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ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 

10 листопада 2015 р. – перший день роботи конференції 

10.00 – Відкриття конференції. Привітання учасників конференції. О.Г.Левченко – голова 

оргкомітету. 

10.10 – Международная методика гигиенической оценки сварочных материалов. Левченко О. Г. 

10.20 – Санітарно-гігієнічна оцінка оптичного випромінювання при ручному дуговому зварюванні 

неплавким електродом в середовищі захисного газу. Левченко О.Г., Арламов О.Ю. 

10.30– Лослідження факторів електромагнітного забруднення міста електричним транспортом. Глива 

В.А., Кружилко В.О. 

10.45– Опис інформаційно-аналітичних систем держпраці. Кружилко О.Є., Полукаров О.І. 

11.00 – Класифікація та норми для чистих приміщень у Європі та Україні. Андреєва Д. 

11.10 – Програмний комплекс оптимізації розподілу фінансових коштів на заходи з охорони праці. 

Полукаров О.І., Кружилко В.О., Майстренко Н.В. 

11.20 - шкідливі виробничі фактори та засоби захисту при проходженні практики в лабораторіях 

інституту клітинної біології та генетичної інженерії нан україни. Краснокутська С. А., 

Чикунова-Васильєва Н.П. 

11.35 - Правила безпеки під час експлуатації конртольно-вимірювальних приладів парових і 

водонагрійних котлів.Гавриш С.А., Гавриш А.С., Шевченко О.М. 

11.50 – Підвищення безпеки використання невибухових руйнуючих сумішей (нрс) при видобутку 

штучного та декоративного каменю на карьерах. Ковтун А.І. 

12.00 –Проблема виробництва та використання хімічних речовин на робочих місцях. Полукаров 

Ю.О., Гіржева Л.В. 

12:05 – Заходи забезпечення вибухопожежобезпеки на підприємстві. Мітюк Л.О., Гасленко В.І., 

Жадан А.М., Перелай С.Ю. 

12.10 – Завдання та принципи страхування від нещасного випадку на виробництві. Микитенко Л.І. 

12.20 – Застосування геоінформаційних систем під час рятувальних робіт у надзвичайних ситуаціях. 

Землянська О.В., Негода К.В., Кукса М.Ю. 

12.30 – ВИмоги безпеки під час роботи з ртутними приладами. Гавриш С.А., Гавриш А.С., Шевченко 

О.М. 

12.40 – Створення та робота з web-ресурсами, враховуючі основні гігієнічні рекомендації. Демчук 

Г.В., Овдієнко В. 

12.55 – Вдосконалення суоп підприємства шляхом створення інтегрованих систем менеджменту. 

Полукаров О.І. 

13.10 – Аналіз ефективності тривалості робочого дня. Поліщук І.В., Качинська Н.Ф. 

13.20 – Особливості встановлення скороченої тривалості робочого тижня. Мітюк Л. О., Кондратович 

К. М., Куцовол А. В., Огій К. 

13.20 – Шкідливі фактори та заходи безпеки на біотехнологічному підприємстві лікарських засобів. 

Нєчаєва Я.О. 

13.40 – Психологічні аспекти виробничого травматизму. Микитенко Л.І. 

13.50 – Правила безпеки під час експтуатації трубопроводів пари та гарячої води. Гавриш С.А., 

Гавриш А.С., Затірка Н.О. 

14.00 – Обідня перерва.  

15.00 – Причини та наслідки комп‘ютерного зорового синдрому та його вплив на продуктивність 

праці. Багінський Є.С. 

15.10 – Аналіз сучасного стану та нормативна база хімічної безпеки в україні. Ковтун А.І., 

Кондрашова Л.Е. 

15.20 – Улучшение организации охраны труда на промышленных предприятиях украины на основе 

систем менеджмента охраны труда и управления рисками. Полукаров Ю.О., Абдураманова 

А.Р. 

15.30 – Професійні захворювання зварників спричинені хімічними факторами. Лук‘яненко А.О., 

Іванченко К., Михайленко О.А., Міхеєва К.Ю. 

15.40 – Захист щитоподібної залози при ядерних катастрофах. Захист від радіоактивного йоду. 

Малишев А. І. 

15.50 – Сучасні пріорітети державної політики охорони праці. Мітюк Л.О., Мальцева І.О. 
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16.00 – Правила безпеки під час роботи в хімічних лабораторіях теплоелектростанцій. Гавриш С.А., 

Гавриш А.С., Гальченко І.В. 

16.10 – Права та умови на трудову діяльність неповнолітніх. Мисливець К.С., Бєлоконова О.Ю. 

16.20 – Робота і ремонт леп під напругою. Опря М.І., Луц Т.Є. 

16.30 – Шкідливі фактори при роботі з персональним комп‘ютером та способи їх усунення. 

Землянська О.В., Сулема О. К. 

16.40 – Захисні заходи та дотримання норм охорони праці на підприємстві при бурінні свердловин. 

Ільчук О. С., Магеровський І.Т. 

16.50 – Професійні хвороби програмістів. Кальницький Р. І. 

17.00 – Вплив електромагнітного поля леп на організм людини. Храмченко А.А., Луц Т.Є. 

17.10 – Правові аспекти біобезпеки при виробництві та споживанні генетично-модифікованих 

продуктів. Карпенко В. В. 

17.20 – Особливості розвитку, функціонування та застосування європейсьеого законодавства в сфері 

промислової безпеки (ч.1). Каштанов С.Ф., Луц А.О. 

17.30 – Особливості розвитку, функціонування та застосування європейсьеого законодавства в сфері 

промислової безпеки (ч.2). Каштанов С.Ф., Рогозна Л.В.. 

17.45 – Закінчення першого дня роботи конференції. 

 

11 листопада 2015 р. – другий день роботи конференції 

10.00 – Заходи по безпечній експлуатації генератора ацетилену, як об‘єкта регулювання 

мікропроцесорним контролером. Ковтун І.М., Гладченко О. О. 

10.10 – ЧАдний газ – невидимий ворог людини та способи захисту від нього. Ковтун А.І., Турко С.О 

10.20 – Перспективи вдосконалення державного регулювання безпеки і охорони праці на 

підприємствах україни. Полукаров Ю.О., Ходаківський, І.Г. 

10.30 – Правове регулювання праці жінок в україні та в світі. Ільчук О. С., Галушко М.О., Скібчик 

В.Ю. 

10.40 – Оцінка ризиків при визначенні рівня економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства. Землянська О.В., Мусіна К.В. 

10.50 – Сучасний підхід до управління безпекою. Зацарний В.В 

11.00 – Атомна енергетика. Шкідливі фактори аес. Качко М.А. 

11.10 – Особливості застосування директив європейського союзу з безпеки низьковольтного 

обладнання. Каштанов С.Ф., Махно К.М., Романенко Т.В. 

11.20 – Охорона праці військовослужбовців. Захарчук Н.К. 

11.30 – Вплив електромагнітного випромінювання при зварюванні на організм людини та засоби 

захисту від нього. Лук‘яненко А.О., Цятко Я.Ю. 

11.40 – Дослідження впливу мотиваційних чинників у забезпеченні необхідного ступеня безпечністі 

праці на виробництві. Лобачова О.О., Гусєв А.М. 

11.50 – Синдром зап‘ястного каналу – професійна хвороба програмістів. Кузьомка М. А. 

12.00 – Кібербезпека. Захист в соцмережах. Куліш З.І. 

12.10 – Проблемы охраны труда левшей на производстве. Кузьменко В.В., Рябчук А.А. 

12.20 – Исследование времени оптимальной продуктивности работника. Красько А.Н., Качинська 

Н.Ф. 

12.30 – Оцінка небезпечних та шкідливих факторів при використанні електрокоагулятора. Ярова С.О. 

12.40 – Проблема професійних захворювань в україні. Швець М.В., Полукаров Ю.О. 

12.50 – Охорона праці пивоварної галузі. Чабаненко О.І. 

13.00 – Основні принципи охорони праці та методи роботи з біологічними матеріалами у 

мікробіологічних та біотехнологічних лабораторіях. Цвєткович М.Р. 

13.10 – Порушення прав працівників в українських компаніях. Мітюк Л.О., Голь Н.В., Кисіль В.В., 

Кадикало О.М. 

13.20 – Проблеми охорони праці на сучасному етапі економічного розвитку. Переслєгін А.О. 

13.30 – Виробнича вібрація як причина професійного захворювання. Низкогуз П.В. 

13.40 – Захист від іонізуючого випромінювання в умовах виробничого середовища. Письменна м.о. 

13.50 – Кібербезпека. Захист віртуальної особистості. Науменко Т.О. 

14.00 – Обідня перерва. 

15.00 – Небезпека карпального тунельного синдрому та його профілактика у працівників 

підприємств. Яременко В.С. 
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15.10 – Сучасні підходи до управління охороною праці в системі зед. Цибуленко М.О., Полукаров 

О.І. 

15.20 – Правові норми охорони праці людей з обмеженими можливостями. Шульга М. В. 

15.30 – Особливості роботи на рентгенівських дифрактометрах. Фірман В. М., Воскобойник Д. Ю., 

Гаращук Ю. В. 

15.40 – Вплив ультрафіолетового випромінювання на здоров‘я працівників та методи профілактики. 

Киричок Л.В., Качинська Н.Ф. 

15.50 – Сучасні проблеми та основи біобезпеки при роботі із збудниками інфекційних хвороб. Момот 

М. Р. 

16.00 – Проблема ґендерної дискримінації жінок  на ринку праці в україні. Котис д.я. 

16.10 – Забезпечення безпечних умов праці в технології виробництва формаліну. Коваль А.М. 

16.20 –  Вплив концентрації вуглекислого газу (co2) на процес прийняття рішень. Кісільчук С. В. 

16.30 – Захист підприємств від атмосферних розрядів. Ленко Т.О, Чикунова-Васильєва Н.П. 

16.40 – Санітарно-епідемілогічне благополуччя населення. Лук‘яненко А.О., Решетилова А. 

16.50 – Смог. Причини утворення смогу. Заходи, щодо запобігання негативних наслідків на здоров‘я 

людей.  Чикунова-Васильєва Н. П., Козачок Т.О. 

17.00 – Організаційна структура цивільного захисту на промислових підприємствах. Фоменко І.О., 

Павлюк В.А. 

17.10 – Виробничий травматизм в промисловості  україни. Царик Є.В. 

17.20 – Засоби індивідуального захисту робітників на радіаційно небезпечних об‘єктах. Ядрихінський 

В.С. 

17.30 – Аналіз стану охорони праці на атомних електричних станціях україни. Третякова Л.Д., 

Матвійчук Ю. 

17.45 – Закінчення другого дня роботи конференції. 

 

12 листопада 2015 р. – третій день роботи конференції 

10.00 – Забезпечення комфортних умов для персоналу з виробництва ацетатцелюлозних етролів. 

Ковтун І.М., Власенко М. А. 

10.10 – Засоби та заходи зниження негативного впливу повітряного середовища на працівників. 

Ковтун А.І., Олійник С.В. 

10.20 – Проблеми охорони праці у відкритих офісах. Праховнік Н.А., Піпко А.С., Рись А.А. 

10.30 – Заходи з охорони праці в україні для мінімізації впливу канцерогенних речовин органічного 

синтезу. Степанюк О.О., Полукаров Ю.О. 

10.40 – Охорона праці вагітних жінок в україні та світі. Ільчук О. С., Слухай Я.О., Хаєцька М.Є. 

10.50 – Захист текстової інформації та документів за допомогою використання електронного 

цифрового підпису. Землянська О.В., Митрофанов В.О. 

11.00 – Небезпеки застосування нанотехнологій. Зацарний В.В., Григорчук Т.М. 

11.10 – Ресурсоенергозберігаюча технологія вибухового дроблення гірничих порід. Козлов С.С. 

11.20 – Кольорове оточення у виробничих приміщеннях як фактор підвищення продуктивності та 

охорони праці. Кожемякіна О.В. 

11.30 – Охорона праці у галузі біотехнології. Аналіз світового досвіду. Березін О. Б. 

11.40 – Засоби індивідуального та колективного захисту у рентгенодіагностиці. Демчук Г.В., Саган Р. 

М. 

11.50 – Психологія безпеки праці на біотехнологічному виробництві. Діденко Г.С. 

12.00 – Сучасний стан охорони праці в харчовій промисловості україни. Булаєвська Т.П. 

12.10 – Гігієна робочої поверхні офісних приміщень. Дзицюк Є. В., Брагіна Л. Є. 

12.20 – Проблеми охорони праці жінок в україні. Візниця І.Ю. 

12.30 – Рсихофізіологічні чинники небезпеки  у виробничому середовищі. Замачковська А.В. 

