предохранительных клапанах допускается превышение 

давления в сосуде не более чем на 25 % рабочего при условии, что это 

превышение предусмотрено проектом и отражено в паспорте сосуда. 

Мембранные предохранительные устройства устанавливаются: 

 вместо рычажно-грузовых и пружинных предохранительных клапанов, 

когда эти клапаны в рабочих условиях конкретной среды не могут быть 

применены вследствие их инерционности или других причин; 

 перед предохранительными клапанами в случаях, когда 

предохранительные клапаны не могут надежно работать вследствие вредного 

воздействия рабочей среды (коррозия, эрозия, полимеризация, кристаллизация, 

прикипание, примерзание) или возможных утечек через закрытый клапан 

взрыво- и пожароопасных, токсичных, экологически вредных и т. п. веществ. В 

этом случае должно быть предусмотрено устройство, позволяющее 

контролировать исправность мембраны; 

 параллельно с предохранительными клапанами для увеличения 

пропускной способности систем сброса давления; 

 на выходной стороне предохранительных клапанов для предотвращения 

вредного воздействия рабочих сред со стороны сбросной системы и для 
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исключения влияния колебаний противодавления со стороны этой системы на 

точность срабатывания предохранительных клапанов. 

Необходимость и место установки мембранных предохранительных 

устройств и их конструкцию определяет проектная организация. 

При необходимости контроля уровня жидкости в сосудах, имеющих 

границу раздела сред, должны применяться указатели уровня. Кроме 

указателей уровня на сосудах могут устанавливаться звуковые, световые и 

другие сигнализаторы и блокировки по уровню. 

На сосудах, обогреваемых пламенем или горячими газами, у которых 

возможно понижение уровня жидкости ниже допустимого, должно быть 

установлено не менее двух указателей уровня прямого действия. 

Сосуды должны устанавливаться на открытых площадках в местах, 

исключающих скопление людей, или в отдельно стоящих зданиях. Допускается 

установка сосудов: 

 в помещениях, примыкающих к производственным зданиям, при 

условии отделения их от здания капитальной стеной; 

 в производственных помещениях в случаях, предусмотренных 

отраслевыми правилами безопасности; 

 с заглублением в грунт при условии обеспечения доступа к арматуре и 

защиты стенок сосуда от почвенной коррозии и коррозии блуждающими 

токами. 

Не разрешается установка регистрируемых в органах гостехнадзора 

сосудов в жилых, общественных и бытовых зданиях, а также в примыкающих к 

ним помещениях. 

Сосуды, на которые распространяются Правила безопасности, до пуска 

их в работу должны быть зарегистрированы в органах гостехнадзора. По 

решению гостехнадзора регистрация сосудов может производиться в 

организациях – владельцах сосудов. 

Сосуды, на которые распространяется действие Правил безопасности, 

должны подвергаться техническому освидетельствованию после монтажа, до 

пуска в работу, периодически в процессе эксплуатации и в необходимых 

случаях – внеочередному освидетельствованию. Объем, методы и 

периодичность технических освидетельствований сосудов (за исключением 

баллонов) определяет изготовитель и указывает в инструкциях по монтажу и 

эксплуатации. 

Техническое освидетельствование сосудов, не регистрируемых в органах 

гостехнадзора, проводит лицо, ответственное по надзору за исправным 

состоянием и безопасной эксплуатацией сосудов. 

Первичное и внеочередное технические освидетельствования сосудов, 

регистрируемых в органах гостехнадзора, проводит инспектор гостехнадзора. 

Периодическое техническое освидетельствование сосудов, 

регистрируемых в органах гостехнадзора, проводит специалист организации, 

имеющей разрешение (лицензию) органов гостехнадзора на выполнение 

технического освидетельствования. 
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Наружный и внутренний осмотры имеют целью: 

 при первичном освидетельствовании проверить, что сосуд установлен и 

оборудован в соответствии с Правилами безопасности и представленными при 

регистрации документами, а также что сосуд и его элементы не имеют 

повреждений; 

 при периодических и внеочередных освидетельствованиях установить 

исправность сосуда и возможность его дальнейшей работы. 

Гидравлическое испытание имеет целью проверку прочности элементов 

сосуда и плотности соединений. Сосуды должны предъявляться к 

гидравлическому испытанию с установленной на них арматурой. 

Техническое освидетельствование сосудов, цистерн, баллонов и бочек 

может производиться на специальных ремонтно-испытательных пунктах, в 

организациях-изготовителях, наполнительных станциях, а также в 

организациях–владельцах, располагающих необходимой базой, оборудованием 

для проведения освидетельствования в соответствии с требованиями Правил 

безопасности. 

Результаты технического освидетельствования должны записываться в 

паспорте сосуда лицом, производившим освидетельствование, с указанием 

разрешенных параметров эксплуатации сосуда и сроков следующих 

освидетельствований. 

Разрешение на ввод в эксплуатацию сосуда, подлежащего регистрации в 

органах гостехнадзора, выдается инспектором после его регистрации на 

основании технического освидетельствования и проверки организации 

обслуживания и надзора. 

Разрешение на ввод в эксплуатацию сосуда, не подлежащего регистрации 

в органах гостехнадзора, выдается лицом, назначенным приказом по 

организации для осуществления надзора за техническим состоянием и 

эксплуатацией сосудов, на основании документации изготовителя после 

технического освидетельствования и проверки организации обслуживания. 

Владелец обязан обеспечить содержание сосудов в исправном состоянии 

и безопасные условия их работы. В этих целях необходимо назначить приказом 

из числа специалистов, прошедших в установленном порядке проверку знаний 

Правил безопасности, ответственного за исправное состояние и безопасное 

действие сосудов, а также ответственных по надзору за техническим 

состоянием и эксплуатацией сосудов. 
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ОЦІНКА РИЗИКІВ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ НЕБЕЗПЕК ПРИ 

ВИКОРИСТАННІ ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНИХ ОРГАНІЗМІВ 

 
Цветкович М.Р., студентка (гр. БЕ-21, ФБТ НТУУ «КПІ») 

 

Вступ. Проблема використання генетично модифікованих організмів 

(ГМО) у промисловості, науковій чи іншій діяльності має два важливих 

аспекти. По-перше, очевидно, що неконтрольоване створення і вивільнення 

ГМО в навколишнє середовище може призвести до небажаних наслідків як на 

організм людини, так і на екологічний стан. По-друге, сучасна біотехнологія 

може значною мірою сприяти вирішенню світових проблем благоустрою 

людей, по-перше це стосується потреб у продуктах харчування, ефективного 

ведення сільського господарства та підтримки системи охорони-здоров'я. 

Таким чином, однією з головних міжнародних вимог, що пов'язана з розвитком 

та використанням біотехнології в науці та промисловості, являється біобезпека 

проведення досліджень та різних випробувань ГМО, а також біобезпека 

вивільнення ГМО, які володіють новими ознаками, на товарний ринок [1-2]. 

Предметом дослідження є встановлення реальних або потенційних 

біологічних ризиків і небезпек при вирощуванні та використанні ГМО.  

Аналіз публікацій. В галузі біобезпеки головну роль відіграє Всесвітня 

організація охороно здоров'я. В 2004 році було опубліковано третє видання 

Практичного керівництва з біологічної безпеки в лабораторних умовах. У 

цьому посібнику висвітлені питання біологічної безпеки та проблеми безпеки в 

цілому які є надзвичайно актуальними. Крім того надано інформацію щодо 

оцінки ризиків, безпечного використання технології рекомбінантної ДНК та 

транспортування інфекційного матеріалу [3]. Також деякі принципи біобезпеки 

викладені в законі України «Про державну систему біобезпеки при створені, 

випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих 

організмів» [4]. Необхідно також відзначити монографію «Біотехнологія. 

Біобезпека. Біоетика», яка є важливим джерелом інформації сучасних 

досягнень біотехнології, зокрема методів отримання генетично модифікованих 

організмів. В монографії розглянуто потенційні ризики для здоров'я людини та 

навколишнього середовища, пов'язані з використанням ГМО та заходи, що 

дозволяють уникнути ці ризики [1]. 

Основні результати дослідження. Генетично модифікованим організмом 

називають такий організм, у якому генетичний матеріал був змінений за 

допомогою штучних прийомів переносу генів, які не відбуваються у природних 

умовах, а саме: 

 рекомбінантними методами, які передбачають формування нових 

комбінацій генетичного матеріалу шляхом внесення молекул нуклеїнової 

кислоти у будь-який вірус, бактеріальний плазмід або в іншу векторну систему 

та їх включення до організму господаря, в якому вони зазвичай не 

зустрічаються, однак здатні на тривале розмноження; 
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 методами, які передбачають безпосереднє введення в організм 

спадкового матеріалу, підготовленого зовні організму, включаючи 

мікроін'єкції, макроін'єкції та мікроінкапсуляції [4]. 

Зважаючи на дану інформацію, можна виділити такі об'єктивні причини 

наявності ризиків при вирощуванні та використанні ГМО: 

1. Непередбачуваність місця інтеграції рекомбінантної ДНК в геном та 

числа її вбудованої копії. Виходячи з того, що генетичні мутації являють собою 

будь-яку зміну первинної структури генома, то процес трансформації 

представляє собою ні що інше, як мутаційна подія, а отримані при цьому 

трансгенні організми являються класичними мутантами. Важливий і той факт, 

що велика кількість мутацій є негативними для певного індивіда. При цьому 

науковець не може передбачити заздалегідь, ні в якому місці генома виникне 

мутація, ні скільки виникне нових одиничних мутацій. Тим паче, він не може 

знати наслідків такої трансформації, її реалізації на рівні індивідуальних генів, 

метаболізму чи функцій. 

2. Недостатнє вивчення механізмів регуляції та функціонування геному. 

3. Невизначеність змін клітинного метаболізму у відповідь на 

трансформацію, обумовлена недосконалою технологією отримання 

трансгенних організмів та слабким вивченням геному, значною мірою 

посилюється плейотропійним ефектом вбудованого гена. 

4. Порушення стабільності геному та зміна його функціонування 

внаслідок процесу трансформації. 

5. Порушення стабільності вбудованого в геном чужорідного фрагменту 

ДНК. 

6. Наявність у вбудованому фрагменті ДНК "технологічного сміття", 

включаючи гени стійкості до антибіотиків, вірусні промотори та бактеріальні 

термінатори. 

7. Алергічні ефекти чужорідного білка, що кодується трансгеном. 

8. Токсичні ефекти трансгенного білка, тощо [5-12]. 

При оцінці ризику роботи з ГМО необхідно враховувати властивості 

організму-донора та організму-реципієнта / хазяїна. 

 Небезпека, що пов'язана безпосередньо з вбудованим геном (донор). 

 Оцінка необхідна у тих випадках, коли вбудований генний продукт 

володіє відомими біологічними та фармакологічними активними 

особливостями, які можуть принести шкоду, такими як, наприклад: 

1. Токсини; 

2. Цитокіни; 

3. Гормони; 

4. Регулятори генної експресії; 

5. Фактори вірулентності; 

6. Онкогенні послідовності; 

7. Стійкість до антибіотиків; 

8. Алергени; 
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 У таких випадках необхідно оцінювати рівень експресії, необхідного 

для здійснення біологічної та фармакологічної активності. 

 Небезпека, що пов'язана з реципієнтом (хазяїн). 

1. Чутливість організму хазяїна; 

2. Патогенність штамів хазяїна, включаючи вірулентність, інфекційність 

та продукування токсинів; 

3. Модифікація кругу хазяїв; 

4. Імунний статус реципієнта; 

5. Наслідки втручання. 