12:40 – Обгрунтування раціональності імплементації директиви 2009/104/єес в дійсне законодавство 

україни. Ільчук О. С., Солнцев О. В. 

12:50 – Особливості охорони праці при роботі із клінічними зразками на прикладі процедури 

виділення днк із крові. Чумаченко В.О. 

13.00 – Мучасний підхід до управління безпекою. Зацарний В.В. 

13.10 – Карпальный туннельный синдром. Праховнік Н.А., Ткаченко Н.В. 

13.20 – Загальні вимоги безпеки до біотехнологічних виробництв. Синяговська К.В. 

13.30 – Маніпуляція суспільною свідомістю засобами масової інформації. Попеляєв Д.П. 
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13.40 – Професійні захворювання працівників біотехнологічних виробництв. Трояновська Л.В. 

13.50 – Охорона праці в лабораторіях інституту клітинної біології та генетичної інженерії нан 

україни. Самоїд А. С., Гусєв А.М. 

14.00 – Обідня перерва. 

15.00 – Організація роботи у вірусологічній лабораторії з урахуванням вимог охорони праці. 

Смілянець Є.Я. 

15.10 – Способи покращення форменого спеціального одягу залізничників. Третякова Л.Д., 

Остапенко Н.В. 

15.20 – Шкідливі виробничи фактори біотехнологіних виробництв. Логвиненко ю.м., гусєв а.м. 

15.30 – Безпека під час роботи за комп‘ютером. Дмитренко О. О. 

15.40 – Шкідливі виробничі фактори на фармацевтичному виробництві. Д‘якова М.О. 

15.50 – Охорона праці при роботі на фармацевтичних підприємствах. Момот М. Р., Чикунова-

Васильєва Н.П. 

16.00 – Не вирішені питання  охорони праці неповнолітніх. Пікалова Ю.В. 

16.10 – Охорона праці на підприємствах харчової промисловості. Подгурська І.О. 

16.20 – Конструкції чистих приміщень. Орленко А.Т., Полукаров Ю.О., Луц А.О. 

16.30 – Аналітичні методи в прийнятті управлінських рішень в галузі охорони праці. Наконечна 

Ю.В., Чернушак І.І. 

16.40 – Зaбeзпeчeння комплeксного рaдiоeкологiчного монiторингу природного сeрeдовищa як 

пeрмaнeнтний зaсiб нaцiонaльної бeзпeки. Прaховнік A. К., Сиротa E.О. 

16.50 – Профілактика захворювань опорно-рухового апарату під час роботи за комп‘ютером. 

Праховнік Н.А., Ткаченко В.Ю. 

17.00 – Безпека робіт під впливом електромагнітного поля промислової частоти. Третякова Л.Д., 

Прокопенко І. Д. 

17.10 – Міжнародно - правове регулювання праці в україні. Романюк О.О., Микитенко Л.І. 

17.20 – Роль людського фактора у виникненні нещасних випадків. Пульвердієва К.О., Брагіна Л.Е.  

17.30 – Додавання одоранту до біогазу в біогазових установках. Тихонюк В.С., Луц Т.Є.   

17.40 – Охорона праці на промисловості під час загроз воєнного та терористичного характеру. 

Стецюк К. О., Чернушак І.І. 

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

17.55 – Прийняття рішень. Закриття конференції. 
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НАУКОВІ ПРАЦІ УЧАСНИКІВ 
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КЛАСИФІКАЦІЯ ТА НОРМИ ДЛЯ ЧИСТИХ ПРИМІЩЕНЬ У ЄВРОПІ 

ТА УКРАЇНІ 

Андреєва Д., студентка (гр. БМ-21, ФБТ НТУУ «КПІ»)  

 

Вступ. Чисті приміщення (англ. Cleanroom) – це приміщення, де 

підтримуються у заданому діапазоні параметри повітря по декількох 

показниках – кількість і розмір в 1 м³ 

частинок пороху, аерозолів, мікроорганізмів,  тиск, вологість, температура. 

Чисті приміщення використовуються у приладобудуванні, медицині і 

фармакології, лабораторіях, біотехнологічних виробництвах,  а принципи 

фільтрування та подачі повітря застосовуються у забезпеченні параметрів 

мікроклімату сучасних житлових, офісних приміщень. Широке використання 

чистих приміщень та необхідність жорсткого регламентування норм даних 

приміщень і обумовлюють актуальність роботи 

Предмет дослідження. Норми для чистих приміщень в Україні, та 

Європи.  

Метою дослідження є порівняння норм України і Європейського союзу 

для виявлення розбіжностей при їх впровадженні. 

Аналіз публікацій. У січні 1997 р. в Європейському союзі був введений 

новий клас для чистих приміщень у фармацевтичній промисловості GMP (Good 

Manufacturing Practice) [1]. 

 Для визначення рівня чистоти у таких приміщеннях використовують 

поняття «класу чистоти», що визначається за кількістю частинок в одиниці 

об‘єму повітря. Цей параметр один з найважливіших у класифікації чистих 

кімнат. 

Приміщення класифікують за категоріями чи групами за гранично 

допустимими концентраціями частинок і мікроорганізмів у повітрі. Кількість 

мікроорганізмів виміряється в колоніє утворюючих одиницях (КУО), що 

дорівнює сукупності мікробних клітин, які виросли у вигляді ізольованого 

скопища колоній у живильному середовищі.  

На практиці широко застосовується Федеральний стандарт США 209 

«Чисті кімнати та вимоги до робочих станцій. Контрольоване довкілля». У 

деяких країнах існують свої регіональні стандарти, що регламентують чистоту 

повітря у приміщеннях, наприклад, у Великобританії BS5295, у Франції 

AFNORX44101, Німеччині  VD1.2083. Тому був розроблений міжнародний 

стандарт ISO 14644-1 «Класифікація чистоти повітря», що визначає 9 класів 

чистоти по концентрації зважених часток. 

Гранично допустимі концентрації частинок у повітрі задаються класами 

чистоти приміщень за ДСТУ ГОСТ ИСО 14644-1- 2004. У ДБН В.2.2-10-2001 

встановлені 3 категорії щодо чистоти приміщення: особливо чисте (ОЧ), чисте 

(Ч) і брудне (Б) [2]. 
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Іноді, щоб охарактеризувати рівень чистоти, розглядають також режими 

очищення повітря. У цьому випадку виділяють 3 категорії: з жорстким, 

середнім і помірним режимом [1]. 

Чистота повітря для кожної групи приміщень задається максимально 

допустимою концентрацією частинок з розмірами більшими або рівними 0,5 

мкм (за ГОСТ ИСО 14644-1), а також максимально допустимою концентрацією 

КУО у повітрі для оснащеного стану приміщення, тобто за відсутності в ньому 

хворих і персоналу [1,2]. 

В Україні розроблені національні НТД стосовно правил роботи з 

патогенною мікрофлорою, в тому числі при застосуванні молекулярно- 

генетичних методів. Діючі НТД не враховують базові принципи міжнародної 

практики технологій чистих приміщень. Особливої уваги потребує реалізація 

будівельних рішень (плани приміщень та розміщення в них обладнання), 

проектування та експлуатація систем повітрозабезпечення та методи контролю 

показників якості очистки (стерилізації) вентиляційного повітря. 

За стандартом, чисте приміщення (чиста зона) – це приміщення (простір), 

у якому контролюється концентрація завислих у повітрі частинок, що 

побудоване і використовується так, щоб звести до мінімуму надходження, 

виділення і утримання частинок усередині приміщення, і яке дозволяє, в міру 

необхідності, контролювати інші параметри, наприклад, температуру, вологість 

і тиск. А клас чистоти – рівень чистоти за завислими у повітрі частинками, який 

застосовується до чистого приміщення або чистої зони і виражається в термінах 

«Клас ғ ISO», що визначає максимально допустимі концентрації (частинок / 

м³) для заданих діапазонів розмірів частинок (табл.1). Позначення класу 

чистоти за завислими у повітрі частинками для чистих приміщень і чистих зон 

включає: – класифікаційне число, виражене як «Клас ғ ISO»; – стан чистого 

приміщення; Медична кондиціонуючи техніка 17 – задані розміри частинок і 

відповідні концентрації, де кожний заданий граничний розмір частинок 

знаходиться в межах 0,1-5 мкм.[2,3]. 

 

Таблиця 1Класифікація чистих приміщень і чистих зон за ISO 14644-1 [3] 
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Основні результати дослідження. Чисте приміщення повинне мати 

просту форму задля протидії накопиченню забруднень у "мертвих зонах" з 

герметичними стіновими конструкціями з антистатичним покриттям. 

Найчастіше повітря подається через фільтри у фальш стелі і виводиться 

через фальш підлогу. Робітники у спеціальному одязі потрапляють у 

приміщення через спеціальні тамбури-шлюзи (рис1,2).  

Для приміщень нижчого класу чистоти меншу увагу приділяють 

параметрам вологості, температури, освітлення, конструкції устаткування, 

наявності вхідного тамбуру. Обмін повітря та надлишковий тиск забезпечує 

система підготовки повітря, що складається з систем вентиляторів, яка 

забирають повітря з приміщення та зовні (20%-30%), проганяють його через 

систему розподілу з фільтрами перед подачею назад. Параметри повітрообміну, 

чистоту приміщень контролює система управління. Всередині приміщень 

можуть застосовувати окремі модулі з автономними системами очистки повітря 

більш високого класу [1,3].  

 

 
                       а)                                                  б) 

Рис.1 Схеми чистого приміщення а) з ламінарним; б) турбулентним 

потоком [1]. 

Висновки. В даній роботі було проведено дослідження основних класів 

чистоти в приміщеннях нижчого і вищого класів чистоти. Була доведена 

необхідність дотримування норм чистоти та розглянуто методи її забезпечення. 

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

Чикунова-Васильєва Н.П., асистент (каф. ОПЦБ НТУУ«КПІ») 
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ОХРОНА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ В УКРАЇНІ: СТАН, 

ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ  

Андрук М.М., студент (гр. БІ-21, ФБТ НТУУ «КПІ») 

 

Вступ. Охорона праці тісно пов‘язана з економікою та соціальним 

захистом населення. Створення безпечних і здорових умов праці сприяє 

підвищенню її продуктивності та зниженню собівартості продукції. 

Собівартість продукції знижується при зменшенні витрат на компенсацію втрат 

робочого часу в зв‘язку з тимчасовою або стійкою непрацездатністю, а також 

при зниженні витрат на оплату пільг за роботу в несприятливих умовах[1]. 

Гідна праця – це, в першу чергу, безпечна праця. Однак щорічно в світі 

реєструється приблизно 270 млн нещасних випадків виробничого характеру та 

160 млн професійних захворювань. Статистичні дані свідчать, що: 

- кожних три хвилини внаслідок виробничої травми чи професійного 

захворювання у світі помирає одна людина; 

- в Україні внаслідок травм кожних шість годин гине одна людина; 

- кожної секунди у світі на виробництві травмується чотири людини; 

- в Україні кожних вісім хвилин травмується одна людина; 

- кожного місяця у світі на виробництві травмується така кількість людей, 

яка дорівнює населенню Парижа. 

На сьогоднішній день, кількість нещасних випадків на виробництві у 

світі, в тому числі і в Україні зростає. У країнах Європейського Союзу щорічно 

жертвами нещасних випадків і профзахворювань стають близько 11 млн осіб, з 

них майже 8 тисяч гинуть.  

Предмет дослідження є соціальний захист в Україні, тобто можливість 

збереження життя і здоров'я людини на виробництві. 

Мета дослідження. Визначити основні проблемні «вузли» охорони праці 

та соціального захисту в Україні та запропонувати заходи по поліпшенню стану 

охорони праці.  

Основні результати дослідження. Стан системи охорони праці у всіх 

країнах світу є одним з головних показників соціального благополуччя. Серед 

європейських країн і в економічному, і в політичному відношенні Німеччина є 

абсолютним лідером завдяки ефективній системі соціального страхування. На 

сьогодні, стан охорони праці в України не можна визнати задовільним. Про це 

свідчить високий рівень травматизму, в тому числі, смертельного, особливо, в 

таких галузях, як вугледобувна, агропромисловий комплекс, будівництво і 

транспорт, які за рівнем травматизму стійко утримують відповідно перше, 

друге і третє – четверте місця. Основні проблеми охорони праці в Україні є: 

 низький рівень трудової дисципліни; 

 недостатня увага до питань охорони не тільки власної праці, а й 

власного життя; 

 значна частина нещасних випадків на виробництві трапляється з 

працівниками, що перебувають у стані алкогольного сп‘яніння; 
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 безвідповідальне ставлення деяких роботодавців. 

Прикладом вирішення даних проблем, може бути Європейський 

Союз.Комісія ЄС прийняла рішення розробити Європейську стратегію з питань 

трудового середовища на період до 2012 р. Європейська конфедерація 

профспілок (ЄКП) запропонувала включити до неї превентивні заходи в галузі 

безпеки праці, ввести в країнах ЄС регіональних уповноважених з охорони 

праці та посилити санкції стосовно роботодавців, винних у порушенні правил 

безпеки на виробництві, а також по ширити положення цієї стратегії на 

працюючих у рамках нетипової зайнятості. Варто при цьому згадати, що 

Британський конгрес тред-юніонів у 2005 р. порушив питання про те, що 

карати за порушення правил охорони праці потрібно не тільки роботодавців, 

але й власників підприємств. 

Міжнародний досвід для правового регулювання охорони праці в Україні 

є важливим і необхідним як в нормативній, правовій діяльності, так і в 

практичній роботі. Тому вирішення проблем охорони праці можливе при 

підвищенні соціальної відповідальності роботодавців, поліпшення взаємодії 

державних та місцевих органів влади, підвищення загального рівня керованості 

в країні. 

Основними причинами невисокого рівня організації охорони праці в 

Україні є: низький рівень кваліфікації, виробничої культури та технологічної 

дисципліни; спрацьованість засобів виробництва; відсутність ефективного 

галузевого та регіонального управління охороною праці; відсутність достатніх 

інвестицій у виробництво та охорону праці; неналежне фінансування 

роботодавцями заходів з охорони праці; відсутність підготовки фахівців з 

охорони праці, низький рівень кваліфікації та перепідготовки кадрів з питань 

охорони праці; хронічне недофінансування національних, галузевих, 

регіональних програм поліпшення безпеки, гігієни праці та виробничого 

середовища; відсутність на підприємствах чіткої організації охорони праці; 

відсутність розробленої державної політики в галузі охорони праці і 

стимулюючої системи щодо безпечної праці та ін [2]. 

Задачі задля поліпшення стану охорони праці в Україні: 

 ввести такий механізм управління охороною праці, коли роботодавцям 

буде економічно не вигідно мати шкідливі і небезпечні умови виробництва 

(встановлення диференційованих страхових тарифів залежно від стану охорони 

праці на підприємствах); 

 забезпечити надійне фінансування витрат, пов‘язаних з виплатою 

компенсацій працівникам при втраті працездатності, а також пенсій по 

інвалідності і у випадку смерті годувальника; 

 організувати надійну систему медичної, професійної та соціальної 

реабілітації потерпілих на виробництві; 

 значно підвищити рівень усієї профілактичної роботи щодо запобігання 

нещасним випадкам та професійним захворюванням. 

Основними заходами, які зменшують або попереджають травматизм при 

роботі на дільниці є автоматизація або механізація технологічного процесу. 
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Міжнародний досвід, адаптований до умов України, може бути дуже 

корисним при реалізації завдань, пов‘язаних з поліпшенням стану охорони 

праці в нашій державі. У світовій практиці у сфері охорони праці давно і 

успішно застосовуються підходи, в основі яких лежить принцип запобігання 

нещасним випадкам і профзахворюванням.У США стратегія охорони праці й 

безпеки робочих місць є частиною ―Стратегічного плану Департаменту праці 

Сполучених ‖. У зазначеному документі відображено основні напрямки роботи 

федерального відомства, відповідального за політику у сфері праці, згідно з 

головними тенденціями ХХІ століття. Стандартні заходи щодо забезпечення 

безпеки праці, що закріплюються федеральним і місцевим законодавством, в 

першу чергу, передбачають, що кожен підприємець зобов‘язаний 

використовувати безпечні устаткування і технології, застосовувати спеціальний 

одяг і взуття, забезпечувати безпечні умови праці для працівників і в цілому 

робити все можливе, щоб захистити життя, здоров‘я, безпеку і добробут 

працівників. Управління безпеки праці на виробництві і відповідні 

департаменти праці штатів випускають детальні розпорядження, що 

передбачають, зокрема, обмеження щодо використання небезпечних матеріалів, 

вимоги до вентиляції виробничих приміщень, до водопостачання, зберігання 

виробничих відходів, забезпеченню працівників душовими кабінами тощо. 

Крім того, підприємці зобов‘язані інформувати працівників про існуючі 

небезпеки виробничих процесів і вивчати дотримання техніки безпеки[3]. 

Принцип, що розділяється всіма країнами, які входять в ЄС – 

відповідність національних систем охорони праці новим технологіям та 

системам організації праці, що означає визнання зростаючої ролі охорони 

праці. Керівні органи ЄС прагнуть до об‘єднання зусиль держав-членів 

Євросоюзу в цій області: видаються нормативні документи з охорони праці, що 

охоплюють різні аспекти виробничої діяльності, зокрема, вони включаються в 

національні закони з охорони праці, постійно підвищуючи планку вимог щодо 

її умов. На сьогодні країни ЄС приділяють зростаючу увагу пошукам шляхів, 

що ведуть до поліпшення виробничого середовища, посилення охорони праці. 

Висновки.  Вирішення поліпшення стану охорони праці в Україні може 

бути досягнуте шляхом оптимального розподілу наявних людських і 

фінансових,  управлінських ресурсів, правильного вибору числа та якості 

управлінського персоналу, прийняття обґрунтованих, близьких до 

оптимальних, управлінських рішень. Найважливіше значення має при цьому 

наявність повної, об'єктивної інформації про стан об'єкта управління та 

розроблених і науково обґрунтованих методів її обробки і прийняття 

управлінських рішень, що неможливе без створення сучасних інформаційних 

систем у галузі охорони праці. 

 
Науковий керівник: Гусєв А.М., к.б.н, доцент (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ») 
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ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ КОМП’ЮТЕРНОГО ЗОРОВОГО 

СИНДРОМУ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ 

Багінський Є.С., студент (гр. КВ-21, ФПМ НТУУ «КПІ») 

 

Невід‘ємною частиною сучасного життя  є використання комп‘ютера 

кожного дня. Тому одне з найбільш актуальних питань сьогодні - погіршення 

зору через вплив  моніторів. Проблеми із зором, що пов‘язані з комп‘ютером, 

об‘єднують назвою комп‘ютерний зоровий синдром (КЗС). Таким чином, КЗС – 

сукупність всіх симптомів втоми, напруги та подразнення очей, які відчувають 

користувачі комп‘ютерів. 

Більш ніж 10 мільйонів візитів до офтальмолога кожного року пов‘язані з 

КЗС. Якщо проводити за комп‘ютером більше двох годин в день, то шанс 

розвитку КЗС складає приблизно 90%. 

До того ж не тільки офісні працівники та студенти чутливі до 

комп‘ютерного зорового синдрому. Діти, які постійно дивляться в монітори 

комп‘ютерів, планшетів також вразливі до проблем із зором, особливо при 

відсутності відповідного освітлення. 

Комп‘ютерний зоровий синдром дещо схожий на синдром зап‘ясного 

каналу або інші періодичні хвороби, що розвиваються на роботі або під час 

навчання. Він виникає при використанні одного й того самого монітору довгий 

час і погіршується, якщо нічого не змінюється.  

Робота з комп‘ютером вимагає постійного фокусування та руху очей. 

Наприклад, погляд може переводитися з паперів на столі на монітор і навпаки. 

Очі повинні   пристосовуватись до зображень, що постійно змінюються, для 

того, щоб сформувати чітке представлення, яке інтерпретується мозком. Ці 

функції потребують великих зусиль від зорових м‘язів. Робота за комп‘ютером 

більш складна для очей, ніж читання книги, тому що зображення на екрані 

комп‘ютера зазвичай має контраст, мерехтіння та відблиски. Сидром 

комп‘ютерного зору найчастіше розвивається у людей, які вже мають проблеми 

із зором, такі як короткозорість та астигматизм. з віком робота на комп‘ютері 

стає все більш складною для очей. Це пояснюється зменшенням гнучкості  

кришталика ока. Можливість фокусувати погляд на близьких чи далеких 

об‘єктах зменшується приблизно після сорока. 

Проте немає ніяких підтверджень, що комп‘ютерний зоровий синдром є 

причиною довготривалих проблем з очима. Та постійне використання 

комп‘ютера може призвести до небажаного напруження очей та дискомфорту. 

Основні симптоми КЗС та їх залежність від кількості годин, проведених 

перед монітором: 

 

 

 



26 

Симптоми 
Години перед 

монітором 

Кількість 

опитуваних 
КЗС присутнє 

Почервоніння 

очей 

<4 

4-6 

>6 

270 

108 

38 

41 

26 

11 

Затуманене 

бачення 

<4 

4-6 

>6 

270 

108 

38 

56 

32 

13 

Головні болі 

<4 

4-6 

>6 

270 

108 

38 

114 

53 

17 

Сухість очей 

<4 

4-6 

>6 

270 

108 

38 

57 

35 

10 

Болі в шиї та 

плечах 

<4 

4-6 

>6 

270 

108 

38 

159 

74 

22 

 

Ці симптоми призводять до погіршення робочої продуктивності 

щонайменше на 20%. 

Деякі прості зміни робочого середовища можуть допомогти запобігти або 

вилікувати КЗС: 

1. Освітлення має бути підібрано так, щоб мінімізувати кількість 

відблисків на моніторі.  Спеціальні фільтри відблисків можуть допомогти 

захистити очі. 

2. Дослідження підтвердили, що найкраще положення монітору – трохи 

нижче рівня очей на відстані 50-70см від обличчя. В такому положенні очі не 

напружуються аби побачити зображення на екрані. 

3. Правило 20/20. Потрібно кожні 20 хвилин відводити очі від монітору 

на 20 секунд. Використання спеціальних крапель збереже природну 

зволоженість очей. 

4. Зміна налаштувань комп‘ютера також є важливим аспектом 

збереження зору. Коригувати можна яскравість, контраст та розмір шрифту. 
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болі в спині та 
шиї 

сухість очей затуманене 
бачення 

головні болі почервоніння 
очей 

Симптоми КЗС у студентів-інженерів та 
студентів-медиків у відсотковому 

співвідношенні 

студенти-інженери студенти-медики 

Сучасні дослідження 

виявили, що більш ніж три 

чверті студентів мають 

хоча б декілька симптомів 

КЗС, працюючи на 

комп‘ютері. Студенти 

інженерних 

спеціальностей 

(комп‘ютерні науки, 

інформаційні технології) 

знаходяться у зоні 

найвищого ризику 

розвитку КЗС в порівнянні 

зі студентами-медиками. 

Не дивлячись на те, що комп‘ютер не спричиняє невиліковної шкоди очам, 

дослідження довели, що тимчасовий дискомфорт значно зменшує 

продуктивність праці. Фахівці в галузі охорони праці наголошують на 

важливості ергономічної свідомості студентів та викладачів. Заважаючи на  те, 

що використання комп‘ютера у вищих навчальних закладах поширюється з 

кожним днем, тема профілактики комп‘ютерного зорового синдрому має бути 

одним з найважливіших предметів дослідження фахівців в галузі охорони 

праці. 

 
Науковий керівник: Луц Т.Є., ст. викладач (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ») 
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ОХОРОНА ПРАЦІ У ГАЛУЗІ БІОТЕХНОЛОГІЇ. АНАЛІЗ СВІТОВОГО 

ДОСВІДУ 

Березін О. Б., студент (гр. БМ-21, ФБТ НТУУ «КПІ») 

 

Вступ. Біотехнологія – новітня галузь промисловості, що має на меті 

отримання суспільно корисних товарів та послуг за рахунок використання 

живих організмів та продуктів їх метаболізму у технологічних процесах. 

Перевагою біотехнологічного виробництва, що зумовлює перспективність цієї 

галузі промисловості, є можливість отримання речовин, хімічний синтез яких є 

неможливим або економічно недоцільним. 

Актуальною є проблема охорони праці в галузі біотехнології, адже 

використання генетично змінених організмів, а саме – бактерій, плісняви, 

вірусів – створює небезпеку для працівників окремих біотехнологічних 

виробництв. Метою даної роботи є аналіз світового досвіду охорони праці у 

галузі біотехнологій. 

Предметом дослідження є заходи з охорони праці у галузі біотехнології в 

США та Європі. 

Завдання дослідження. Ідентифікувати найбільші біологічні небезпеки 

біотехнологічному виробництві. Дослідити послідовність розробки  настанов з 

біобезпеки. 