 Небезпека, що виникає через зміну патогенних ознак. 

 Більшість інфекцій не охоплюють гени, продукти яких в основі 

небезпечні, але побічні ефекти можуть виникнути і в результаті зміни існуючих 

непатогенних та патогенних ознак. Модифікація нормальних генів може 

призвести до зміни патогенності. При спробі визначити ці потенційні небезпеки 

можна враховувати наступні моменти: 

1. Чи є ріст інфекційності чи патогенності? 

2. Чи можливо подолати яку-небудь блокуючи мутацію в організмі-

реципієнті в результаті вбудовування чужорідного гена? 

3. Чи кодує чужорідний ген детермінантну патогенність з іншого 

організму? 

4. Чи включає чужорідна ДНК детермінантну патогенність та чи можна 

передбачити, що цей ген посилить патогенність ГМО? 

5. Чи існує лікування? 

6. Чи вплине генетична модифікація на чутливість ГМО до антибіотиків 

чи іншої форми терапії? 

7. Чи можливо повне знешкодження ГМО? 

 Питання щодо проведення досліджень на цілих тваринах та рослинах 

також потребує уваги. Дослідники повинні виконувати правила, обмеження та 

вимоги для проведення робіт з ГМО, що встановлені у відповідних країнах та 

інститутах. 

 Країни можуть мати національні органи, що встановлюють принципи 

роботи з ГМО, та сприяти вченим при встановленні належного рівня біобезпеки 

для проведення їх робіт. В інших випадках між країнами можуть існувати 

різниці в класифікації рівня, чи країни можуть приймати рішення щодо 

класифікації робіт на більш низьких або більш високих рівнях при надходженні 

нової інформації [3, 13-16]. 

Висновки. Оцінка ризиків при роботі з ГМО повинна враховувати 

наступні небезпеки: небезпеки, що пов'язані безпосередньо з вбудованим геном 

(донором). Проведення належної оцінки ризиків є гарантією тому, що 

технологія рекомбінантної ДНК буде і в майбутньому приносити користь 

людству. 

 

Науковий керівник Гусєв А.М., к.б.н., доцент (каф. ОПЦБ НТУУ 

«КПІ») 
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АДАПТАЦІЯ БАЗОВИХ СХЕМ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ДЛЯ 

ПОБУДОВИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ГІГІЄНОЮ ТА БЕЗПЕКОЮ 

ПРАЦІ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 

 
Цопа В.А., д.т.н., проф. (Міжнародний інститут менеджменту МІМ-Київ); Богданова 

О.В. (АТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна») 

 

За підписанням та ратифікацією Угоди про асоціацію України з ЄС 

наступним етапом слідує запровадження комплексної програми адаптації 

регуляторних норм у всіх сферах, у тому числі, пов'язаних із безпекою та 

гігієною праці, до відповідних стандартів ЄС. Під егідою Європейського 

агентства з безпеки та гігієни праці (EU-OSHA) передбачена і участь України та 

її суб’єктів у стратегічній програмі ЄС на 2014-2020 роки з питань безпеки та 

гігієни праці.  

Програма EU-OHSA направлена на запобігання ризикам, пропаганду 

гігієни та безпеки праці, вона сприяє благополуччю та здоров'ю працівників, 

покращує продуктивність і конкурентоспроможність окремо взятої компанії. За 

оцінками агентства 1 євро, вкладений в профілактику травматизму, повертає 

компанії від 1,29 до 2,89 євро. Таким чином, інвестування в гігієну та безпеку 

на робочому місці вигідно і роботодавцеві, і працівникові. Програма 2007-2012 

років довела свою ефективність, за час її дії кількість нещасних випадків у 27 

країнах ЄС була знижена на 27,9% [1].  

Крім дотримання європейських регуляторних норм, перед українськими 

суб’єктами господарювання ставиться вимога прозорої звітності, насамперед 

перед інвестиційними фондами, у тому числі і за показниками травматизму. 

Так, у системі звітності сталого розвитку GRI (Global Reporting Initiative), у 

рамках звітності з результативності роботи, економічних, екологічних і 

соціальних впливів на навколишнє середовище, одним із аспектів є «Здоров’я і 

безпека на робочому місці». Оцінюється рівень залученості персоналу до 

програм з питань безпеки, всі види виробничого травматизму, настання 

смертельних випадків, рівень професійних захворювань, кількість днів 

тимчасової втрати працездатності після нещасних випадків тощо. 

Необхідним інструментом для відповіді на сучасні виклики інтеграції 

України з ЄС та для підвищення результативності дій суб’єктів 

господарювання для запобігання травматизму є система управління гігієною та 

безпекою праці. Для її запровадження найчастіше у якості нормативного 

документу використовується стандарт BS OHSAS 18001:2007 «Система 

управління професійним здоров’ям та безпекою. Вимоги» [2], або нормативно-

правові акти, розроблені на його основі: ДСТУ OHSAS 18001:2010 «Система 

управління гігієною та безпекою праці» та «Рекомендації  

щодо побудови, впровадження та удосконалення  

системи управління охороною праці», розроблені Держгірпромнаглядом у 2008 

р. Стандарт OHSAS 18001, як і загалом законодавча модель ЄС у сфері охорони 

здоров’я та безпеки праці, побудовані за принципом управління ризиками на 
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робочому місці у відповідності до загальної моделі профілактичних і 

попереджувальних заходів, зазначених у Директиві № 89/391/ЄЕС. Тому ризик-

орієнтований підхід логічно має стати основною методологією для побудови 

будь-якої системи управління безпекою та гігієною праці. Однак, автори 

вважають, що практичні інструменти для проведення оцінювання ризиків 

повинні мати не лише запозичений від західних країн характер, а і максимально 

використовувати досвід і надбання вітчизняної системи охорони праці, такі як 

атестація робочих місць, медогляди, державні нормативно-правові акти з 

охорони праці, система соціального страхування, наглядова діяльність у сфері 

охорони праці тощо.  

У даній статті запропонована об’єднана схема управління ризиками (Рис. 

1), побудована на основі базових схем, викладених у стандартах BS OHSAS 

18001:2007 «Система управління гігієною та безпекою праці» [2], BS OHSAS 

18002:2008 «Система управління гігієною та безпекою праці. Настанови щодо 

впровадження» [3], ІSО 31000:2009 «Ризик менеджмент – принципи та 

настанови» [4], ІSО/IEC 31010:2009 «Менеджмент ризику. Методи оцінки 

ризику» [5], ІSО/IEC 51:1999 «Safety aspects. Guidelines for their inclusion in 

standards» [6]. Схема, шляхом конкретизації її складових, адаптована для 

практичного застосування у якості основи для побудови системи управління 

безпекою та гігієною праці на промисловому підприємстві, а також придатна для 

інформаційно-аналітичного програмування. 

 

Опис схеми управління ризиками, адаптованої для побудови системи 

управління гігієною та безпекою праці на промисловому підприємстві.  

 

1) Визначення контексту ризик-менеджменту: характеристика середовища, 

параметри діяльності; а також вимоги до діяльності, політика, на підставі яких 

буде здійснюватися управління ризиками. 

2) Розробка методу оцінки ризику. Пропонується застосовувати 

сукупність методів, що забезпечують оцінку всіх наявних ризиків організації 

(достатньо, але не обмежено):  

- Базовий - найпоширеніший метод оцінки ризиків за ймовірністю їх 

виникнення та серйозності наслідків був викладений у британському стандарті 

BS8800:2004 «Occupational health and safety management systems – Guide». 

Оцінка ризиків (R) полягає в знаходженні добутку імовірності виникнення 

небезпеки (P) та серйозності наслідків впливу небезпеки (S): R = P × S . Для 

визначення ймовірності небезпеки (Р) і серйозності наслідків (S ) 

використовують коефіцієнти від 1 до 5. Таким чином, ранжування ризиків 

здійснюється за матрицею розподілення добутку цих величин. За досвідом 

Білорусі біля 90% організацій користуються саме таким методом оцінки 

професійних ризиків при побудові СУОП або його модифікаціями. Недолік 

методу – велика доля суб’єктивізму та приблизності при проведенні оцінювання 

ризиків. Тому є необхідність у залученні додаткових методів оцінки ризику.  
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- Допоміжні методи оцінки ризиків, можуть бути обрані з 5 груп методів, 

представлених у стандарті ISO/IEC 31010:2009 «Risk management — Risk 

assessment techniques» [5], найпоширеніші з них наведені у якості прикладів: 

креативні методи (метод Дельфі, структуровані інтерв’ю), методи аналізу 

сценаріїв (дерево відмов), методи аналізу індикаторів (чек-листи), методи 

функціонального аналізу (FMEA/FMECA HACCP, HAZOP), статистичні криві 

(байєсові криві, метод Монте-Карло).  

- Спеціалізовані методи оцінки ризиків, викладені у стандартах ISO, IEC, 

ДСТУ та розроблені для певних технологічних процесів, обладнання, 

конкретних видів продукції або діяльності. Наприклад, ДСТУ EN 1050:2003 

«Безпечність машин. Принципи оцінювання ризику», ДСТУ ISO 14798:2010 

«Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри. Методологія аналізу ризику».  

- Статистичні - оцінка ризику на підставі аналізу статистичних даних 

травматизму всіх ступенів важкості від важкого травматизму до мікротравм без 

втрати працездатності та потенційно небезпечних випадків в організації, по 

галузі тощо. Таким чином, до якісних методів оцінки, заснованих на 

розсудливості, додається ще і аналіз кількісних показників. 

3) Дані зовнішнього оцінювання та наглядової діяльності. Пропонується 

розширення спектру вхідних даних для оцінки ризику, враховуючи дані, 

отримані при проведенні оцінок всіх факторів виробничого середовища і 

трудового процесу, передбачених законодавством України, а саме результати 

атестації робочих місць за умовами праці, вимоги нормативно-правових актів з 

охорони праці, результати технічної експертизи обладнання, акти розслідування 

нещасних випадків, результати медичних оглядів, акти перевірок, проведених 

державними органами нагляду за охороною праці, проектна документація, плани 

локалізації і ліквідації аварійних ситуацій, звернення уповноважених трудових 

колективів з охорони праці тощо. 

4) Оцінка ризику полягає у визначенні кількісного та/або якісного 

значення ризику, пов’язаного із конкретним небезпечним фактором. 

Реалізується через застосування обраного методу оцінки ризику до контексту 

ризик-менеджменту з урахуванням даних зовнішнього оцінювання та 

наглядової діяльності. Складається з декількох підпроцесів (пп. 5, 6). 

5) Виявлення небезпек та ідентифікація ризику – виявлення множини 

небезпечних факторів у контексті ризик-менеджменту та припущення щодо 

ймовірності виникнення ризиків. 

6) Аналіз та оцінювання ризиків. Визначення кількісної та/або якісної 

характеристики ризиків та ранжування за допомогою обраних методів. 

Пропонується доповнити процес оцінювання застосуванням комбінаторної 

математики для розрахунку суміщених небезпек, що завдяки ефекту синергії 

при накладенні областей дії небезпечних факторів мають найвищий ступінь 

ризику.  

7) Обробка ризиків полягає у визначенні прийнятності ризиків та 

встановленні заходів управління в залежності від ступеня ризику, і складається 

з декількох підпроцесів (пп. 8-13). 
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8) Визначення прийнятності ризиків. Критерії прийнятності ризиків 

визначає організація на основі балансу між необхідністю і доцільністю 

зниження ризиків та економічними і законодавчими важелями;  

9) Встановлення заходів управління та моніторинг ризиків на 

адекватність заходів безпеки, якщо ризик є прийнятним. 

10) Встановлення та запровадження заходів управління за ієрархією 

зниження ризиків, якщо ризик є неприйнятним, від усунення ризику як 

найліпшої міри до застосування засобів захисту персоналу як останньої міри. 

Умови переходу до кожного наступного рівня ієрархії мають бути 

обґрунтованими. Реалізацію заходів управління доречно здійснювати через 

процес планування та цілепокладення у системі управління,.  

11) Управління за ієрархією зниження ризиків на етапі проектування. 

12) Управління за ієрархією зниження ризиків на етапі впровадження та 

експлуатації. Заходи управління повинні мати здатність забезпечувати зниження 

ризику до рівня «остаточного ризику» - «настільки низького, наскільки це 

практично можливо» («as low as reasonably practicable» - ALARP).  

13) Оцінка остаточного ризику після втілених заходів на прийнятність 

організацією за встановленими нею критеріями. 

14) Зміни в системі управління вимагаються, якщо ризик є 

неприйнятним після запровадження всіх можливих заходів управління. 

15) Зв'язок, інформування, консультування необхідні на всіх етапах 

управління для прийнятних і неприйнятних ризиків. Також цей процес надає 

вхідні дані для визначення контексту ризик-менеджменту та подальшої оцінки 

ризику.  

16) Моніторинг та аналіз процесу управління ризиками проводиться 

завжди. Для цього пропонується введення критеріїв – провідних (хід процесу) 

та керованих (результат процесу) індикаторів для характеристики 

результативності системи управління ризиками (Табл. 1). 
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Рис. 1. Схема управління ризиками, адаптована для побудови системи 

управління гігієною та безпекою праці на промисловому підприємстві 
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Таблиця 1.  

Провідні та керовані індикатори для оцінки результативності системи 

управління ризиками 

 

Процес Провідні індикатори Керовані індикатори 

Контекст 

ризик-

менеджменту 

% робочих місць, 

процесів, для яких 

проведена оцінка ризиків 

Кількість виявлених небезпек, 

ступінь ризику яких 

зменшений за поточний період  

Зв'язок, 

інформування, 

консультування 

% охоплення персоналу 

навчанням з оцінки 

ризиків, та залученням до 

процесу оцінки ризиків 

Кількість травм, викликаних 

причинами, що мають високий 

ступінь ризику за результатами 

оцінки 

Оцінка ризику Кількість внесених змін у 

перелік небезпечних 

факторів за оцінкою 

ризиків протягом року 

Кількість травм, викликаних 

причинами, що мали низький 

ступінь ризику за результатами 

оцінки 

Обробка 

ризиків 

Кількість первинних 

заходів за ієрархією 

зниження ризиків по 

відношенню до всіх 

втілених заходів 

% втілених заходів із 

зниження ступеня ризиків у 

порівнянні із запланованими 

 

Таким чином, запропонована схема управління ризиками:  

1. Забезпечує постійне удосконалення системи, врахована циклічність за 

схемою PDCA (Plan-Do-Check-Act) стандарту OHSAS 18001:2007, а також 

враховані вимоги чинного в Україні законодавства у сфері охорони праці;  

2. Враховує вимоги та настанови базових міжнародних та національних 

стандартів у сфері оцінки ризику;  

3. Придатна для створення комп’ютерного програмного забезпечення; 

4. Полегшує підприємствам перехід від вітчизняної централізованої схеми 

управління охороною праці (функціональної) до європейської системи 

управління гігієною та безпекою праці, що покладається майже цілком на 

організації (процесної);  

5. Дає можливість створити та підтримувати результативну систему 

адекватного управління ризиками на промисловому підприємстві.  
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ЗАХИСТ ВІД ЕЛЕКТРИЧНИХ ПОЛІВ ПРОМИСЛОВОЇ ЧАСТОТИ 

 
Чернушак І.І., ст. викл. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»), 

Степасюк В.Ю., студ.(гр. ЕС-11, ФЕА НТУУ«КПІ») 

 

З розвитком енергетики збільшився енергетичний потенціал держави, що 

призвело до широкого використання високовольтних ліній електропередач і 

збільшенням напруги на них понад 1000 кВ. 

 Джерелами електричних полів (ЕП) промислової частоти є лінії 

електропередач високої і надвисокої напруги, відкриті розподільні пристрої  

(ВРП). 

  Ремонт проводів, вимикачів та інші роботи виконуються безпосередньо 

на обладнанні ВРП при високій напруженості електричного поля. Залежно від 

характеру технологічних операцій час опромінення електричним полем різної 

напруги може коливатися від декількох хвилин до декількох годин за робочу 

зміну. 

Електромагнітні поля промислової частоти (ЕМП ПЧ) є частиною над 

низькочастотного діапазону радіочастотного спектру, найбільш поширеною як 

на виробництві , так і в побуті; діапазон ПЧ представлений в нашій країні 

частотою 50 Гц (у ряді країн Американського континенту 60 Гц). Основними 

джерелами ЕМП ПЧ, що створюються в результаті діяльності людини, є різні 

типи виробничого та побутового електрообладнання змінного струму, в першу 

чергу підстанції та повітряні ЛЕП надвисокої напруги. Оскільки відповідна 

частоті 50 Гц довжина хвилі становить 6000 км, людина піддається впливу 

фактора в ближній зоні. Гігієнічна оцінка ЕМП ПЧ здійснюється роздільно по 

електричному й магнітному полях. 

 При вивченні стану здоров'я осіб, що піддавалися виробничим впливів 

ЕМП ПЧ при обслуговуванні підстанцій та повітряних ЛЕП напругою 220, 330, 

400, 500 кВ (оцінювалися інтенсівностно-часові параметри впливу тільки 

електричного поля - ЕП ПЧ), відзначені зміни стану здоров'я. У персоналу, що 

обслуговує підстанції напругою 500 кВ, відзначалися скарги неврологічного 

характеру (головний біль, підвищена дратівливість, стомлюваність, млявість, 

сонливість), а також порушення діяльності серцево-судинної системи та 

шлунково-кишкового тракту. Були виявлені деякі функціональні зміни нервової 

та серцево-судинної систем у формі вегетативної дисфункції (тахи- і 

брадикардія, артеріальна гіпертензія або гіпотонія, лабільність пульсу, 

гіпергідроз). Є дані про зміну таких показників, як вміст холестерину в крові, 

зрушення співвідношення статей в потомстві, тенденція до збільшення 

хромосомних аберацій в соматичних клітинах (лімфоцитах крові). 

 Основну небезпеку для організму представляє вплив наведеного електричного 

струму на збудливі структури (нервова, м'язова тканина). Параметром, що 

визначає ступінь впливу, є щільність наведеного в тілі вихрового потоку. 

Залежність біоефектів від щільності наведених ЕП і МП може бути 

представлена наступним чином: 
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 - мінімальні ефекти, що не представляють небезпеки для людини при 

щільності струму 1-10 мА / м2; 

 - виражені ефекти (зорові і з боку нервової системи) - 10-100 мА / м2; 

 - стимуляція збудливих структур, можливо несприятливий вплив на здоров'я - 

100-1000 мА / м2; 

 - можлива екстрасистолія, фібриляція шлуночків серця (гостре ураження) 

- більше 1000 мА / м2. 

 Різноманітні розлади в стані здоров'я працюючих, обумовлені 

функціональними змінами в діяльності нервової і серцево-судинної систем, 

являє собою один з перших проявів професійної патології. 

Для уникнення низки негативних наслідків застосовують такі способи і 

засоби захисту: захист часом, захист відстанню, зменшення параметрів 

випромінювання безпосередньо в самому джерелі випромінювання, захист за 

допомогою екрануючих пристроїв та екрануючому одягу. 

 Захист часом передбачає обмеження часу перебування людини в робочій 

зоні, якщо значення напруженості електричного поля перевищує 5 кВ / м для 

електричних полів промислової частоти і 20 кВ / м для електростатичних полів, 

і застосовується, коли немає можливості знизити напруженість до допустимих 

значень іншими способами. 

 Захист відстанню пов'язана зі зменшенням напруженості поля при 

видаленні від джерела. Такий захист застосовується, коли неможливо 

послабити значення напруженості поля іншими заходами, у тому числі і 

скороченням часу перебування людини в небезпечній зоні. В цьому випадку 

збільшують відстань між джерелом випромінювання і обслуговуючим 

персоналом. 

  При віддаленні на відстань, де напруженість поля менше 5 кВ / м, людина 

виявляється взагалі поза зоною впливу ЕП промислової частоти, тому простір 

біля струмоведучих частин, в якому Е> 5 кВ / м, прийнято називати зоною 

впливу. За межами зони впливу роботи можуть проводитися без використання 

засобів захисту і без обмеження за часом. В окремих випадках можнаа 

комбінувати захист часом і відстанню. 

 Найбільш простим конструктивним способом обмеження напруженості 

поля під високовольтними лініями є установка заземлених тросів під 

проводами ліній. Троси підвішуються (з метою забезпечення безпеки 

переміщення під лініями різних механізмів) на висоті 4-4,5 м.Знизити значення 

напруженості поля можна і шляхом збільшення висоти підвісу всіх проводів 

лінії, оскільки найбільші напруженості поля (під крайніми фазами) 

зменшуються обернено пропорційно висоті підвісу проводу в степені 1,5-1,6. 

Цей спосіб навіть більше (економічно) доцільний, ніж застосування заземлених 

тросів, проте він також пов'язаний зі значним подорожчанням ліній 

електропередачі, тому його можна використовувати лише в окремих приватних 

випадках. Обмеження напруженості поля під високовольтними лініями може 

бути досягнуто і при використанні рослинного масиву під лініями. Хоча цей 

спосіб і не пов'язаний зі зміною конструкції самих ліній, він також може бути 
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віднесений до технічних або конструктивним способам, оскільки пов'язаний з 

посадками і постійним доглядом за ними. Зниження напруженості ЕП при 

наявності рослинності відбувається через те, що стовбури і гілки дерев і 

чагарників мають досить високу провідність протягом усього року (особливо в 

літній час). У зв'язку з цим при висоті деревно-чагарникової рослинності під 

проводами лінії 4 м середня напруженість поля в масиві під лінією не 

перевищує 1 кВ / м при мінусових температурах і 0,01 кВ / м при додатних 

температурах.  

Ще одним технічним засобом захисту працюючих від впливу ЕМП є 

екранування. Екранують пристрої (екрани) залежно від їх конструкції і 

розмірів, а також від місця та умов розміщення можуть служити 

індивідуальними або колективними засобами захисту. У конструктивному 

відношенні екрани являють собою козирки, навіси, перегородки, виготовлені з 

металевої сітки з осередками не більше 50'50 мм, укріплені на сталевій рамі і 

надійно з'єднані з контуром заземлення. Захисні властивості екранують 

пристроїв засновані на ефекті електростатичного індукції. Суть цього ефекту 

полягає в тому, що якщо внести заряджене або незаряджене провідне тіло в 

зовнішнє електричне поле, то поле всередині провідного тіла зникає. 

 До засобів індивідуального захисту відносять використання спеціального 

екрануючого одягу: провідний костюм, який призначений для захисту людини 

від впливу електричного поля в діючих електроустановках напругою понад 330 

кВ. Екрановані костюми слід застосовувати при роботах, що проводяться у 

відкритих розподільних пристроях і на повітряних лініях електропередачі над і 

ультрависоких напруг поза областю стаціонарних та тимчасових екрануючих 

пристроїв, якщо напруженість поля на робочому місці перевищує 25 кВ / м або 

якщо тривалість роботи більше встановлених норм. Ця необхідність зумовлена 

тим, що при підйомі людини на обладнання або конструкцію без екрануючого 

костюма розрядний струм, що стікає з нього в момент дотику до заземленого 

предмету, може викликати хворобливі відчуття і переляк людини і як наслідок 

падіння його з висоти.  