Аналіз публікацій. Основними небезпеками, що становлять загрозу для 

працівників біотехнологічних підприємств є: 

 патогенні мікроорганізми.  Більшість біотехнологічних підприємств 

використовують організми, що не становлять загрози здоров‘ю людини. Проте, 

виробництво окремих видів продукції потребує застосування патогенних для 

людини мікроорганізмів, здатних викликати алергію чи захворювання; 

 біологічно активні метаболіти. Продукти життєдіяльності 

мікроорганізмів, що застосовуються для отримання біотехнологічної продукції, 

здатні викликати алергічні реакції, подразнення слизових оболонок; 

 хімічні реагенти. У ході біотехнологічного виробництва для очистки 

отриманого продукту застосовуються реагенти (луги, кислоти), здатні при 

певних умовах завдати шкоду персоналу; 

Вищезазначені фактори становлять небезпеку для праці персоналу 

біотехнологічного виробництва. Для мінімізації можливої шкоди здоров‘ю 

робітників створюються регуляторні органи, що контролюють охорону праці в 

галузі.  

Сучасна біотехнологічна галузь сформувалась у 1970-х роках з відкриттям 

технології рекомбінантних ДНК – ДНК, отриманих шляхом поєднання 

генетичного матеріалу різних організмів. Перші публікації щодо необхідності 

розроблення заходів з охорони праці при роботі з таким матеріалом були 

зроблені «Комітетом з рекомбінантних ДНК» (США), який у ході своєї роботи 

наклав мораторій на подальшу розробку цієї технології через недостатню 

вивченість можливих наслідків для оточуючого середовища та працівників[1].  
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У 1976 році Національним інститутом охорони здоров‘я США (NIH) були 

опубліковані настанови, що регулювали діяльність у сфері біотехнологій, 

зокрема описували необхідні заходи щодо охорони праці при роботі з 

рекомбінантними ДНК. Згідно цим настановам усі біотехнологічні виробництва 

та лабораторії, що використовують рекомбінантну ДНК, були поділені на 4 

класи [1]: 

 BL1. Використовується при роботі з агентами, що представляють 

мінімальну загрозу для персоналу. Відсутня система очистки повітря, персонал 

проходить стандартне навчання; 

 BL2. Використовується при роботі з агентами, що представляють 

помірну загрозу для персоналу. Доступ до виробництва обмежений, персонал 

проходить спеціальне навчання. Всі операції з біологічними агентами 

проводять у ізольованих від приміщення зонах; 

 BL3. Використовується при роботі з агентами, що є небезпечними для 

персоналу. Весь персонал проходить спеціальне навчання, використовуються 

спеціальні інженерні системи для унеможливлення потенційного викиду 

біологічного агенту в робочу зону; 

 BL4. Найвищий клас безпеки. 

Після опублікування настанов Інституту охорони здоров‘я США роботи в 

біотехнологічній галузі рекомбінантних ДНК були поновлені. 

Надалі на основі настанов NIH були створено нормативну документацію 

охорони праці в біотехнологічній галузі в Японії та Швеції [2]. 

Головним органом, що здійснює контроль за умовами праці в 

біотехнологічній галузі у Сполучених Штатах Америки є Управління по 

охороні праці США (OSHA). Завданням цієї організації є забезпечення 

безпечних умов праці, проведення інструктажів, розробка законодавчих актів 

для організації охорони праці. Спеціалісти цієї організації оцінюють 

безпечність обладання, сировини, хімічних реагентів, що застосовуються на 

біотехнологічних підприємствах [2]. 

Окрім того, з 1985 року OSHA здійснює регулярну перевірку здоров‘я 

персоналу, задіяного у біотехнологічному виробництві чи розробці 

біотехнологічних продуктів [2]. 

Важливим фактором, що забезпечує належні умови праці на 

біотехнологічних підприємствах США, є наявність окремого спеціаліста, 

відповідального за охорону праці. Він здійснює розробку, введення в дію 

програм, спрямованих на забезпечення безпеки працівників підприємства. Для 

малих біотехнологічних підприємств характерне використання послуг 

консультанта з охорони праці, що надає кваліфіковану допомогу у сфері 

організації робочого простору та окремих етапів біотехнологічного 

виробництва [1, 3]. 

Аналогом OSHA на теренах Європи є Європейське агентство по безпеці та 

гігієні праці, котре забезпечує збір, аналіз інформації щодо безпеки праці, 

зокрема на біотехнологічних підприємствах [1].  
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На регулювання умов праці біотехнологічної галузі в Європі значний вплив 

здійснюється Європейською федерацією з біотехнології, заснованою у 1975 

році. Основна мета робочої групи цієї організації полягає у забезпеченні 

безпечних умов праці на біотехнологічних підприємствах. З цією метою 

проводиться збір інформації, її аналіз та надання зацікавленим особам, 

організовуються курси, симпозіуми. Так, наприклад, за активної участі цієї 

організації проводяться міжнародні симпозіуми по безпеці в біотехнології [4]. 

Окрім того, дана організація здійснює публікацію методичних матеріалів, 

спрямованих на упередження можливих небезпек, що можуть виникнути на 

біотехнологічному виробництві [2]. 

Висновки. Таким чином, основними джерелами небезпеками на 

біотехнологічному виробництві є патогенні мікроорганізми, продукти їх 

життєдіяльності, хімічні реагенти. Основи регулювання охорони праці в 

біотехнологічній галузі були закладені Національним інститутом охорони 

здоров‘я США, котрий класифікував біотехнологічні виробництва та 

лабораторії на чотири типи. У відповідності з типом висуваються необхідні 

умови щодо забезпечення роботи персоналу. Головним органом, що здійснює 

контроль охорони праці біотехнологічної галузі у США є Управління по 

охороні праці США. Аналогічну діяльність в Європі виконує Європейське 

агентство по безпеці та гігієні праці. Важливим фактором, що сприяє 

створенню належних умов праці в європейській біотехнологічній галузі, є 

Європейська федерація з біотехнології. 

 
Науковий керівник: Гусєв А. М., к.б.н., доцент (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ») 
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СУЧАСНИЙ СТАН ОХОРОНИ ПРАЦІ В ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ 

УКРАЇНИ 

Булаєвська Т.П, студентка (гр. БЕ-21, ФБТ НТУУ «КПІ») 

 

Вступ. У теперішній час в Україні актуальною проблемою є 

незадовільний стан охорони праці в харчовій промисловості. Підприємства, що 

переробляють сільськогосподарську продукцію (харчові, м‘ясо-молочні, 

хлібопекарні та ін.), характеризуються досить складним технологічним 

обладнанням і фізико-хімічними процесами, а також шкідливими та 

небезпечними умовами праці. Тут застосовуються автоматичні лінії великої 

потужності, фасувальні автомати, апарати, що працюють під тиском та 

розрідженням, енергетичні установки тощо. Брак кваліфікованих кадрів, слабкі 

знання з охорони праці й низька виробнича дисципліна обумовлюють досить 

високий виробничий травматизм та професійні захворювання [1]. 

Предметом дослідження є стан охорони праці на підприємствах харчової 

промисловості, аналіз причин травматизму. 

Мета дослідження. На основі аналізу стану охорони праці в харчової 

галузі, запропонувати комплекс заходів з охорони праці для підприємств 

харчової промисловості. 

Основні результати досліджень. Стан охорони праці необхідно 

оцінювати на основі показників, їх чисельної оцінки та при порівнянні із 

заданими чи базовими значеннями. Практика свідчить, що для оцінки стану 

охорони праці можуть застосовуватися як оцінні, так і аналітичні показники. 

Серед найбільш поширених оцінних показників стану охорони праці слід 

виділити традиційні коефіцієнти частоти (Kч.т) та тяжкості травматизму (Kт.т).  

Проаналізувавши рівень виробничого травматизму можна сказати, що 

харчова промисловість входить в п‘ятірку найбільш травмонебезпечних галузей 

економіки. Рівень її виробничого травматизму залишається високим, темпи 

спадання низькими. У 2010 році зріс рівень травматизму у харчовій 

промисловості (25 травм проти 17 у 2009 році та з смертельним наслідком 2 

проти 1) [2]. 

Аналіз факторів, які призводять до професійних захворювань, свідчить, 

що найбільш впливають наступні шкідливі фактори:  вплив фізичних факторів 

(вібрація і шум) - 32%; забруднення повітря пилом та шкідливими газами – 

22%;  біологічних факторів - 11,7%; від не ергономічності обладнання - 11,2% 

[3]. 

На жаль, у галузях харчової промисловості перелічені фактори 

превалюють. На виробництві, в системі Держхарчопрому, травмується 400-600 

працівників, з них 25-30 із смертельним наслідком [1]. 

За даними Держкомстату, у харчовій промисловості з 2003 по2010 роки 

виробничі травми отримали 8660 працівників. З них (64,5%) травм отримано 

особами чоловічої статі. На жіночу стать припадає (35,5%), що у 2 рази менше 

від рівня травматизму чоловіків [2]. 
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Протягом 2003–2010 рр. у харчовій промисловості кількість потерпілих з 

втратою працездатності на 1 робочий день і більше та зісмертельним наслідком 

із розрахунку на 1000 працівників, за період з 2003 по 2010 роки, зменшилось з 

3,7 до 1,4 [4,5]. 

Коефіцієнт частоти травматизму і коефіцієнт часткової втрати 

працездатності повторює тенденцію щодо монотонного зменшення загальної 

кількості нещасних випадків у харчовій промисловості України. У 2010 р. 

показник Кч був у 2,6 рази менший, ніж у 2003 р. і становив відповідно 1,4 

проти 3,7, акоефіцієнт часткової втрати працездатності у 2010 р. зменшився у 

5разів порівняно з 2003 р. і становив 0,044 проти 0,191.В той же час інші 

коефіцієнти вказують на суттєве збільшення кількості нещасних випадків різної 

тяжкості. Так, коефіцієнт тяжкості травматизму у 2010 р. збільшився у 1,5 рази 

порівняно з 2003 р. і становив 39,1 проти 26,3 [2]. 

Аналіз причин травматизму дозволяє зробити висновки, щобільшість 

причин травматизму пов‘язані з недоліками суто  організаційного характеру 

(69%). Технічні причини складають (18%) від загальної кількості причин 

травматизму. 

Пожежна безпека в харчовій промисловості також потребує уваги. 

Щорічно трапляється 25-30 пожеж. Матеріальні збитки відзнищення та 

пошкодження сировини, матеріалів, продукції, будівельних  об'єктів, 

устаткування та транспортних засобів за один рік становлять близько 110000 

гри. Основні причини їх виникнення - порушення правил експлуатації 

теплогенераторів і печей (3%). самозаймання речовин і матеріалів (9,1%), 

порушення правил пожежної безпеки при виконанні вогневих робіт (12,1%), 

несправність устаткування та підпали (15,2%), порушення правил будови та 

безпечної експлуатації електроустаткування (21,2%), необережне поводження з 

вогнем, не своєчасне проведення планово-попереджувальних ремонтів 

обладнання, безвідповідальне ставлення керівників та інших посадових осіб до 

пожежної безпеки (разом - 24,2%) [1]. 

Оскільки від обізнаності працівників залежить безпека, то необхідно 

спрямовувати зусилля на розуміння важливості оцінки ризику, управління 

ризиками і контролю за додержанням вимог безпеки. Головна мета – 

підвищення безпеки й охорони здоров‘я, а для цього, на самперед, потрібно 

передбачити включення конкретних заходів з питань охорони праці, пожежної 

безпеки, які спрямовані на:  

 розробку та забезпечення належного фінансування відповідної 

програми, поліпшення стану охорони праці та внесення до неї необхідних 

корективів;  

  вивчення, узагальнення й поширення досвіду роботи в галузі охорони 

праці та здоров‘я кращих підприємств, установ і організацій;  

 впровадження на підприємствах харчової промисловості безпечної 

техніки і технологій, ефективних технічних засобів, які забезпечують 

необхідний рівень охорони праці;  
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  надання працівникам пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови 

праці;  

  забезпечення працівників засобами індивідуального захисту 

відповідно до існуючих вимог;  

 надання підприємствам кваліфікованої медичної, інформаційної та 

іншої допомоги у запровадженні або вдосконаленні системи управління 

охороною праці, а також у проведенні атестації робочих місць за умовами праці 

із залученням кваліфікованих спеціалістів:  

  організацію навчання і підвищення кваліфікації та перевірку знань з 

питань охорони праці, пожежної безпеки керівних працівників і спеціалістів, 

представників профспілок підприємств та працівників;  

  сприянні у створенні належної бази нормативно-правових актів з 

охорони праці, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху на 

підприємствах, забезпечення їх навчальною і методичною літературою та 

засобами наочної агітації з охорони праці та здоров‘я. 

Запропонований комплекс засобів управління охороною праці для 

підприємств харчової промисловості може бути використаний при 

вдосконаленні проектів управлінських рішень щодо оперативного аналізу стану 

умов праці на підприємстві, визначення раціональних напрямків профілактики 

виробничого травматизму й обґрунтування організаційних заходів з охорони 

праці.  