Також величезне значення для захисту від впливу ЕП мають організаційні 

заходи. Так, перед початком робіт необхідно заземлювати як відключені, так і 

знову монтовані струмоведучі та інші металеві частини обладнання, оскільки 

заземлені частини як би стають екранами і суттєво зменшують інтенсивність 

ЕП. 
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ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ПРИМІЩЕНЬ З ОБЛАДНАННЯМ 

РАДІОРЕЛЕЙНИХ ЛІНІЙ ЗВ’ЯЗКУ 

 
Чижевська А.В., студ. гр. ТС-32м (ІТС, НТУУ «КПІ»), Гавриш С.А., доц., к.т.н. 

 

Радіорелейні лінії передачі (РРЛ) забезпечують передачу сигналів 

електрозв’язку у відкритому просторі між наземними радіорелейними 

станціями (РРС), що розташовані на трасі РРЛ. За функціональною ознакою 

РРС класифікуються на вузлові, кінцеві та проміжні. 

Забезпечення пожежної безпеки під час їх експлуатації є одним із 

важливих напрямів забезпечення охорони праці, життя та здоров’я працюючих, 

збереження матеріальних цінностей станцій та навколишнього середовища. 

На майданчиках перелічених РРС розташовуються будівлі і споруди, що 

призначені для розміщення обладнання радіорелейних і кабельних систем 

передачі даних, електроустановок та допоміжних служб: окремо розташовані 

технічні будівлі, антенна опора, дизельна, трансформаторна підстанція, склади 

дизельного палива та мастил. На вузлових і кінцевих РРС можуть бути 

передбачені й інші споруди допоміжного призначення, наприклад, котельня, 

гараж, будівля аварійно-профілактичної служби, пожежний резервуар тощо.  

Технічні будівлі можуть бути розташовані: 

− безпосередньо під опорою; 

− закріплені на опорі; 

− окремі будівлі, що знаходяться в безпосередній близькості від опори; 

− вбудовані приміщення РРС розміщуються у виробничих, житлових і 

громадських приміщеннях. 

Не обслуговуючі радіорелейні станції контейнерового типу ( з 

апаратурою в контейнері), як правило, розташовані поблизу опори; 

Для захисту будівель і споруд з обладнанням радіорелейних ліній зв’язку 

необхідно виконувати вимоги нормативних актів з пожежної безпеки, які 

зазначені в [2; 3; 4; 9 та інших]. Загальні вимоги пожежної безпеки на РРС, а 

також організаційні та профілактичні заходи, вимоги до утримання прилеглих 

територій, порядок дії персоналу у разі пожежі визначені в [1; 4 та інших]. 

Причини виникнення пожеж в будівлях і спорудах РРС можуть мати як 

електричний, так і неелектричний характер. Причинами електричного 

характеру можуть бути: коротке замикання, струмові перенавантаження, 

несправність електрообладнання, розряди атмосферної електрики (блискавки). 

Причинами неелектричного характеру можуть бути:необережне поводженням з 

вогнем; порушення правил пожежної безпеки; невиконання вимог пожежної 

безпеки під час проведення так званих вогневих робіт: газо- та 

електрозварювальних, паяльних; порушення правил зберігання палива та 

мастил дизельних електростанцій, навмисний підпал та ін. 

Виробничі приміщення в технічних будівлях РРС мають бути виділені 

протипожежними стінами або протипожежними перегородками та 

протипожежним перекриттям. Облицювання стін і стелі приміщень мають бути 
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виконані з негорючих або трудногорючих матеріалів. Підлога, що знімається, − 

з негорючих або горючих матеріалів групи Г1. У разі прокладання кабелю через 

огороджувальні конструкції приміщень зазори між огороджувальною 

конструкцією і кабелем мають бути зашпаровані на всю товщину конструкції 

будівельним розчином або іншими негорючими матеріалами, які забезпечують 

відповідну ступінь вогнестійкості та газодимонепроникності. 

Ступінь вогнестійкості будівель і споруд, в яких розміщується 

електрообладнання РРС, наведений в табл. 1 [ 2 ]. 

Таблиця 1. 

Ступінь вогнестійкості будівель і споруд РРС 

№ 

п/п 

Приміщення Ступінь 

вогнестійкості 

(не менше) 

1 Будівлі і споруди РРС, в яких розташоване електричне 

обладнання засобів зв’язку 

ІІІ 

2 Необслуговуючі станції РРС контейнерного типу ІУ 

3 Виробничі приміщення в технічних будівлях РРС ІІІ 

4 Котельні ІІ 

5 Трансформаторні підстанції ІІ 

 

Ступінь вогнестійкості інших будівель, споруд та приміщень має 

відповідати вимогам [ 8 ]. 

Усі будівлі, споруди та приміщення повинні своєчасно очищатися від 

горючого сміття, відходів виробництва і постійно утримуватися в чистоті. 

Терміни очищення визначаються технологічними регламентами та 

інструкціями [4]. 

Для всіх будівель і приміщень виробничого та складського призначення 

та лабораторій має бути визначена їх категорія щодо вибухопожежної та 

пожежної небезпеки за [4; 5], а також клас зони за [1; 4; 5; 6 ]. На вхідних 

дверях до приміщень і на межах зон усередині приміщень та ззовні 

розміщуються таблички з позначенням категорії приміщення та зон (табл. 2) 

 

Таблиця 2. 

 

Категорія вибухопожежної та пожежної небезпеки 

Приміщення Категорія Клас зон  

1 2 3 

Апаратна автоматизованих РРС, які обслужуються або 

управляються 
В П-ІІа 

Лінійно-апаратний цех (ЛАЦ) В П-ІІа 

Майстерні антенно-вежевого господарства В П-ІІа 

Приміщення акумуляторних дистиляторні, 

електролітні (кислотні, лужні) 
Д − 
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1 2 3 

Приміщення дизельної електростанції (рідке 

паливо,мастила до 5 м
3
 горючої речовини) 

Г − 

Склади дизельного палива  В П-ІІа 

Склади мастил − В_1г 

Котельні на твердому та газоподібному паливі Г − 

Приміщення для обслуговування та стоянки 

автомашин (гаражі) 
В П-ІІа 

Пожарний резервуар Д − 

Придбане за кордоном технологічне обладнання та устаткування 

вводиться в експлуатацію лише за умови відповідності їх чинним в Україні 

нормативним актам з пожежної безпеки [4]. 

Автоматичні установки пожежогасіння влаштовують у виробничих 

приміщеннях технічних будівель РРС, а саме: в приміщеннях апаратних 

автоматизованих РРС, які обслуговуються або управляються; лінійно-

апаратних цехів (ЛАЦ); необслуговуючих РРС контейнерного типу; в 

приміщеннях РРС, які вбудовані у виробничі, житлові та громадські будівлі. 

Автоматичною пожежною сигналізацією обладнуються всі приміщення 

РРС, в тому числі коридори та холи, що входять в комплекс приміщень для 

роботи та обслуговування засобів зв’язку, за винятком приміщень з мокрими 

технологічними процесами (санвузли, туалети та інші). У приміщеннях, де 

використовуються електричні засоби зв’язку, застосовуються димові пожежні 

сповіщувачі [ 2 ]. 

Інші приміщення, в тому числі приміщення з дизельною електростанцією, 

кабельні споруди, трансформаторні підстанції, склади дизельного палива та 

мастил, котельні, гаражі тощо обладнуються автоматичними установами 

пожежогасіння та автоматичними установками пожежної сигналізації 

відповідно до вимог [ 7 ] та інших нормативно правових актів пожежної 

безпеки. 

Під час захисту установками автоматичного пожежогасіння приміщень з 

дизельною електростанцією допускається застосовувати порошкові і 

газоаерозольні вогнегасні речовини. Основний запас дизельного палива 

рекомендується зберігати в баках на відритому повітрі на спеціально об 

лаштованих майданчиках. 

Апаратура систем пожежної сигналізації, управління автоматичними 

установками пожежогасіння, оповіщення людей про пожежу та інших 

аварійних ситуацій має розміщуватись в одному приміщенні (пультового або 

пожежного поста) з кругло добовим перебуванням обслуговуючого персоналу. 

На ці пульти або пожежні пости виводиться інформація про виникнення пожежі 

з визначенням приміщень, про спрацювання автоматичних установок 

пожежогасіння, про надходження вогнегасної речовини в приміщення, що 

захищаються; про наявність напруги на основних і резервних джерелах 

живлення, відключення звукової сигналізації про пожежу тощо. 
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Для гасіння пожеж на електрообладнанні РРС необхідно застосовувати 

сертифіковані газові вогнегасні суміші. Такими сумішами є хладони 

озононеруйнівні сертифіковані та вуглекислота. Такі суміші застосовуються в 

установках автоматичного газового пожежогасіння, де вони утримуються в 

модулях, батареях чи ізотермічних резервуарах. Водяні та водопінні засоби, а 

також порошкові та газоаерозольні суміші для гасіння електрообладнання на 

радіорелейних станціях не застосовуються. 

Приміщення РРС облаштовуються первинними засобами пожежогасіння. 

Приміщення, які підлягають оснащенню газовими автоматичними установками 

пожежогасіння, потрібно обладнувати переносними вуглекислотними 

вогнегасниками місткістю не менше 5 л з розрахунку один вогнегасник на 40 м
2
 

площі, що захищається, але не менше двох на одне приміщення. Приміщення 

РРС, що не підлягають оснащенню газовими установками автоматичного 

пожежогасіння, слід обладнувати переносними вуглекислотними або 

порошковими вогнегасниками місткістю не менше 5 л з розрахунку один 

вогнегасник на 40 м
2 

площі, що захищається. 

Шляхи евакуації персоналу РРС необхідно проектувати відповідно з 

вимогами [ 9 ]. 

Загальні вимоги пожежної безпеки до шляхів евакуації визначені [ 8 ]. 

Освітлення шляхів евакуації має відповідати вимогам ДБН В.2.5-28-2006. 

«Державні будівельні норми України. Інженерне обладнання будинків і споруд. 

Природне і штучне освітлення». 

Протидимний захист будівель і споруд РРС виконується відповідно до 

вимог [ 4; 11 ]. 

Персонал, що працює в приміщеннях, які захищаються газовими 

автоматичними установками пожежогасіння, забезпечуються сертифікованими 

засобами індивідуального захисту органів дихання. 
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ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ СИСТЕМ БЕЗПЕКИ ГІРНИКІВ У ШАХТАХ 

 
Чикунова-Васильєва Н.П., асистент (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»), 

Півторак А.І., студент (гр. ВВ-21, ФАКС НТУУ «КПІ») 

 

 Проблема безпеки гірників загальновідома. Дана проблема пов'язана не 

тільки з небезпечними умовами в шахті, але і з застарілим, не сучасним 

обладнанням, яке не дозволяє своєчасно попередити аварію або ліквідувати її 

наслідки. 

 Згідно із законом України «Про затвердження Правил безпеки у 

вугільних шахтах» на кожній шахті мають бути створені умови 

протиаварійного захисту , формування своєчасної інформації про аварійні 

ситуації і ознак аварії.  

 Для підвищення ефективності виробництва при забезпеченні 

технологічної та виробничої безпеки багатофункціональні інформаційно-

управляючі системи вугільних шахт повинні забезпечувати: контроль та 

управління технологічними та виробничими процесами в нормальних умовах; 

аварійне сповіщення; пошук захоплених аварією людей в аварійних ситуаціях 

при проведенні рятувальних робіт і ліквідації аварій; аерогазовий контроль 

(АГК) і автоматичний газовий захист(АГЗ); спостереження (контроль за 

становищем персоналу); оперативний зв'язок; оцінку і прогноз різних небезпек 

в будь-яких умовах. 

 Можна дати такі визначення перерахованих завдань: 

- контроль і управління технологічними та виробничими процесами - 

місцевий і централізований, диспетчерський і ручний, автоматизований і 

автоматичний контроль і управління основним і допоміжним обладнанням, 

системами вентиляції, дегазації, електро- та гідропостачання; збір, обробка, 

зберігання та надання інформації в підземних виробках, на робочих місцях 

диспетчерів, операторів, головних спеціалістів та інспекторів; надання даних 

для інших інформаційних систем; 

- аварійне сповіщення - передача диспетчером повідомлень (кодових, 

текстових, мовних) у підземні виробки індивідуально кожному гірнику 

незалежно від його місцезнаходження до, під час і після аварії; 

- пошук або аварійне позиціонування - виявлення людини і визначення 

його місця розташування під завалом через шар породи товщиною не менше 

20м з похибкою не більше двох метрів протягом двох діб після потрапляння під 

завал при аварії та проведенні рятувальних робіт; 

- аерогазовий контроль і захист - безперервний контроль параметрів 

рудникової атмосфери (вибухонебезпечні і токсичні гази, пил, вентиляція, ранні 

ознаки пожеж), сигналізація про їх небезпечних значеннях за допомогою 

стаціонарних, переносних, групових та індивідуальних засобів, протиаварійне 

захист ; 

- спостереження або технологічне позиціонування - визначення 

положення персоналу в підземних виробках в нормальних умовах з точністю до 
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ділянки гірничої виробки (відповідно до проектних рішень) на момент 

виникнення аварії. 

Протиаварійне управління та захист шахти повинні здійснюватися з 

використанням багатофункціональної системи безпеки, яка об'єднує в єдиний 

комплекс системи і засоби, що забезпечують вирішення завдань організації 

безпечного виробництва та інформаційної підтримки управління 

технологічними та виробничими процесами в нормальних і аварійних умовах:  

- оперативний контроль за дотриманням проектних рішень, що 

запобігають умови виникнення різних видів небезпеки геодинамічного, 

аерологічних і техногенного характеру;  

- запобігання умов виникнення різних видів небезпек у вигляді аварій за 

рахунок організації технологічних і виробничих процесів і застосування 

систем, що здійснюють протиаварійне управління та захист людей, обладнання 

та споруд;  

- зменшення шкоди від реалізованої у вигляді аварії небезпеки за рахунок 

коштів, що забезпечують запобігання розвитку аварії, розповсюдження та 

зниження ступеня впливу небезпечних чинників.  

Об'єктами контролю та управління, оцінки та прогнозу служать 

аерологічний і геодинамічний стан, технологічне обладнання, споруди та 

персонал вугільної шахти, системи та засоби, пов'язані з безпекою, інші 

процеси життєвого циклу шахти від проектування до закриття. 

Склад багатофункціональної системи безпеки визначається при 

проектуванні і змінюється в ході експлуатації. До складу багатофункціональної 

системи безпеки за проектом, узгодженим і затвердженим у встановленому 

порядку, повинні входити електричні, електронні та програмовані системи, що 

забезпечують: 

- підтримання безпечного аерологічного стану (системи контролю та 

управління стаціонарними вентиляторними установками і вентиляторами 

місцевого провітрювання, газовідсмоктувальними установками; дегазаційними 

установками та підземною дегазаційної мережею; аерогазового контролю; 

контролю та управління пиловиділеннями і контролю пилових відкладень); 

- протипожежний захист систем виявлення пожеж та їх ранніх ознак, 

контролю та управління водопостачанням; 

- сигналізацію і зв'язок (системи спостереження за становищем 

персоналу, аварійного оповіщення, пошуку людей, захоплених аварією, 

оперативного зв'язку); 

- індивідуальний та груповий захист персоналу; 

- оперативний контроль за станом гірського масиву, контроль і прогноз 

раптових викидів і гірських ударів. 

Найбільш гострі дискусії ведуться щодо способів реалізації вимог, що 

стосуються аварійного оповіщення, спостереження за становищем персоналу та 

пошуку захоплених аварією людей. Для вирішення цих завдань 

використовуються різні технології: радіозв'язок по випромінюючому кабелю 

(сотні МГц); середньочастотний або високочастотний радіозв'язок між 
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персональними переносними (індивідуальними) та стаціонарними 

радіопристроями; мікросотовий високочастотний радіозв'язок (2,4-5,5 ГГц) з 

базовими станціями (точками доступу), які виконують функції з дротовою і 

бездротовою ретрансляцією сигналу (DECT і WiFi). Також відомі рекомендації 

з використання підземного радіозв'язку, які знайшли широке підтвердження у 

світовій гірничо-інженерній практиці: для двостороннього зв'язку з 

рятувальниками під час проведення аварійних робіт є ефективним зв'язок 

уздовж напрямних (протяжні металеві конструкції, лінії електропередачі або 

зв'язку) в діапазоні частот вище 300 кГц; для виявлення людей під завалом і для 

двостороннього зв'язку з ними є ефективним радіоканал крізь товщу гірських 

порід в діапазоні 5-250 кГц; для аварійного загальношахтного сповіщення 

використовується радіоканал (односпрямований від диспетчера до підземного 

персоналу) крізь товщу гірських порід в діапазоні частот до 10 кГц. 

Перспективи побудови та розвитку багатофункціональних систем безпеки 

пов'язані з розробкою і впровадженням багатокомпонентних багаторівневих 

програмних (інформаційних) комплексів, що забезпечують одночасне 

підвищення економічної ефективності та рівня безпеки за рахунок надання в 

нормальних і аварійних ситуаціях оперативної та достовірної інформації, що 

містить дані про стан, тенденції і ознаки небезпечних ситуацій і явищ, які 

одержані за рахунок комплексної обробки даних від різних інформаційних, 

вимірювальних, керуючих і протиаварійних систем. Такі комплекси - 

принципово нові для вугільних підприємств і забезпечують: інтеграцію даних 

від різних інформаційних, вимірювальних та управляючих програмних і 

технічних підсистем в єдиному інформаційному полі і використання 

оптимальних методів обробки та надання інформації для ефективного 

управління на різних рівнях; структурну, інформаційну, організаційну та 

територіальну компонентність і масштабованість; поглиблену компонентну 

обробку даних на основі використання математичних моделей, баз даних і баз 

знань для виявлення трендів, взаємозв'язків, ознак; застосування логічних 

структур і специфікацій інформаційної взаємодії з довільними програмними 

компонентами; інтерфейси з різними інформаційними системами 

(ситуаційними центрами різного рівня). 
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ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ЛЮДИНИ ВІД НЕБЕЗПЕКИ 

 
Чикунова-Васильєва Н.П., асистент (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»); 

Бокеєва В.В., студентка (гр. ВВ-22, ФАКС НТУУ «КПІ») 

 

Проблема захисту людини від небезпек в різних умовах її проживання 

виникла одночасно з появою на Землі наших далеких предків. На зорі людства 

людям погрожували небезпечні природні явища, представники біологічного 

світу. З плином часу стали з'являтися небезпеки, творцем яких стала сама 

людина. 

Ми живемо у світі, який на жаль буяє проявами руйнівних сил природи. 

Збільшення частоти їх прояви вкрай загострило проблеми, пов'язані із 

забезпеченням безпеки населення, його захисту від НС. 

Швидкий розвиток продуктивних сил, районів з важкими кліматичними 

умовами, де зберігається постійна небезпека виникнення природних 

катаклізмів, збільшує ступінь ризику і масштаби втрат і збитків для населення і 

економіки. 

Високий індустріальний розвиток сучасного суспільства, небезпечні 

природні явища та стихійні лиха і, як наслідок, негативні явища, пов'язані з 

аварійністю виробництва, зростанням числа великих промислових аварій з 

тяжкими наслідками, зміна екологічної обстановки в результаті економічної 

діяльності людини, військові конфлікти різного масштабу продовжують 

завдавати величезного шкоду всім країнам планети, а події виникають під 

впливом подібних явищ та їх наслідків, часто характеризуються, як надзвичайні 

ситуації. 

Керування безпекою та стійкістю функціонування системи “людина – 

життєве середовище” залежить від глибини прогнозу соціально-економічних 

наслідків небезпечних ситуацій та своєчасного планування і виконання низки 

попереджувальних та захисних заходів. 

Прогнозування наслідків небезпечних та екстремальних ситуацій 

повинно включати: 

– оцінку імовірності та аналіз причин виникнення екстремальних 

ситуацій; 

– очікувану силу впливу (інтенсивність) та механізми розвитку небезпеки 

(ураження); 

– агресивність та глибину впливу чинників небезпеки (імовірність 

генетичних змін у біосфері, тривалість періодів прояву негативних наслідків, 

багатоступеневість такого прояву тощо); 

– періодичність виникнення небезпечних та екстремальних ситуацій та їх 

динаміку; 

– визначення величини збитків у випадку реалізації небезпечних та 

екстремальних ситуацій. 

До основних заходів щодо забезпечення безпеки населення в 

надзвичайних ситуаціях належать такі: прогнозування і оцінка можливості 

http://ua-referat.com/%D0%97%D0%BE%D1%80%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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наслідків надзвичайних ситуацій; розробка заходів, спрямованих на запобігання 

або зниження ймовірності виникнення таких ситуацій, а також на зменшення їх 

наслідків. Крім того, дуже важливим є навчання населення діям у надзвичайних 

ситуаціях і розробка ефективних способів його захисту. 

Способи захисту населення в надзвичайних ситуаціях наступні: евакуація, 

укриття в захисних спорудах (сховищах), використання засобів індивідуального 

захисту. Під евакуацією розуміють вивіз населення або його частини з вогнища 

ураження при надзвичайній ситуації. Захисні споруди - це спеціально 

розроблені інженерні споруди, призначені для захисту від впливу різних 

фізичних, хімічних і біологічних небезпечних та шкідливих факторів, 

викликаних надзвичайною ситуацією. Захисні споруди можуть бути 

використані для захисту населення як при бойових діях, так і при техногенних 

аваріях, що супроводжуються викидами в навколишнє 

середовищерадіоактивних та токсичних хімічних речовин, а також 

бактеріологічних агентів (вірусів, мікроорганізмів та ін.) 

Засоби індивідуального захисту населення призначені для 

унеможливлення потрапляння всередину організму, на шкіру і на одяг 

перерахованих вище речовин, а також бактеріологічних агентів. Це засоби 

захисту органів дихання (респіратори, протигази), спеціальні захисні одяг і 

взуття. Медичні засоби індивідуального захисту призначені для профілактики і 

надання першої допомоги населенню в надзвичайних ситуаціях. Вони 

включають речовини, що послаблюють або запобігають вплив на організм 

людини токсичних речовин (антидоти) або іонізуючих випромінювань 

(радіопротектори), протибактерійні засоби (антибіотики, вакцини та ін), а 

також кошти часткової санітарної обробки (індивідуальні, перев'язувальні і 

противохимические пакети). 