Висновки. Харчове виробництво є важливою галуззю промисловості 

України. В харчовій промисловості відносно високий рівень виробничого 

травматизму. На сьогодні одним із можливих шляхів зниження рівня 

виробничого травматизму в харчовій промисловості є вдосконалення 

функціонування системи управління охороною праці, навчання безпечним 

умовам праці, використання засобів індивідуального захисту та дотримання 

трудової і виробничої дисципліни.  

 
Науковий керівник: Гусєв А.М., к.б.н., доцент (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ») 
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ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ЖІНОК В УКРАЇНІ 

Візниця І.Ю., студентка (гр. БМ-21,  ФБТ НТУУ «КПІ») 

 

   Вступ. З метою фактичного забезпечення рівноправності, з 

урахуванням особливостей жіночого організму, законодавством передбачено 

спеціальні правила охорони праці жінок, пільги і додаткові гарантії їх трудових 

прав. Охорона праці жінок є важливим інститутом, котрий диференціює цілий 

комплекс норм у регулюванні взаємовідносин працівників – жінок з 

роботодавцем з додержанням специфіки жіночої праці. Оскільки остання часто 

взаємообумовлюється особливостями становища жінки у сім‘ї та суспільстві. 

Не випадково охороні праці жінок присвячено значний об‘єм матеріалу в 

системі ―Охорони праці‖. 

   Предметом дослідження є огляд міжнародної та національної 

нормативно-правової бази щодо дотримання трудового права жінки як однієї із 

основних гарантій її права та свободи і законних інтересів. 

  Аналіз публікацій. Рівні права і можливості в одержанні освіти, загальної 

і соціальної підготовки призвели до того, що жіноча праця за своєю 

кваліфікацією зрівнялася з чоловічою. Але крім роботи на виробництві жінки 

багато сил і часу приділяють домашньому господарству і вихованню дітей.     

Тому об‘єктивно жінка не може нарівні з чоловіком брати участь у суспільному 

виробництві. Враховуючи фізіологічні особливості жіночого організму, 

законодавство про працю передбачає низку обмежень у виконанні певних 

робіт, а при деяких роботах встановлює жінкам пільги і переваги. 

   Пільги та переваги, передбачені законодавством про працю, підірвали 

конкурентоспроможність жіночої робочої сили на ринку праці. Утримувати 

працівників, які мають багато пільг, власнику або уповноваженому ним органу 

невигідно, а примусити підприємців брати жінок на роботу в сучасних умовах 

практично неможливо. Робота ж жінок поза домашнім вогнищем викликана 

економічною необхідністю якщо не самій утримувати себе і свою сім‘ю, то 

принаймні бажанням допомогти чоловікові здобувати необхідні, хоч 

мінімальні, засоби до існування, оскільки не завжди сім‘я має змогу прожити за 

винагороду, яку отримує чоловік [1]. 

  Вимушене суміщення сімейних обов‘язків з роботою на виробництві не 

проходить безслідно. Найвідчутнішим негативним наслідком фактичного 

подвійного навантаження жінки є хронічна перевтома, що призводить до 

зниження продуктивності її праці на виробництві. 

  В Конституції України, а саме в ст. 24 проголошується, що громадяни 

мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Рівність 

прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками 

можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті 

освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними 

заходами щодо охорони праці і здоров‘я жінок, встановлення пенсійних пільг; 

створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з 
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материнством; правовим захистом, матеріальною та моральною підтримкою 

материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших 

пільг вагітним жінкам і матерям [2]. 

   За Міжнародною Конвенцією про ліквідацію всіх форм дискримінації 

жінок 1979р., однією із сторін якої є Україна, дискримінація щодо жінок 

означає будь-яке розрізнення, виняток або обмеження за ознакою статі, 

спрямоване на ослаблення чи зведення нанівець визнання, користування або 

здійснення жінками, незалежно від їх сімейного стану, на основі рівноправності 

чоловіків і жінок, прав людини і основних свобод у політичній, економічній, 

соціальній, культурній, громадській чи будь-якій сфері [3]. Держава 

намагається не допустити застосування праці жінок на важких роботах і на 

роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці. Не дозволяється 

використання праці жінок на підземних роботах і гірничо-видобувній 

промисловості та на будівництві підземних споруд, за винятком жінок, які 

займають керівні посади і не виконують фізичної роботи; жінок, які зайняті 

санітарним та побутовим обслуговуванням; жінок, які проходять курс навчання 

та допущені до стажування у підземних частинах стажування; жінок які 

повинні спускатися час від часу у підземні частини підприємств для виконання 

нефізичних робіт. 

  Кабінет Міністрів України постановою затвердив програму вивільнення 

жінок із виробництв, пов‘язаних з важкою працею та шкідливими умовами, а 

також обмеження використання їх праці у нічний час. Припинено починаючи з 

1996 року, прийняття на навчання жінок за професіями, передбаченими 

Переліком важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, 

на яких забороняється застосування праці жінок [4]. 

   Законодавство установлює суттєві пільги для жінок-матерів. Інколи 

вони настільки зачіпають інтереси власників, що останні змушені проводити 

певні маневри з метою запобігти прийняттю на роботу жінок, що мають такі 

пільги. 

  Забороняється відмовляти жінкам у прийнятті на роботу і знижувати їм 

зарплатню з мотивів, пов‘язаних з вагітністю або наявністю дітей віком до 

трьох років, а одиноким матерям – за наявності дитини віком до чотирнадцяти 

років або дитини-інваліда. При відмові у прийнятті на роботу зазначеним 

категоріям жінок власник або уповноважений ним орган зобов‘язаний 

повідомити їм причини відмови у письмовій формі. Відмова у прийнятті на 

роботу може бути оскаржена у судовому порядку. 

  Звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, 

при наявності медичного висновку – до шести років, одиноких матерів за 

наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда з ініціативи 

власника або уповноваженого ним органу не допускається. Виняток становлять 

лише випадки повної ліквідації підприємства. Але і в цьому випадку звільнення 

допускається з обов‘язковим працевлаштуванням [1]. І якщо сьогодні жінка 

звільнена, то завтра вона вже повинна мати змогу працювати на іншому 

підприємстві. 
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 Слід зауважити, що охорона праці жінок вимагає у сучасних умовах 

вдосконалення як нормативного, так і організаційного. Мова йде про 

доречність прийняття окремого закону щодо охорони праці жінок чи, 

принаймні, виділення норми щодо такої охорони в окремий розділ. 

Наявність такого механізму захисту законних прав та інтересів жінок дозволяє 

у повній мірі реалізувати державні програми у сфері розвитку праці жінок, яка 

тісно пов‘язується з веденням домашнього господарства, вихованням дітей. 

Рівень захисту жінок у тому чи іншому суспільстві свідчить про зрілість 

держави, розвиненість її державно-правових інститутів та рівень суспільно-

правової свідомості. 

Основні результати дослідження. Окрім того багато досліджень в 

Україні свідчить про значні порушення у сфері охорони праці жінок, їх 

експлуатацію та дискримінацію. 

 Найбільш значущим мотивом трудової діяльності у жінок виявився 

матеріальний мотив, їм подобається мати високий заробіток, робоче місце, що 

не повинно бути в шкідливих умовах, і в той же час повинен бути гарний та 

приємний трудовий колектив. А от щодо суспільної значущості роботи та її 

відповідальності — то ці аспекти, на думку більш, ніж третини опитаних, не є 

дуже важливими. Для третини опитаних жінок графік роботи на підприємстві 

ускладнює балансування сімейного та трудового життя. Майже 40% жінок 

впевнені у тому, що на їхньому підприємстві система оцінювання кандидатів на 

підвищення по службі є суб‘єктивною. Половина респонденток поділили думку 

про те, що вимоги, які висуваються до кандидатів на підвищення по службі, є 

однаковими як для чоловіків, так і для жінок. Решта впевнена у тому, що ці 

вимоги є різними. Кожна п‘ята респондентка вказала на те, що існуюча на 

їхньому підприємстві система оцінювання професійних здібностей невідома 

більшості працівників, а кожна четверта жінка висловила думку про те, що не 

всім працівникам на підприємстві відомо про відкриття тих або інших вакансій. 

На думку багатьох опитаних жінок елементи дискримінації присутні як при 

прийомі на роботу (71,1% ствердних відповідей), так і при призначенні на 

керівні посади (70,8%). Щодо захисту від сексуальних домагань на роботі, то 

наявність значної частки жінок (23,4%), які вагалися із відповіддю, ще раз 

продемонструвало те, що ця тема досі залишається закритою для нашого 

суспільства. [5] 

   В деяких країнах Європейського Союзу, політика яких в галузі рівності 

статей досліджена досить широко, існують різні точки зору на цю проблему. 

Так, у Великобританії питання розподілу праці вдома вважаються внутрішньою 

справою родини. У Франції уряд країни впровадив нейтральний підхід, який 

дозволив жінкам реально обирати: брати участь в безоплатній чи в оплачуваній 

роботі. У Швеції всі дорослі жінки розглядаються одночасно як оплачувані 

робітниці і як матері. Наприклад, ґендерна нерівність в оплаті праці в Угорщині 

суттєва, хоча й не така висока, як в Україні. Лише половина осіб жіночої 

робочої сили працевлаштована, і жінки мають серйозні труднощі в отриманні 

доступу до ринку праці після закінчення декретної відпустки.  
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  Однак, Угорщина запровадила низку цікавих ініціатив, спрямованих на 

реінтеграцію жінок на ринку праці. Наприклад, батьки (і жінки, і чоловіки) 

мають можливість зберегти допомогу по догляду за дитиною після повернення 

до повної зайнятості. Іншою ініціативою стала програма «Старт плюс», яка дає 

роботодавцям можливість зменшити соціальні внески на два роки, взявши на 

роботу батьків, які нещодавно втратили право на виплати, допомогу чи 

підтримку для догляду за дитиною. Також були запроваджені жорсткіші 

правила звільнення батьків у період отримання ними допомоги з догляду за 

дитиною. Окрім того, Угорщина інвестує у розвиток та покращення системи 

охорони дитинства, яка на сьогодні забезпечує місцями у дошкільних закладах 

приблизно 83% дітей дошкільного віку старших за три роки. Національна 

конфедерація профспілок Угорщини також запровадила ініціативу із 

впровадження системи моніторингу змін різниці в оплаті праці. Словаччина є 

іншою країною, що має подібну до України ситуацію. Ґендерна різниця в оплаті 

праці залишається майже на такому самому високому рівні, що й в Україні, і 

майже половина жіночої робочої сили не працевлаштована. Намагаючись 

подолати різницю в оплаті праці в останні роки, уряд Словаччини розробив дві 

ініціативи: впровадження Національної системи трудових інспекцій для 

кращого контролю роботодавців і внесення змін до Кодексу законів про працю 

з метою роз‘яснення поняття рівної оплати праці рівної цінності. Окрім того, 

Словаччина розробила план поєднання сімейного життя і роботи, що 

передбачає можливість працювати дистанційно та поєднувати допомогу по 

догляду за дитиною і заробітну плату. До того ж, Словаччина більше за Україну 

інвестує в охорону дитинства, і рівень забезпечення дітей дошкільного віку 

старших за три роки місцями у дошкільних закладах становить близько 70%. 

Привертає увагу досвід Литви, в якій майже 62% жіночої робочої сили 

працевлаштовано, а система надання декретної відпустки функціонує досить 

ефективно. Щодо активних ініціатив на ринку праці, Литва запровадила 

політику ротації працівників, яка передбачає економічні переваги для 

роботодавців, які наймають безробітних замість працівників, що перебувають у 

декретній відпустці. Також Литва підвищила мінімальну заробітну плату в 

низькооплачуваних секторах, де працюють переважно жінки, що зменшило 

різницю в оплаті праці. Подібно до Угорщини Литва надає цільову допомогу 

жінкам, які опинилися за межами ринку праці, і полегшує їх повторний доступ 

на ринок праці. Досвід цих країн може бути перейнятий Україною.[5]. 

 Висновки. Cьогодні багато жінок працюють у тіньовому секторі 

економіки, де часто не дотримуються норм охорони праці. Необхідно 

вдосконалювати охорону праці з урахуванням специфіки праці жінок, як це 

робиться у розвинених країнах. Умови виробництва (вібрація, шум, 

випромінювання, радіація тощо) завдають шкоди жіночому організму. 