Формування особистої безпеки у людини в повсякденному житті 

відбувається паралельно з формуванням її свідомості на відміну від інших 

представників тваринного світу, в яких інстинкт самозбереження генетичне 

детермінований. У процесі еволюції людина втратила підсвідоме відчуття 

небезпеки. Мало того, у процесі свого розвитку людина створила широкий 

спектр загроз власному життю і здоров'ю, які не властиві первісному 

природному оточенню, і щоб запобігти цим загрозам, людині потрібний певний 

комплекс знань. Щомиті на Землі від впроваджених технологій гине безліч 

людей. З року в рік кількість загиблих збільшується, проте незважаючи на ці 

вражаючі втрати людство не обмежується у своїх нескінченних бажаннях будь-

що задовольнити власні амбіції і зростаючі потреби. Перемагають гасла типу 

"швидше", "вище", "далі" . Людство зобов'язане врешті збагнути, що багато 

чого з досягнутого не виправдовується ані щодо достатності, ані щодо 

доцільності. 

Найяскравішим прикладом безвідповідального ставлення цивілізації до 

себе є військові технології. Ці технології вже власне своїм існуванням 

спрямовані на знищення людини, а тому становлять реальну загрозу знищення 

цивілізації загалом. У цьому ряді стоять проблеми утилізації хімічної та ядерної 

http://ua-referat.com/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%94_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%94_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ua-referat.com/%D0%9C%D1%96%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B1%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8
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зброї і навіть звичайних мін. А проте на знищення смертоносного надбання 

потрібно значно більше коштів, ніж на його створення. Наведені приклади 

мають глобальний характер. Проте можна навести безліч прикладів з 

повсякденного життя людини. Скажімо, дедалі більшою мірою виявляється 

проблема браку часу. Навіть коли для того, щоб перейти вулицю в позначеному 

місці, потрібно пройти зайвих кілька метрів, то зазвичай, посилаючись на брак 

часу, людина нехтує небезпеку і переходить дорогу в недозволеному місці. Та 

іноді найкоротший шлях стає шляхом у вічність. 

Основними заходами щодо забезпечення безпеки населення в 

надзвичайних ситуаціях є: прогнозування і оцінка можливості наслідків 

надзвичайних ситуацій; розробка заходів, спрямованих на запобігання або 

зниження ймовірності виникнення таких ситуацій, а також на зменшення їх 

наслідків.  

В Україні, що має в цілому сприятливі умови життя, розвинулись 

негативні процеси та явища: посилюються радіаційне, хімічне, теплове та інші 

види забруднень, що значною мірою впливають на рівень життя організму, в 

тому числі людини, у першу чергу на її здоров’я та тривалість життя. Особливо 

тривожною тенденцією є збільшення смертності серед людей працездатного 

віку. Втрати працездатного населення перевищують 24% загальної смертності. 

Щодо темпів вимирання людей, то Україна входить до першої десятки країн 

світової спільноти, а щодо тривалості життя – займає 60-те місце у світі. Різко 

збільшується кількість професійних захворювань. 

Дитяча смертність в Україні найвища в Європі, 80 % вагітних жінок 

мають проблеми зі здоров’ям. Зростає кількість людей із порушеною 

спадковістю. Лише за останнє десятиріччя в країні у 5 разів збільшилась 

кількість неповноцінних дітей. До закінчення середньої школи 46 % 

випускників набувають різних хронічних захворювань. З 1986 року на 5 % 

щорічно зростає кількість народжених дітей-мутантів. Український народ 

опинився перед реальною загрозою вимирання. 

Розгляд проблем безпеки людини в будь-яких умов життя і сферах 

діяльності призводить до висновку, що досягнення абсолютної безпеки 

немислимо, а максимальний рівень можливий при оптимальній організації 

безпечної життєдіяльності. 
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ПОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В ЭКСТРИМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 
Чикунова-Васильева Н.Ф., ассистент (каф. ОПЦБ НТУУ «КПИ»), 

Назаренко Ю.О., студент (гр. ВВ-22, ФАКС НТУУ «КПИ») 

 

Особые условия, в которых может оказаться человек, как правило, 

вызывают у него психологическую и эмоциональную напряжённость. Как 

следствие, у одних это сопровождается мобилизацией внутренних жизненных 

ресурсов; у других - снижение или даже срывом работоспособности, 

ухудшением здоровья, физиологическими и психологическими стрессовыми 

явлениями. Зависит это от индивидуальных особенностей организма, условий 

труда и воспитания, осведомлённости о происходящих событиях и понимания 

степени опасности. 

Во всех трудных ситуациях решающую роль играет моральная закалка и 

психическое состояние человека. Они определяют готовность к осознанным, 

уверенным и расчётливым действиям в любых критических моментах. 

Если человеку по долгу службы приходится часто сталкиваться с так 

называемыми чрезвычайными ситуациями, он знает, что главным врагом 

разумных действий является страх. Страх заставляет неопытных пожарных 

бежать от горящего дома, он вынуждает пилотов допускать непоправимые 

ошибки. Он мешает думать и решать необходимые для выживания задачи. 

Страх может проявляться в бегстве или панике, он часто сопровождается 

сужением сознания, искажением восприятия и потерей контроля над 

собственными действиями и даже агрессивными вспышками. Ещё одно 

неприятное проявление страха – это ступор, во время которого человек не 

может двинуться с места. Ещё одним нашим «врагом» является эмоциональное 

напряжение. Даже если мы смогли подавить свой страх или неуверенность, это 

не значит, что он исчез. На самом деле мы удерживаем его внутри, затрачивая 

невероятное количество душевых сил. А сдержанность рано или поздно 

приводит к срывам, ошибкам и даже болезням.  

Нервные процессы (возбуждение или торможение) проявляются по-

разному. Например, у некоторых расширяются зрачки - говорят, "у страха глаза 

велики", нарушается дыхание, начинается сердцебиение "сердце готово 

вырваться из груди", спазмы периферических кровеносных сосудов - "побелел 

как мел", появляется холодный пот, слабеют мышцы - "опустились руки или 

колени подогнулись", меняется тембр голоса, а иногда теряется дар речи. 

Известны даже случаи смерти при внезапном страхе от резкого нарушения 

работы сердечно- сосудистой системы. 

Такое состояние бывает довольно продолжительным - от нескольких 

часов до нескольких суток. 

Надо помнить, что уровень психологической подготовки людей - один из 

важнейших факторов. Малейшая растерянность и проявление страха, особенно 

в самом начале аварии или катастрофы, в момент развития стихийного 

бедствия могут привести к тяжёлым, а порой и к непоправимым последствиям. 
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В первую очередь это относится к должностным лицам, обязанным немедленно 

принять меры, мобилизующие коллектив, показывая при этом личную 

дисциплинированность и выдержку. 

Первая реакция на опасность всегда бывает инстинктивной, поскольку 

самосохранение - сильнейший инстинкт. Поэтому основное требование при 

борьбе за выживание - ясность мышления и его концентрация на очередной 

задаче, стоящей перед вами. Прежде всего, надо оценить ситуацию и 

спланировать свои действия. 

Никогда и ни при каких обстоятельствах не отчаивайтесь! Помните: нет 

безвыходных положений - есть отчаявшиеся люди! 

Безусловно, нельзя дать универсальных рецептов на все возможные 

случаи из-за непредсказуемости возникновения экстремальной ситуации и ее 

развития. Однако поведение человека и план первоочередных действий при 

любых обстоятельствах будет одинаков. 

При аварии наземного транспортного средства, после аварийной посадки 

самолета (падении вертолета) или попадания в зону стихийного бедствия 

необходимо действовать следующим образом: 

 Выбраться из-под: 

- обломков транспортного средства; 

- каменного завала (в горах или пещере); 

- обрушившегося во время землетрясения здания или скалы; 

- снежной лавины. 

 Как можно быстрее покинуть опасную зону, учитывая возможность: 

 - взрыва или возгорания транспортного средства; 

 - повторного землетрясения; 

 - попадания в зону падения вулканических бомб, раскаленного пепла или 

лавового потока при извержении вулкана; 

 - катастрофического подъема уровня воды в реке или пещере; 

 - повторного схода лавины или селевого потока. 

 Если вы были один или все остальные ваши товарищи погибли, то: 

 - оценить свое состояние на наличие видимых и скрытых травм; 

 - оказать себе первую медицинскую помощь. 

 Если травм нет или они позволяют передвигаться, то, по возможности, 

необходимо вынести из транспортного средства все, что может пригодиться: 

 - медикаменты; 

 - одежду; продукты; 

 - средства связи; 

 - инструменты и т. п. 

 Покинуть место аварии, отойдя на безопасное расстояние и организовать 

укрытие от неблагоприятных погодных условий (дождь, снег, ветер). 

 После того как непосредственная угроза жизни миновала, необходимо 

оценить обстановку и принять решение о дальнейших действиях. 

Любая экстремальная ситуация характерна тем, что человек не в 

состоянии предугадать, когда она произойдет. Поэтому чаще всего человек 
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оказывается не только не подготовленным к аварийной обстановке, но и не 

имеет под рукой самого необходимого. 

И, в первую очередь, это относится к аптечке. Успех спасения зависит не 

столько от скорости освобождения из-под завала или обломков разбившегося 

транспорта, сколько от правильности оказания медицинской самопомощи. 

Опытный человек, переживший или работавший ранее в кризисных 

условиях, лучше чувствует свою защищенность и испытывает меньший стресс. 

Однако это явление может быть не только положительным, но несет в себе и 

негативные последствия, т.к. постоянная угроза провоцирует нервное 

напряжение организма. 

Очень важно правильно ориентироваться в угрозах действительных и 

мнимых и научиться побеждать страх. 
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МЕТОДИ БІОМЕТРИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ. 

 
Южаков, студ. (гр. ФБ-21, ФТІ НТУУ «КПІ»); Луц Т.Є., ст. викл. (НТУУ «КПІ») 

 

За останні 5 років біометричні технології змогли подолати дві значні 

перешкоди, які заважали їх широкому впровадженню. Цими перешкодами були 

вартість і простота використання. Завдяки перемозі над ними, дослідникам 

відкрилися небачені до цього можливості у сфері розвитку аутентифікації.  

Як і в будь-якій технології з забезпечення безпеки, в цій не існує 

ідеального рішення. Однак вже очевидно, що біометрія - це більше не 

футуристична фантазія. Вже є реальні рішення, доступні сьогодні як для 

державних структур, так і для приватних підприємств. У цій статті ми 

розглянемо технології, що підвищують аспекти безпеки саме на підприємствах.  

Біометрія (англ. Biometrics) - технологія ідентифікації особи, яка 

використовує фізіологічні параметри людини (відбитки пальців, райдужна 

оболонка ока тощо).  

Два основних підходи до біометричної ідентифікації 

Існуючі процедури біометричної ідентифікації можна умовно поділити на 

два класи.  

Перший клас - це статичні методи, побудовані на аналізі статичних 

образів; до них відносяться системи ідентифікації особи з геометрії руки, 

папілярних візерунків пальця, за особливостями райдужної оболонки ока, по 

геометричним параметрам особи і т.д.  

Другий клас - це динамічні методи ідентифікації особи, побудовані на 

аналізі динаміки відтворення складних підсвідомих рухів; до них, наприклад, 

відносяться методи ідентифікації по голосу, підпису, особливостям 

клавіатурного почерку.  

Вже зараз існують промислові системи, що охоплюють обидва названі 

підходу, наприклад, повнофункціональна цифрова система компанії Motorola - 

Omnitrak. У цій комплексній біометричної системі можуть зберігатися 

найрізноманітніші данні: відбитки пальців і долонь, фотознімки обличь, зразки 

підписів, описи громадян, з яких зняті відбитки пальців, а також різні 

документи: заяви про прийом на роботу, паспортні дані, дані кримінальних 

розслідувань та інші.  