Скасування спеціальних норм з охорони праці жінок загрожує не лише 

здоров‘ю жінок, народжуваності, але й благополуччю майбутніх поколінь, 

тобто інтересам усього суспільства. Концепція законодавчого удосконалення 

охорони праці жінок має бути ретельно пророблена. В Україні затверджено 
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декілька програм вивільнення жінок із виробництв, пов‘язаних з важкою 

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

нічний час.  

  Однак впровадження цих програм відбувалося і продовжує відбуватися 

дуже повільно, і протидіють цьому не тільки бюрократичні перешкоди та 

нестача коштів, але й самі жінки, які не хочуть залишати місця з більш високою 

заробітною платнею, навіть у тих випадках, коли робота шкодить здоров‘ю. 

Крім цього, потрібно дивитися на ті альтернативи, які їм пропонують. Таким 

чином, проголошені на рівні міжнародних та національних документів права 

жінок у сфері трудових відносин потребують не тільки втілення в життя, але й 

переформулювання відповідно до конкретних умов життя українського 

суспільства. І тому питання про те, як забезпечити виконання неоплачуваної 

роботи по нагляду за дітьми, повністю вирішується у сфері державної політики. 

Україна може скористатися успішними ініціативами країн, досвід яких 

привертає увагу в цьому напрямі. 
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ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ КОНРТОЛЬНО-

ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ ПАРОВИХ І ВОДОНАГРІЙНИХ 

КОТЛІВ 

Гавриш С.А., доц., к.т.н., Гавриш А.С., доц., к.т.н. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»);  

Шевченко О.М., студ. (гр. ТП-51м, ТЕФ НТУУ «КПІ») 

 

Для управління роботою, забезпечення безпечних умов і розрахункових 

режимів експлуатації котли повинні бути оснащені: покажчиками рівня води, 

манометрами, приладами для вимірювання температури; пристроями, які 

запобігають підвищенню тиску; запірною і регулюючою арматурою, 

живильними пристроями. Їх має бути така кількість, яка необхідна для 

забезпечення регулювання режимів, контролю параметрів, відключення котла, 

надійної експлуатації, безпечного обслуговування, ремонту. Оснащення 

контрольно-вимірювальними приладами котлів має відповідати вимогам 

галузевих нормативних документів, погоджених з Держгірпромнаглядом. 

Правила безпеки під час експлуатації покажчиків рівня води. На кожному 

паровому котлі, за винятком прямоточних, встановлюється не менше двох 

покажчиків рівня води прямої дії. Допускається додатково встановлювати 

дублюючі покажчики рівня води непрямої дії. Кількість і місця установлення 

покажчиків на котлах, в тому числі із ступеневим випаровуванням в барабанах 

або з виносним сепаратором, визначаються організацією, яка проектує котел. У 

котлів паропродуктивністю 0,7 т/год, а також паровозного типу, 

локомобільних, жаротрубних допускається заміна одного із покажчиків рівня 

води двома пробними кранами або вентилями, що допускають можливість їх 

прочистки у прямоточному напряму. Крани або вентилі встановлюються на 

нижньому та верхньому граничних рівнях води у котлі. Внутрішній діаметр 

крана або вентиля має бути ≥ 8 мм. 

Кожний покажчик самостійно підключається до барабана котла. 

Допускається встановлення двох покажчиків рівня води на з‘єднувальній трубі 

(колонці) діаметром не менше 70 мм. При з‘єднанні покажчиків рівня води з 

котлом за допомогою труб довжиною до 500 мм внутрішній діаметр їх має бути 

не менше 25 мм, а при довжині більше 500 мм – не менше 50 мм. Встановлення 

на них проміжних фланців і запірних органів, за винятком сигналізаторів 

граничних рівнів, не допускається. Підключення до покажчика рівня води 

прямої дії і до його з‘єднувальних труб або штуцерів інших приладів не 

допускається, за винятком датчика сигналізатора граничних рівнів води, якщо 

при цьому не порушується робота покажчика рівня води. З‘єднувальні труби 

покажчика захищаються від теплового обігріву продуктами згорання палива та 

від замерзання, а конфігурація труб повинна виключати утворення в них 

повітряних мішків і забезпечувати можливість очищення труб. 

В покажчиках рівня води прямої дії парових котлів використовуються 

тільки плоскі прозорі пластини. Для котлів з робочим тиском до 4 МПа (40 

кгс/см
2
) допускається використання як рифлених пластин, так і пластин, що 
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мають гладку поверхню з обох сторін. Для котлів з робочим тиском більше 4 

МПа (40 кгс/см
2
 ) використовуються гладкі пластини із слюдяною прокладкою, 

яка захищає пластину від безпосередньої дії води і пари, або набір слюдяних 

пластин. За відкритого встановлення котлів-утилізаторів і енерготехнологічних 

котлів в покажчиках рівня води прямої дії використовуються слюдяні пластини 

або скляні, що захищені з обох сторін слюдяними пластинами. Ширина 

оглядової щілини покажчика рівня води має бути не менше 8 мм за 

використання скляних прозорих пластин і не менше 5 мм за використання 

слюдяних пластин. Висота прозорого елемента покажчика має перевищувати 

допустимі границі рівня води не менше як на 25 мм кожного граничного рівня. 

На кожному покажчику прямої і непрямої дії вказуються допустимі верхній і 

нижній рівні. Покажчики рівня води прямої дії встановлюються вертикально 

або з нахилом вперед під кутом не більше 30
о
 та розміщені і освітлені так, щоб 

рівень води було добре видно з робочого місця машиніста (оператора). Вони 

обладнуються запірною арматурою (кранами або вентилями) для відключення 

їх від котла і продувки. На запірній арматурі мають бути вказані (вилиті, 

вибиті, нанесені фарбою) напрями відкриття і закриття, а на крані – положення 

його прохідного отвору. Внутрішній діаметр проходу запірної арматури має 

бути не менше 8 мм. За тиску в барабані більше 4,5 МПа (45 кгс/см
2
) 

покажчики обладнуються двома послідовно розміщеними запірними органами 

для відключення їх від котла. У водогрійних котлах передбачається пробний 

кран, який встановлюється у верхній частині барабана котла, а за відсутності 

барабана – на виході води із котлів у магістральний трубопровід до запірного 

пристрою. Якщо покажчик складається з декількох окремих водовказівних 

пластин, то їх розміщують так, щоб вони безперервно показували рівень води в 

котлі. Якщо відстань від площадки спостереження за рівнем води в паровому 

котлі до покажчика рівня води прямої дії більше 6 м та у випадку поганої 

видимості приладів, встановлюють два знижені дистанційні покажчики рівня. У 

цьому випадку на барабанах котла допускається встановлення одного 

водовказівного приладу прямої дії. Знижені дистанційні покажчики рівня води 

приєднуються до барабана окремими штуцерами, незалежно від інших 

покажчиків рівня води, з заспокійливими пристроями. Для котлів-утилізаторів і 

енерготехнологічних котлів дистанційні покажчики рівня встановлюються на 

пульті управління котлом. 

Правила безпеки під час експлуатації манометрів. На кожному паровому 

котлі встановлюється манометр, який показує тиск пари. На парових котлах 

паропродуктивністю більше 10 т/год. і водогрійних котлах 

теплопродуктивністю 21 ГДж/год. (5 Гкал/год.) обов‘язково встановлюється 

реєструючий манометр. Клас точності манометрів повинен бути не нижче 2,5 – 

за робочого тиску до 2,5 МПа (25 кгс/см
2
) включно; 1,5 – за робочого тиску 

більше 2,5 до 14 МПа (більше 25 до 140 кгс/см
2
) включно; 1,0 – за робочого 

тиску більше 14 МПа (140 кгс/см
2
); 

Номінальний діаметр манометрів, які встановлюються на висоті до 2 м від 

рівня площадки спостереження за манометром, мають бути не менше 100 мм; 
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на висоті від 2 до 5 м – не менше 160 мм; на висоті більше 5 м – не менше 250 

мм. За висоти більше 5 м має бути встановлений, як дублюючий, знижений 

манометр. Манометри встановлюються: 

− на парових котлах – на живильній лінії перед органом, який регулює 

живлення котла водою; 

− на водогрійних котлах – на вході і виході води із котла до запірного 

органу, на всмоктувальній і нагнітальній лініях циркуляційних насосів з 

розміщенням на одному рівні по висоті, на лінії живлення котла або 

підживлення тепломережі; 

− на прямоточних котлах – за пароперегрівачем перед запірним органом; 

− на економайзері – на вході води до запірного органу і запобіжного 

клапану і на виході води – до запірного органу і запобіжного клапана; 

− на водопровідній мережі – безпосередньо поблизу котла на цій же 

водопровідній мережі. 

Якщо в котельній буде встановлено декілька котлів паропродуктивністю 

менше 2,5 т/год кожний, допускається встановлення одного манометра на 

загальній живильній лінії. 

Манометр встановлюється так, щоб його показання були чітко видні 

обслуговуючому персоналу. Шкала манометра розміщується вертикально або з 

нахилом вперед до 30
0
 для покращення видимості показань. За робочого тиску 

стрілка манометра повинна знаходитись в середній третині шкали. На шкалі 

манометра має бути нанесена червона риска або прикріплена пофарбована в 

червоний колір металева пластинка на рівні тиску, який відповідає робочому 

тиску для даного елемента з урахуванням додаткового тиску від ваги стовпчика 

рідини. Перед кожним манометром встановлюється триходовий кран або 

аналогічний пристрій для продувки, перевірки і відключення манометра; перед 

манометром для вимірювання тиску пари мають бути додатково встановлена 

сифонна трубка з умовним діаметром не менше 10 мм. На котлах з тиском 4 

МПа (40 кгс/см
2
) і вище замість триходового крана встановлюються вентилі, які 

дозволяють відключати манометр від котла, з‘єднувати його з атмосферою і 

проводити продувку сифонної трубки. 

Не допускається використання манометрів, якщо: на манометрі відсутня 

пломба або тавро з позначкою про проведення перевірки; закінчився термін 

перевірки манометра; стрілка манометра після його відключення не 

повертається до нульової позначки шкали на величину, що перевищує 

половину допустимої похибки для даного манометра; розбите скло або є інші 

пошкодження манометра, які можуть вплинути на правильність його показів. 

Правила безпеки під час експлуатації приладів для вимірювання 

температури. Прилади для вимірювання температури пари мають бути 

встановлені: 

− у котлах з пароперегрівачем – на кожному паропроводі до головної 

засувки; 

− у котлах з проміжним перегрівом пари – на вході та виході пари; 
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‒ на пароперегрівачах з кількома паралельними секціями – на загальних 

паропроводах перегрітої пари та на виході із кожної секції; 

− у котлах з температурою пари більше 500
0
С – на вихідній частині 

змійовиків пароперегрівача, по одній термопарі (датчику) на кожний метр 

ширини газоходу; 

− у котлах паропродуктивністю більше 400 т/год – на вихідній частині 

змійовиків пароперегрівачів. Прилади мають бути безперервної дії з 

реєструючими пристроями; 

− у котлах з пароохолоджувачами для регулювання температури перегрітої 

пари – до пароохолоджувача та після нього. 

У котлах з природною циркуляцією з перегрівом пари паропродуктивністю 

більше 20 т/год, прямоточних котлах паропродуктивністю більше 1 т/год 

додатково встановлюються прилади з безпосередньою реєстрацією 

температури перегрітої пари. 

Прилади для вимірювання температури води встановлюються: на вході та 

виході води із економайзера; на живильних трубопроводах парових котлів без 

економайзера; на вході та на виході води водогрійних котлів. (Допустима 

температура гарячої води позначається на шкалі термометра червоною 

рискою); на виході із котла теплопродуктивністю більше 4,19 ГДж/год (1 

Гкал/год) (прилад має бути реєструючим). 

Термометр для вимірювання температури рідкого палива встановлюється 

безпосередньо поблизу котла на паливопроводі. Допускається дистанційний 

контроль цієї температури з встановленням вторинного приладу на щиті 

управління котлом. 

Для контролю за температурою металу і попередження підвищення її 

понад допустимі значення при розпалюваннях, зупинках і маневрових режимах 

котла мають бути прилади для вимірювання температури стінки його 

елементів: барабанів, трубних решіток та ін.. Необхідність встановлення 

приладів, їх кількість і розміщення визначаються організацією, яка проектує 

котел. 
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ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ З РТУТНИМИ ПРИЛАДАМИ 

Гавриш С.А., доц., к.т.н., Гавриш А.С., доц., к.т.н (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»); 

Шевченко О.М., студ. (гр. ТП-51м, ТЕФ НТУУ «КПІ») 

 

Металева труть і її пари високотоксичні. Вони відносяться до І класу 

небезпеки, їх гранично допустима концентрація в повітрі робочої зони 0,01 

мг/м
3
. А тому виконувати роботи з ртуттю, її сполуками, приладами з ртутним 

заповненням потрібно з великою обережністю та дотриманням вимог 

«Санитарных норм при работе с ртутью, ее соединениями и приборами с 

ртутным заполнением» та НПАОП 40.1-1.02-01 «Правила безпечної 

експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж». 

Основні роботи з ртутними приладами (зливання і заповнення ртуттю, 

розбирання, збирання, ремонт і очищення ртутних приладів, очищення і 

фільтрація ртуті тощо) слід проводити у спеціальних кімнатах, ізольованих від 

інших приміщень. Обладнання цих кімнат, захист їх будівельних конструкцій і 

меблів від пари ртуті, вентиляція, опалення, освітлення, водопостачання та 

каналізація, обладнання, утримання побутових приміщень повинні відповідати 

вимогам «Санитарных норм при работе с ртутью, ее соединениями и 

приборами с ртутным заполнением». Вміст пари ртуті в повітрі робочої зони 

ртутних кімнат необхідно контролювати кожного тижня, результати контролю 

записувати в журнал реєстрації довільної форми. Крім періодичного контролю 

у ртутних кімнатах проводиться повсякденний контроль повітряного 

середовища за допомогою реактивних папірців, які за наявності у повітрі пари 

ртуті набувають рожевого кольору. Папірці підвішують на робочих місцях на 

рівні дихання працівника (приблизно 1,5…1,7 м від рівня підлоги) на термін не 

більше однієї доби. 

У виробничих приміщеннях, в яких установлені прилади і апарати з 

ртуттю, виконується аналіз повітря не рідше двох раз на рік. 

Ртуть зберігається в упаковці підприємства-виробника в спеціальних 

складських приміщеннях за температури повітря до 50
о 
С та відносній вологості 

понад 30 %. У кожному такому приміщенні має бути запас посуду і пристроїв 

для безпечного розфасування і транспортування ртуті. Транспортувати ртуть 

необхідно тільки у посуді, що не б‘ється. 

У приміщеннях ртутних кімнат ртуть має зберігатись у витяжній шафі у 

товстостінному скляному посуді або такому, що не б‘ється, з притертими 

пробками (на вакуумній замазці), установленому в амортизаційний футляр на 

металевих піддонах. Невеликі кількості ртуті (від 20 до 30 мл) дозволяється 

зберігати в шафі у запаяних скляних ампулах, укладених у пластмасові або 

металеві футляри. Щодня не менше ніж за 15 хв. до початку проведення робіт в 

цих приміщеннях слід вмикати припливно-витяжну вентиляцію. 

Заповнення приладів та апаратів ртуттю, її зливання дозволяється тільки у 

ртутній кімнаті над піддоном з чорного металу під витяжним зондом і за умови 

увімкненої витяжної вентиляції. Категорично забороняється розбирати ртутні 



44 

прилади і апарати у виробничих приміщеннях. Такі роботи виконуються тільки 

у ртутних кімнатах. У разі пошкодження приладів та апаратів, в інших 

аварійних та надзвичайних ситуаціях допускається зливати ртуть у виробничих 

приміщеннях. Ртуть зливають тільки в посудини, заповнені водою. Всі 

посудини з водою призначені для тимчасового утримання ртуті, що розлилася 

або зливається. Після закінчення зміни їх необхідно звільнити від ртуті і знову 

залити водою. 

Зважувати, очищати і фільтрувати ртуть дозволяється тільки у ртутних 

кімнатах у витяжній шафі за умови увімкненої витяжної вентиляції, яку 

дозволяється вимкнути лише через 30 хв. після закінчення роботи з ртуттю. 

Очищення, дистилювання ртуті, заповнення нею приладів та інші роботи з 

ртуттю слід проводити у хлорвінілових або тонких гумових рукавицях, 

головному уборі і в окулярах. Під час розливання ртуті або у разі виходу з ладу 

місцевої витяжної вентиляції необхідно працювати у протигазах з 

фільтрувальними коробками. Не допускається стикання з ртуттю деталей 

приладів з кольорових металів. 

У виробничих приміщеннях ртутні прилади з крихкими скляними 

деталями слід захищати від ударів, а установлені прилади і апарати з ртуттю 

слід обладнати уловлювальними посудинами, щоб не допустити витікання з 

них ртуті у разі випадкового порушення герметичності. 

Термометри з ртутним заповненням слід зберігати і транспортувати у 

футлярах, а установлені на робочих місцях мають мати захисні металеві кожухи 

(оправки). 

Розлиту ртуть слід негайно і ретельно зібрати у герметичний балон, 

емальований або фарфоровий посуд. Краплі розлитої ртуті слід збирати 

гумовою грушею або іншим пристосуванням з боків забрудненої ділянки у 

напряму до центру, щоб уникнути проникнення ртуті у підлогу і 

розповсюдження її по всьому приміщенню. Повноту збирання ртуті 

перевіряють за допомогою лупи. Ртуть, що залишилась, слід прибрати з підлоги 

ганчіркою, змоченою у 0,2 % розчині марганцевокислого калію або 20 % 

розчині хлорного заліза. 

У разі виявлення ртуті у приміщенні працівники, які помітили її витікання, 

мають негайно доповісти про це керівникові підрозділу для вжиття 

невідкладних заходів. Після обробки зараженої ділянки приміщення проводять 

аналіз повітря на вміст в ньому пари ртуті, який не має перевищувати гранично 

допустиму концентрацію. 

Спецодяг зберігається у тому самому приміщенні, в якому проводиться 

робота з ртуттю, в окремих гардеробах, обладнаних індивідуальними шафами з 

місцевою витяжкою. Шафи повинні виготовлятись з литої сталі і мати 

відділення для зберігання предметів особистої гігієни і засобів захисту. 

Відносити спецодяг додому, прати його в домашніх умовах, ходити в ньому в 

їдальню заборонено. Прати одяг потрібно щотижня окремо від іншого одягу. 
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Палити, зберігати їжу, їсти і пити воду в приміщенні, де проводяться 

роботи з ртуттю, категорично заборонено. Працівники, які виконують роботу з 

ртуттю, мають дотримуватись таких гігієнічних вимог: 

− перед прийманням їжі спецодяг та індивідуальні засоби захисту 

необхідно змінити, ретельно вимити руки теплою водою з милом і щіткою, 

прополоскати рот слабким розчином марганцевокислого калію (рожевого 

кольору); 

− ретельно вимити рукавиці перед тим, як зняти їх з рук; 

− щодня після закінчення роботи необхідно знімати спецодяг, очищати 

його пилососом і прибирати у шафу, ретельно прополіскувати рот слабким 

розчином марганцевокислого калію (рожевого кольору), приймати душ і 

чистити зуби. 

В ртутних кімнатах слід щодня проводити вологе прибирання, а один раз 

на місяць обов‘язково обмивати теплою мильною водою стелі, стіни, меблі, 

віконні рами, скло та підвіконня, двері тощо. Один раз на квартал проводити 

прибирання із застосуванням засобів хімічної демеркуризації з наступним 

змиванням розчину з підлоги водою. Інвентар для прибирання ртутних 

приміщень не дозволяється використовувати для прибирання інших приміщень. 

Його зберігають в металевому ящику, що щільно зачиняється і має пристрій 

місцевого відсмоктування та пофарбований у яскравий колір. Інвентар повинен 

бути пофарбований у червоний колір. Після прибирання його слід обробити 

розчином демеркуризації. 

Біля виходу із ртутного приміщення повинні бути килими з рифленої гуми, 

які необхідно щодня обробляти у піддонах з чорної листової сталі розчином 

марганцевокислого калію, підкисленого соляною кислотою. 
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ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ В ХІМІЧНИХ ЛАБОРАТОРІЯХ 

ТЕПЛОЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ 

Гавриш С.А., доц., к.т.н., Гавриш А.С., доц., к.т.н. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»); 

Гальченко І.В., студ. (гр. ТП-41м, ТЕФ НТУУ «КПІ») 

 

Хімічні лабораторії теплоелектростанцій повинні розміщуватися у 

просторих, світлих і опалювальних приміщеннях з припливно-витяжною 

вентиляцією, газопроводом, водопроводом холодної та гарячої води, 

каналізацією для стікання промивочних вод. Вони мають бути обладнані 

шафами з примусовою вентиляцією, яка забезпечує у разі відчинених на 15…20 

см стулок шафи швидкість всмоктування повітря від 0,5 до 0,7 м/с. Під час 

роботи із шкідливими речовинами швидкість всмоктування повітря має бути 

від 1,0 до 1,2 м/с. Стулки дверцят витяжних шаф обладнуються фіксаторами 

для унеможливлення їх падіння у піднятому та проміжних положеннях. 

Робочі столи та витяжні шафи мають бути покриті вогнетривким та анти 

корозостійким матеріалом і мати бортики з вогнетривкого матеріалу. Газові та 

водяні крани на робочих столах і в шафах розміщуються біля їх передніх бортів 

(країв) і установлюються так, щоб було неможливим самочинне відкривання. У 

разі проведення робіт з виділенням шкідливих речовин та під час 

обслуговування приладів і установок дверці витяжних шаф мають бути 

відчинені, а проріз внизу для тяги – достатнім. 

Розчини шкідливих речовин переливають тільки під витяжною 

вентиляцією з використанням ручного насоса, сифона або спеціальної лійки. 

Для приготування розчинів сірчаної кислоти необхідно використовувати 

посуд з термостійкого скла. Кислоту доливати у воду тонкою цівкою, 

безперервно поміщуючи, оскільки розведення кислоти водою супроводжується 

виділенням тепла з подальшим розбризкуванням кислоти. Лити воду в сірчану 

кислоту заборонено. 

Тверді луги слід брати пінцетами або фарфоровими ложечками, а не 

руками. Куски твердих лугів дозволяється розколювати у спеціально 

виділеному місці, загорнувши їх у папір, з використанням захисних окуляр. 

На всіх склянках з реактивами мають бути написи з назвою реактиву. 

Зберігати у робочих приміщеннях будь-які невідомі речовини заборонено. Для 

набирання рідини у піпетку слід користуватися грушею. 

Відпрацьовані кислоти, луги та інші шкідливі речовини слід збирати у 

банки, скляні бутлі або в інший спеціальний посуд і після нейтралізації зливати 

у каналізацію або у спеціально відведене місце. Прибирати розлиті розчини 

шкідливих речовин дозволяється тільки після їх попередньої нейтралізації. 

Якщо виділяються шкідливі гази або пари робота виконується у протигазах. 

Усі отруйні речовини (ціанисті солі, металева ртуть та її солі, солі 

миш‘яку, барію, ванадію, бруцин, сірковуглець, сірчаний ефір та ін.) та їх 

розчини необхідно зберігати в окремій шафі, що замикається на ключ, з 

написом «Отрута!». Посудини з отруйними речовинами мають бути щільно 
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закриті і мати чіткі яскраві етикетки з назвою речовини і написом «Отрута!». В 

лабораторії має бути розроблена спеціальна інструкція щодо заходів безпеки 

під час роботи з отруйними речовинами, призначена наказом відповідальна 

особа за зберігання і використання отруйних речовин, а видача і отримання 

отруйних речовин реєструватися у спеціальному журналу довільної форми. 

Відповідальна особа під час видачі отруйних речовин зобов‘язана провести 

інструктаж. 

Розчини отруйних речовин, необхідних для повсякденної роботи, 

зберігаються в окремій шафі з написом «Отрута!». Залишати отруйні речовини 

на робочому столі заборонено. У разі забруднення одягу отруйними 

речовинами його слід негайно замінити. Отруйні речовини, розлиті на підлогу 

або обладнання, слід зібрати, забруднене місце промити. У разі випадкового 

розлиття легколетких отруйних речовин, працівників виводять із приміщення 

лабораторії, а приміщення провентилювати до повного випаровування розлитої 

речовини і видалення її пари. 

Роботи, пов‘язані з нагріванням отруйних речовин або з виділенням 

отруйних газів, обов‘язково проводять у витяжних шафах на водяних банях. 

Нагрівати отруйні речовини на відкритому вогні заборонено. Зважувати 

отруйні речовини необхідно у витяжних шафах під тягою. У разі попадання 

отруйних речовин на зовнішню частину склянки краплі цієї речовини 

необхідно зняти фільтрувальним папером (оберігаючи руки) і спалити його у 

витяжній шафі під тягою. 