Сучасні методи статичної біометричної ідентифікації особи 

Статичні методи біометричної ідентифікації особи ґрунтуються на 

невід'ємних фізіологічних характеристиках людини даних їй від народження. 

До цих методів належать:  

Аналіз відбитків пальців. 

В основі цього методу лежить унікальність для кожної людини 

папілярних візерунків пальців. Дана технологія є найпоширенішою серед усіх 

біометричних методів.  
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Компанія NEC розробила сенсор для розпізнавання відбитків пальців, 

ймовірність помилки якого - менше однієї десятимільйонної. В свою чергу 

компанія Microsoft почала продажі USB-пристрої розпізнавання відбитку 

пальця "Fingerprint Reader". Пристрій сумісний з усіма версіями операційної 

системи Windows і дозволяє асоціювати відбиток пальця з паролями 

користувача і використовувати його для швидкого доступу, наприклад, до веб-

сайтів, що вимагають введення пароля, або ж для швидкої зміни користувача, у 

разі якщо комп'ютером користуються кілька людей.  

Аналіз форми долоні. 

Даний метод, побудований на унікальності геометрії кисті руки. За 

допомогою спеціального пристрою будується тривимірний образ кисті руки, за 

яким формується згортка і розпізнається особистість.  

Наприклад, пристрій під назвою «Biometric Hand Reader» від IR 

Recognition Systems одночасно аналізує більш 31,000 точок руки і виробляє 

більше 90 вимірювань руки, визначаючи відповідність людини і його ID. Така 

процедура займає менше секунди і виробляє модель з високим ступенем 

точності.  

Аналіз форми обличчя. 

У цьому методі ідентифікації будується тривимірний образ обличчя, 

виділяються контури брів, очей, носа, губ.  

Компанія Lenovo приступила до постачань індійським покупцям 

ноутбуків Y300 і Y500. Ноутбуки оснащені вбудованою системою біометричної 

ідентифікації Veriface. Зазначена система ідентифікує господаря ноутбука по 

його обличчю. Моментальне фото господаря перетворюється в цифрову "карту" 

обличчя власника ноутбука, і вона перетворюється в "пароль" для доступу в 

Windows і в прикладні програми. Таким чином, сам пароль власнику ноутбука 

ні створювати, ні тим більше запам'ятовувати і постійно вводити не потрібно.  

Аналіз запаху. 

Не так давно хіміки з Лестерського університету розробили пристрій, 

здатний розпізнавати людей і місцевість за запахом. Електронний ніс зможе 

дізнатися марку парфумів або визначити "власника" дихання або запаху тіла 

менше ніж за 30 секунд, аналізуючи леткі органічні сполуки і порівнюючи їх з 

наявними в базі даних. Таким чином, до набору біометричних даних про 

людину додався ще один параметр - "відбиток запаху".  

Аналіз сітківки ока та райдужної оболонки ока. 

Методи, побудований на скануванні унікальних особливостей ока 

людини.  

На сьогоднішній день технологія сканування сітківки широко 

використовується для доступу до відділів підвищеної безпеки в урядових колах 

«верхнього рівня» США (ФБР, НАСА тощо).  

Сканування райдужної оболонки є новою і менш поширеною 

технологією, ніж сканування сітківки. В даний час вона використовується для 

ідентифікації особи державними організаціями та установами, такими як 
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аеропорт Схіпхол в Амстердамі, де дана технологія дозволяє пасажирам 

перетинати кордон без пред'явлення паспорта.  

Сучасні методи динамічної біометричної ідентифікація особи 

Динамічні методи біометричної ідентифікації особи ґрунтуються на 

поведінкових характеристиках людини, тобто побудовані на особливостях, 

характерних для підсвідомих рухів у процесі якої-небудь дії.  

Привабливою рисою систем динамічної ідентифікації є те, що вони здатні 

паралельно з ідентифікацією оцінювати поточний психічний стан особистості. 

Динаміка підпису і динаміка відтворення голосом ключової фрази істотно 

змінюється, наприклад, при сп'янінні або при попаданні особистості в 

стресовий стан. Розглянемо деякі з цих методів:  

Аналіз почерку. 

Як правило, для цього виду ідентифікації особи використовується її 

підпис. Аналізується як сам підпис (ступінь схожості), так і динамічні 

характеристики написання.  

Наприклад, вчені з Римського університету розробили тривимірну 

технологію аналізу рукописних написів, що дозволяє з дуже високою точністю 

ідентифікувати автора документа або підпису. Система виявляється 

мікроскопічні поглиблення, залишені ручкою на папері, і "ямки", що 

утворюються в місцях перетину ліній. У результаті може бути складений 

своєрідний "портрет" підпису. Далі, порівнюючи тестований зразок підпису з 

оригіналом, можна без зусиль виявити підробку. Зокрема, точність 

розпізнавання в ході експериментів досягла 100%, коли мова йшла про написи, 

зробленою кульковою ручкою на папері.  

Аналіз клавіатурного почерку. 

Основною характеристикою, за якою будується згортка для ідентифікації 

- динаміка набору кодового слова.  

Аналіз голосу. 

При цьому аналізуються різні поєднання частотних і статистичних 

характеристик голосу.  

Аналіз енцефалограми. 

У процесі електроенцефалографічного дослідження визначається область 

і інтенсивність електричних імпульсів тривалістю в кілька мілісекунд в мозку 

пацієнта. Система здійснює моніторинг електричної активності мозку і відсилає 

інформацію по бездротовому зв'язку на комп'ютер. Далі формується своєрідний 

цифровий портрет користувача. При подальшій ідентифікації система порівнює 

енцефалограму з раніше записаною, і комп'ютер робить висновок про 

особистість людини.  

Області застосування на підприємствах 

Біометрична ідентифікація широко використовується в корпоративних 

системах ідентифікації співробітників. Яскравим прикладом цього є те, що 

близько 1300 співробітників Пентагону користуються системою ідентифікації 

за відбитками пальців U.are.U Pro компанії DigitalPersona. Зареєстровані 

користувачі входять за допомогою одного відбитка пальця у вісім різних 
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захищених програм, наприклад, в програму бухгалтерського обліку. Також 

біометрична система компанії DigitalPersona використовується для надання 

доступу користувачам Common Access Cards для підпису електронних 

документів та роботи з електронною поштою. Заявки до служби забезпечення з 

приводу проблем з паролями знизилися на 90%, в той час як відсоток звернень 

до служби з приводу біометричної ідентифікації, склав лише 0,05%.  

Компанія Ingersoll Rand Security Technologies оголосила про чергове 

впровадження розробленої нею біометричної системи обліку робочого часу. 

Декілька біометричних інформаційних порталів повідомляють, що вищезгадана 

система є надзвичайно ефективною, в порівнянні з аналогічними, що 

ґрунтуються на використанні паролів.  

Недоліки методів біометричної ідентифікації особи 

Практично всі існуючі методи впізнання за біометричними параметрами 

засновані на недоведеній гіпотезі "унікальності" цих параметрів і їх незмінності 

протягом усього життя людини. При цьому відомо, що існуючі моделі не 

дозволяють адекватно описати 4 - 6% населення Землі, крім того, 

інструментальна похибка методів складає найчастіше десятки відсотків. Так 

професор антропології Університетського коледжу Лондона Анжела Сесс 

стверджує, що біометричні сканери, які будуть використовуватися в великій 

внутрішній системі Великобританських підприємств, неможливо застосовувати 

для ідентифікації людей з деякими фізичними вадами. Наприклад, застосування 

сканерів сітківки ока буде складним для тих, хто носить окуляри чи контактні 

лінзи, а людина, хвора на артрит, не зможе рівно покласти палець на сканер 

відбитка. «Відсоток тих, для кого неможливо використовувати біометрію, 

виявляється набагато більше, ніж передбачалося», - вважає професор. У 

Західній Європі майже половина населення ходить в окулярах або носить 

контактні лінзи. Злочинці, за словами пані Сесс, зможуть легко обдурити 

біометричні системи.  

Соціальні загрози 

Безперечно, будь-який збір персональних даних, у тому числі і даних, що 

ідентифікують особу, без згоди громадян незаконний і суперечить Конституції 

багатьох країн, зокрема, України. Разом з тим, вже відкрито обговорюється 

питання про дублювання облікового запису на тілі людини для його 

ідентифікації. Загальновідомо, що лише в гестапо, в'язням давали особистий 

номер, який потім дублювався у вигляді татуювання на правій руці дорослих 

або нозі дитини. У 1946 році Нюрнберзьким Міжнародним трибуналом такі 

діяння були засуджені як злочини проти людяності. Разом з тим, в ході 

процесів глобалізації, через шість десятиліть, на найвищому рівні все частіше 

звучать заклики розглядати людину як об'єкт штрихового кодування.  

Висновки та перспективи біометрії 

Незважаючи на вищесказане, розвиток світового біометричного ринку 

виглядає вельми перспективним. Згідно з оцінками експертів аналітичної 

служби компанії International Biometric Group (IBG), оборот на галузевому 

ринку, за п'ять років збільшиться майже в 2,5 рази. Лідерами розвитку 
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біометричного ринку стануть державні програми ідентифікації, реалізовані 

урядами різних країн у загальнонаціональних масштабах, і новий напрямок - 

"споживчий" сегмент засобів ідентифікації.  

За питомою вагою технологій, що дозволяють ідентифікувати людей за 

допомогою різних ідентифікаторів, біометричні методи будуть сегментовані 

наступним чином: найбільш значна частка (38,1%) залишиться за засобами 

ідентифікації за відбитками пальців; друге місце збережеться за засобами 

ідентифікації по обличчю (19,0%); на третє місце вийде ідентифікація по 

райдужній оболонці очей (7,7%). Загалом експерти IBG оптимістично 

оцінюють перспективи засобів біометричної ідентифікації та прогнозують 

значний зріст їх впровадження. 
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ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ЗАГРОЗІ РОБОТИ СНАЙПЕРА В УМОВАХ 

МІСТА 

 
Ядрихінський В.С., студент (гр. БМ-21, ФБТ НТУУ «КПІ») 

 

Вступ. Починаючи з подій «Евромайдану» в Україні з’явилась загроза 

потрапити під кулю. Важко встановити точну кількість постраждалих, але 

враховуючи ескалацію конфлікту на сході, вона точно зростає, що підтверджує 

кількість новин на дану тематику. При чому це може бути й робота людини, що 

володіє мистецтвом влучної стрільби, тобто снайпера [1]."Найбільша кількість 

жертв, в той день, саме через снайперів, які просто садистським способом 

відстрілювали людей і лікарів, які прибігали їм на допомогу. Близько сотні 

вбитих на Майдані. І багато з них гинули, не зрозумівши, навіть, звідки куля 

пролетіла, де і як вони знайшли свою смерть”, - так розповів колишній снайпер 

стосовно вбивств на Майдані [2]. Варто зазначити, що снайпери працюють на 

певний манер. Вони або усувають вказані їм цілі, або притримуються тактики 

«снайперського терору».  

Предметом дослідження в даній роботі будуть розглянуті основні заходи 

та принципи, які можуть допомогти уникнути перспективи стати мішенню. В 

якості еталону, будуть прийняті контрснайперські заходи, дещо скорочені, та 

адаптовані для загального вжитку. 

Аналіз публікацій.«Снайпер (англ. снайпер - стріляє з укриття), 

спеціально навчений стрілок, майстер, що володіє мистецтвом влучної 

стрільби, маскування і спостереження. Озброюється гвинтівкою з спеціальним 

прицілом. Усуває ціль, як правило, з першого пострілу. Підготовка снайперів 

відбувається на спеціальних зборах, курсах, і в снайперських школах» [3]. 

Снайперам можуть бути поставлені такі завдання: 

1. Знищення снайперів супротивника (антиснайперска боротьба). 

2. Знищення вказаних цілей. Пріоритет їх знищення може бути 

встановлений командиром. Типи цих цілей можуть бути: снайпери, командири, 

командири машин, радисти, сапери, кулеметні розрахунки. 

3. Перешкоджати противнику в захопленні певних територій або шляхів 

підходу (що є важливими). 

4. Забезпечувати прикриття інженерних загороджень (недопустити 

пророблення проходів). 

 5. Підтримувати вогнем контратаки своїх підрозділів. 

6. Снайпери використовуються для прикриття саперів, які забезпечують 

пророблення проломів в стінах будівель. 

7. Для коригування вогню відповідно мати карту та ін. обладнання (вміти 

давати цілевказівки по карті). 

8. Для забезпечення «снайперського терору» [4]. 

Люди, рід занять яких пов’язаний з п.1-7, у своїй більшості є 

професійними військовими, а тому знають як поводитись якщо з’явилась 

загроза роботи снайпера. Тому, ми зосередимось на восьмому пункті. 
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«Снайперський терор» - це тактика до якої вдаються стрільці задля створення 

психологічної та, звісно, фізичної атаки по силам супротивника. В умовах 

містах мішенями стають також і цивільні. Перш за все, треба розуміти, що у 

міських боях снайпери тримають під контролем площі, довгі вулиці, провулки, 

прохідні двори і всі більш-менш великі і відкриті місця з метою недопущення 

висувань супротивника і його перегрупування на відстанях 400-600 метрів [5]. 

На таких дистанціях може використовуватись весь спектр вогнепальної 

довгоствольної зброї. Саме тому важко встановити чи дійсно був відкритий 

вогонь саме снайпером. У будь якому разі, стандартні калібри для такої зброї це 

7.62 мм та малокаліберного спортивного набою 5.6 мм. Звісно 

використовуються й набої та зброя більшого калібру, але для відкриття вогню 

по цивільним та створення хаосу цього цілком достатньо, оскільки бронебійна 

куля калібру 7,62 мм пробиває: 

 

матеріал відстань 

Броня 7 мм  400 м  

Броня 15 мм  200 м 

Каска  1600 м 

Бронежилет   1400 м 

 

 Пробивна дія набоїв 5,6-мм (початкова швидкість кулі 330 м/с, дистанція 

50 м): 

Матеріал Глибина проникнення кулі 

(см) 

Сталь листова 0,2 

Залізо листове 0,3 

Щебінь та гравій до 5,0 

Цегла 2,0 

Залізобетон 1,2 

Пісок, земля, глина 8,0 

Дуб сухий 4,0 

Фанера багатошарова 2,0 

Жива тканина (у середньому) 12-15 

 

Ці дані дають загальне уявлення за чим краще укриватись під час 

обстрілу [6].  

Звісно, на краще якщо вас там взагалі немає, але якщо ви вже не можете 

за будь-яких обставин уникнути полігону, ваше завдання полягає хоча б у тому, 

щоб бути якомога менш примітним. Якщо у вас червона каска, середньовіковий 

шолом з рогами, або ви ще якимось чином виділяєтесь з натовпу, будьте готові 

стати мішенню. Снайпер також людина. Тренована, терпелива, зі специфічним 

«холодним» розумом. Зазвичай вона не має нічого особистого до вас і їй майже 

все одно у кого цілити.  
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Під час подій майдану, часто була застосована така практика. Кулею було 

не смертельно поранено людину. Людина залишається на видному місці і 

галасує. Її товариші роблять спроби її забрати з відкритої території, і самі 

отримують кулю. Дим та менш пробивні матеріали мають бути застосовані під 

час таких операцій задля більш безпечного втілення рятувальної операції. На 

той час на майдані вже було достатньо шин та бензину, котрі, коли палають, 

створюють достатньо диму для того, щоб створити перешкоду для точного 

прицілювання стрільця. При можливості вони також мають бути використанні. 

(Зрозуміло, що не в останню мить, бо розпалювати їх потребує дорогоцінний 

час). 

Важливим для виживання є також встановлення снайперської вогневої 

позиції. 

Як не дивно, але відкриті дахи не найулюбленіша снайперська точка, 

оскільки для відкриття вогню йому треба перехилятись через край, що викриває 

його і ставить під удар. Головні принципи: ця позиція має надавати прикриття 

(камуфляж) та укриття (захист від вогню у відповідь з різних боків), мати 

швидкі та зручні відходи, бути поєднана з іншими точками (територія на якій 

працює снайпер може мати декілька вогневих позицій).  

Пошук та нейтралізація снайпера потребує практики та досвіду. Існує 

безліч нюансів стосовно контр снайперських заходів. Тим не менш, ви як 

людина що довго перебуває на одному місці можете допомогти приділивши 

більше уваги до відкритих затемнених вікон, підозрілих машин, пристріляних 

стін, вибитої цегли у підвальних приміщеннях, зруйнованих будівель та будь-

яких дрібниць що змінюються в архітектурі чи розміщенні кутів обстрілу тощо. 

Висновки. Загроза потрапити під кулю в Україні значно зросла за останні 

роки не тільки для професійного військового, а й для звичайних мешканців сіл 

та міст. Як і більшості загроз для життя її можна уникнути завдяки ряду 

послідовних дій, а завдяки додатковому досвіду та навчанню (професійному!) й 

перейти до того, щоб піймати снайпера-терориста. По можливості все ж таки 

старайтесь уникати пристріляних територій та відкритих місцевостей. Головне 

залишатись спокійним, розуміти, що ваш ворог також людина. Треба бути 

уважним та терплячим. Рано чи пізно усі роблять помилки.  

 

Наукові керівники: Гусєв А.М., к.б.н., доцент;  

 Качинська Н.Ф., асистент (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ») 
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СУЧАСНИЙ СТАН ОХОРОНИ ПРАЦІ В НІМЕЧЧИНІ 

 
Яценко І.С.., студ. (гр. ЕВ-41м, ФЕА НТУУ «КПИ») 

 

Стан системи охорони праці в усіх країнах світу є одним з головних 

показників соціального благополуччя. Серед європейських країн в 

економічному і в політичному відношенні Німеччина є абсолютним лідером, 

завдяки ефективній системі соціального страхування. Управління системою 

охорони праці в країні здійснюється за двома напрямками: держава та 

профспілки.  

 

 Рисунок 1. Виставка нових технологій в охорони праці (Dortmund) 

 

Абсолютно всі підприємці Німеччини є членами професійних 

співтовариств (Berufsgenossenschaft), утворених за територіально-галузевою 

ознакою, головною функцією яких і є страхування від нещасних випадків та 

професійних захворювань. Таких спільнот - тридцять п'ять, в них працюють 

понад 20 тисяч осіб. Фінансування проводиться тільки із страхових внесків 

підприємств. Чим вище ризик травматизму на підприємстві або чим більше 

нещасних випадків, тим вище і відрахування до Фонду страхування. Така 

система внесків змушує роботодавців вести роботу, спрямовану на зниження 

виробничого травматизму та профзахворювань. За останні тридцять років 

кількість нещасних випадків на виробництві знизилася вдвічі, а обсяги 

страхових внесків з 1,51% знизилися до 0,97% фонду заробітної плати. 

Власник підприємства не може чинити перешкод інспекторам технічного 

нагляду, які контролюють виконання норм безпеки у всіх виробничих 

підрозділах. Підприємці співпрацюють зі службами технагляду, якщо 

необхідно закупити нове обладнання або змінити технологічний процес. 

Величезна увага в системі охорони праці приділяється навчанню персоналу. 

Щорічно в професійних співтовариствах проходить навчання перепідготовку 

майже чотириста тисяч чоловік. 

Також хочеться особливо відзначити, що спільноти мають власну 

медичну мережу клінік і центрів швидкої невідкладної допомоги, оснащених 

найновішим обладнанням, тут працюють висококваліфіковані лікарі-
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профпатологи, психологи та реабілітологи. У складі професійних співтовариств 

Німеччини двадцять науково-дослідних установ проводять дослідження в 

галузі виробничої безпеки та охорони здоров'я (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Дослідження в галузі виробничої безпеки та охорони здоров'я 

 

Всі професійні спільноти країни об'єднані в Асоціацію професійних 

співтовариств Німеччини (HVBG), яка вирішує загальні питання діяльності 

співтовариств, а її Експертні комісії спільно з Комітетом з медицини праці 

розробляють комплекси заходів щодо профілактики та усунення травматизму 

на виробництві та профзахворювань. У структуру HVBG також входять: 

Інститут безпеки праці (BIA), який вивчає і контролює виробничі фактори, стан 

засобів захисту та ергономічні характеристики робочих місць, і Науково-

дослідний інститут медицини праці (BGFA) з клінічними підрозділами. 

Варто знати і про те, як проводиться державний контроль за роботами 

підвищеної небезпеки на німецьких підприємствах. Ці функції в Німеччині 

покладені на державний орган гірничодобувної промисловості, енергетики та 

геології. Але процеси перевірок у Німеччині та у «нас» дещо різняться. Зокрема 

в Німеччині інспектора перевіряють існування системи забезпечення безпечної 

праці на підприємстві, а не її функціонування і ефективність. Тобто у них не 

буває такого, щоб створена на підприємстві система управління ризиками або 

система видачі тих же дозволів не працювала. Для німців система не працює 

тільки тоді, коли вона взагалі не створена. На виявлення цих фактів і 

спрямований німецький нагляд. 

Як німці досягли високих результатів в охороні праці? Відповідь стане 

ясний, якщо подивитися на рівень мотивації керівників підприємств. Приміром 

сказати, якщо на підприємстві були зафіксовані порушення або ж нещасні 

випадки, то банк йому може (а подекуди зобов'язаний) підвищити кредитну 

ставку майже втричі або взагалі відмовити у кредитуванні. А це для багатьох 

німецьких підприємств одно смертному вироку. У кращому випадку власник 

отримає колосальні збитки, які породять кілька хвиль соціальних обурень з 

боку працівників, а значить і профспілок. Також недотримання вимог 

законодавства може спричинити і позбавлення ліцензії. 
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Крім того, в законодавстві передбачена адміністративна та кримінальна 

відповідальність. Наприклад, при незначному порушенні встановлених норм з 

охорони праці на першого керівника або відповідальної особи накладається 

штраф у розмірі до 25 тисяч євро. При нещасному випадку плата за халатність 

може призвести до трьох років тюремного ув'язнення. 

На німецьких підприємствах кожен працівник зацікавлений в безпечних 

умовах праці. Причому вони дбають не тільки про себе, а й своїх колег. 

Наприклад, якщо працівник виявив, що його колега порушує вимоги безпеки, 

то про це працівник відразу повідомляє не керівник, а органу, який проводить 

нагляд. 

Система управління охороною праці в Німеччині унікальна в тому сенсі, 

що її основні Положення однаково захищають і права підприємців, і права 

працівників, які зобов'язані підтримувати будь-які заходи, спрямовані на 

зміцнення виробничої безпеки та санітарії на своєму робочому місці. Не будемо 

забувати: скільки існує Німеччина, для її жителів порядок («die Ordnung») 

понад усе. 

 

Науковий керівник: Третякова Л. Д., д.т.н., доцент  
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