Роботи із скляним посудом (збирання приладів із скла, різання скляних 

трубок, надівання гумових трубок на скляні вироби тощо) необхідно 

виконувати в бавовняних рукавицях. Краї скляних трубок слід змочувати 

водою, гліцерином або вазеліновим мастилом; гострі краї скляних деталей 

обпалюють або обпилюють. У випадку заїдання притертих скляних пробок слід 

легенько простукати по шийці склянки дерев‘яним предметом; якщо пробка не 

відкривається, слід намочити чисту ганчірку в гарячій воді і швидко обгорнути 

нею шийку склянки. Ці операції слід повторити кілька разів, і якщо і після 

цього вийняти пробку не вдається, шийку склянки слід обрізати або 

відмовитись від використання склянки.  

 Під час роботи із скляним посудом слід дотримуватися таких вимог: 

− не допускати нагрівання рідини у закритих колбах або приладах, що не 

мають сполучення з атмосферою; 

− під час нагрівання рідини у пробірці або колбочці слід тримати її так, 

щоб отвір був у бік від себе та від працівників, які перебувають поруч; 

− переносити посудину з гарячою рідиною слід в бавовняних рукавицях 

або користуватися рушником, посудину тримати двома руками: однією – за 

дно, другою – за шийку; 

− великі хімічні стакани з рідиною слід піднімати тільки двома руками, а 

відігнуті краї стакана мають спиратися на вказівні пальці; 

− переносити бутлі з будь-якою рідиною дозволяється тільки у спеціально 

призначених для цього корзинах або латах; 
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− розфасовувати рідину слід за допомогою сифонів, а їдку рідину – у 

довгому прогумованому фартусі, гумових чоботях, рукавицях, захисній масці. 

В лабораторії слід користуватися тільки тим скляним посудом, що не має 

надколів, тріщин, гострих країв. 

Роботи, проведення яких може супроводжуватися бурхливим протіканням 

хімічного процесу, розбризкуванням гарячих або шкідливих речовин, роботи 

під вакуумом слід обов‘язково виконувати у витяжних шафах на листах або 

піддонах з використанням захисних щитків, гумового фартуха і рукавиць.  

В робочих приміщеннях хімічної лабораторії дозволяється зберігати не 

більше 1 кг горючих речовин кожної назви і не більше 4 кг від їх загальної 

кількості. Тримають речовини в герметично закритому посуді в спеціальній 

шафі або металевому ящику із застережним знаком безпеки «Обережно! 

Легкозаймисті речовини». Для контролю за безпечним зберіганням і 

використанням вибухонебезпечних і горючих речовин наказом призначається 

відповідальна особа. У разі необхідності підігрівання горючих речовин слід 

використовувати водяні бані або електричні нагрівники закритого типу. 

Речовини, що легко розкладаються, та легколеткі рідини (перекис водню, 

натрію і калію, ефіри, спирти, ацетон, сірковуглець, бензол та ін.) необхідно 

зберігати у темному холодному місці в невеликих кількостях. Випадково 

розлиту горючу речовину засипати піском, прибрати дерев‘яною лопаткою або 

пластмасовим совком. Використовувати сталеві лопати або совки заборонено. 

Заборонено гасити водою палаючі речовини, що не розчиняються у воді 

(бензин, скипидар, ефір, мастила та ін..). 

У разі виявлення у приміщенні лабораторії запаху газу негайно закрити 

газові крани, припинити користуватися електровимикачами, тумблерами, 

посилити вентиляцію, за необхідності викликати аварійну службу. Для 

виявлення витікання газу користуватися мильним розчином; не дозволяється 

користуватися відкритим вогнем. Забороняється зберігати і установлювати у 

робочому приміщенні лабораторії балони з отруйними та горючими газами або 

з газами, що підтримують горіння. Не дозволяється залишати без нагляду 

увімкнені електроприлади. У випадку припинення подачі електроенергії всі 

електроприлади вимкнути. 
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ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ЕКСПТУАТАЦІЇ ТРУБОПРОВОДІВ 

ПАРИ ТА ГАРЯЧОЇ ВОДИ 

Гавриш С.А., доц., к.т.н., Гавриш А.С., доц., к.т.н. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»); 

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

 

Трубопровід – сукупність деталей і складальних одиниць із труб з 

елементами, що є їх складовими (трійники, переходи, відводи, арматура та ін.), 

які призначені для транспортування пари або гарячої води від джерела (котел, 

турбіна, насос, бойлер, ТЕЦ, котельня тощо) до споживачів: турбіни, 

підігрівача, системи опалення тощо. 

Вимоги до проектування, виготовлення, монтажу, налагоджування, 

експлуатації, діагностування, ремонту та реконструкції трубопроводів, що 

транспортують водяний пар або гарячу воду, визначені НПАОП 0.00-1.11-98 

«Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води». 

Правила поширюються на трубопроводи пари з робочим тиском пари 

(надлишковий тиск) більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см
2
); редукційно-охолоджувальні 

пристрої і колектори, що є складовою частиною трубопроводу. Вони не 

поширюються на трубопроводи у межах котла, турбіни, насоса, 

теплообмінника, а також зливні, продувальні та випускні трубопроводи котлів, 

трубопроводів, посудин, редукційно-охолоджувальних та інших пристроїв, що 

з‘єднані з атмосферою; на трубопроводи із неметалевих матеріалів; 

трубопроводи атомних електростанцій та установок; посудин, що входять до 

системи трубопроводів і є їх невід‘ємною частиною (водовідокремлювачі, 

брудовіддільники тощо). 

Проекти, монтаж і реконструкція трубопроводів виконуються 

спеціалізованими організаціями, що мають дозвіл Держгірпромнагляду 

України. 

Для виготовлення, монтажу та ремонту трубопроводів і їх деталей, що 

працюють під тиском, використовуються матеріали та напівфабрикати згідно з 

чинними стандартами і технічними умовами. Дані про якість і властивості 

матеріалів і напівфабрикатів підтверджуються сертифікатом підприємства-

виготовлювача (постачальника) і відповідним маркуванням. 

Для забезпечення надійних і безпечних умов експлуатації кожний 

трубопровід оснащується приладами для вимірювання тиску та температури 

робочого середовища, а за потреби – запірною та регулювальною арматурою, 

редукційними та запобіжними пристроями, засобами захисту і автоматизації. 

Запобіжні пристрої розраховуються і регулюються таким чином, щоб тиск у 

разі його збільшення в захищеному елементі не перевищував розрахунковий 

більше ніж на 10%, а за розрахункового тиску до 0,5 МПа (5кгс/см
2
) – більше 

ніж на 0,05 МПа (0,5 кгс/см
2
). 

Клас точності манометрів має бути не нижчим за: 2,5 – за робочого тиску 

до 2,5 МПа (25 кгс/см
2
); 1,5 – за робочого тиску понад 2,5 МПа (25 кгс/см

2
) до 

14 МПа (140 кгс/см
2
); 1,0 – за робочого тиску понад 14 МПа (140 кгс/см

2
). 
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Шкала манометра вибирається за умови, щоб за робочого тиску стрілка 

манометра знаходилась у другій третині шкали. На шкалі манометра 

наноситься червона риска, що вказує максимально допустимий тиск. Замість 

червоної риски на корпусі манометра дозволяється прикріплювати зафарбовану 

в червоний колір металеву пластинку, яка щільно прикріплюється до скла 

манометра. Встановлюються манометри таким чином, щоб обслуговуючий 

персонал міг чітко бачити його шкалу. Шкалу манометра розташовують 

вертикально або з нахилом уперед до 30
о
. Номінальний діаметр манометрів, які 

встановлюються на висоті до 2 м від площадки спостереження, має бути не 

менше 100 мм, на висоті від 2 м до 3 м – не менше 150 мм, на висоті від 3 до 5 м 

– не менше 250 мм. Якщо манометр розташований на висоті більше 5 м, 

встановлюють, як дублюючий, знижений манометр. Перед кожним манометром 

встановлюється триходовий кран або інший аналогічний пристрій для 

продування, перевірки і відключення манометра. Перед манометром, який 

вимірює тиск пари, встановлюється сифонна трубка діаметром не менше 10 мм.  

Не дозволяється використовувати манометр в таких випадках: на 

манометрі відсутня пломба або тавро з відміткою проведення перевірки; 

прострочено термін перевірки; стрілка манометра при його відключенні не 

повертається до нульової відмітки шкали на величину, що перевищує половину 

допустимої похибки для даного манометра; розбите скло або інші 

пошкодження манометра, що можуть вплинути на правильності показань. 

На корпусі арматури має бути маркування з зазначенням: найменування 

або товарного знаку підприємства-виготовлювача; умовного проходу; умовного 

тиску та температури середовища; направленням потоку середовища; марка 

сталі. На маховиках арматури позначається напрям обертання при відкриванні 

та закриванні арматури. 

Трубопроводи мають бути зареєстровані в експертно-технічному центрі 

(ЕТЦ). Реєстрація проводиться на підставі письмової заяви підприємства-

власника за наявності позитивного результату первинного технічного 

опосвідчення, виконаного експертом ЕТЦ. 

Трубопроводи підлягають технічному опосвідченню. Технічне 

опосвідчення – це зовнішній і внутрішній огляд та гідравлічне випробовування, 

що проводиться з метою встановлення технічного стану трубопроводів та 

можливості їх подальшої експлуатації. Технічне опосвідчення проводиться у 

таких випадках: перед пуском в роботу заново змонтованих трубопроводів; 

після відпрацювання нормативного терміну експлуатації; після аварії, якщо це 

вимагається обсягом відновлювальних робіт; після ремонту з застосуванням 

зварювання; перед пуском трубопроводу після перебування його на консервації 

більше двох років; на вимогу інспектора Держгірпромнагляду або особи, яка 

відповідає за справний стан та безпечну експлуатацію трубопроводів. Технічне 

опосвідчення буває первинне, періодичне та позачергове. 

При зовнішніх оглядах визначаються можливі відхилення від 

геометричних розмірів і взаємного розташування елементів; поверхневі 

тріщини всіх видів і напрямів; дефекти на поверхні основного металу, зварні і 
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фланцеві з‘єднання, вм‘ятини, розшарування, раковини, напливи, свищі, 

сальники, перевіряються ухили, міцність несучих опор і конструкцій тощо. 

Зовнішній огляд трубопроводів проводиться експертом ЕТЦ не менше одного 

разу на три роки.  

Гідравлічне випробовування трубопроводів проводиться після закінчення 

всіх зварювальних робіт, термообробки, контролю зварних з‘єднань, після 

встановлення і остаточного закріплення опор та підвісок за наявності 

документів, що підтверджують якість виконання робіт. Мінімальна величина 

пробного тиску при гідравлічному випробуванні трубопроводів, їх блоків і 

окремих елементів повинна становити 1,25 робочого тиску, але не менше 0,2 

МПа (2 кгс/см
2
). Для гідравлічного випробування застосовується вода з 

температурою не нижче 5
о
С та не вище 40

о
С. Для окремих трубопроводів 

(наприклад, живильних) теплоелектростанцій підвищення температури води 

вище 40
о
С допускається згідно з нормативною документацією, погодженою з 

Держгірпромнаглядом України. 

Гідравлічне випробовування трубопроводів проводиться за позитивної 

температури навколишнього середовища. При гідравлічному випробовуванні 

паропроводів, які працюють під тиском 10 МПа (100 кгс/см
2
) та вище, 

температура їх стінок має бути не менше 10
о
С. Тиск в трубопроводі потрібно 

підвищувати плавно. Використання стиснутого повітря для підвищення тиску 

не допускається. Термін витримки трубопроводу та його елементів під пробним 

тиском має бути не менше 10 хвилин. Трубопроводи та їх елементи вважаються 

такими, що пройшли гідравлічне випробовування, якщо не виявлено: течі, 

потіння в зварних з‘єднаннях і в основному металі, видимих залишкових 

деформацій, тріщин, ознак розриву. 

Прийняття в експлуатацію заново змонтованого трубопроводу 

здійснюється згідно з НПАОП 0.00-1.11-98 «Правила будови і безпечної 

експлуатації трубопроводів пари і гарячої води» після реєстрації 

(перереєстрації) його в ЕТЦ. На введений в експлуатацію трубопровід 

прикріплюються металеві таблички (не менше 400 × 300 мм) з такими даними: 

реєстраційний номер, дозволений тиск, температура середовища, дата (місяць 

та рік) наступного технічного опосвідчення. На кожному трубопроводі 

прикріплюється не менше трьох табличок, що встановлюються на кінцях та 

посередині трубопроводу. Якщо один і той самий трубопровід прокладено 

через декілька приміщень, таблички прикріплюються на трубопроводі в 

кожному приміщенні. 

Роботодавець (власник трубопроводу) забезпечує справне утримання 

трубопроводів та безпечні умови їх експлуатації. З цією метою він створює 

відповідну службу та визначає потрібну кількість працівників служби, 

призначає відповідальну особу за належне утримання і безпечну експлуатацію 

трубопроводів із числа інженерно-технічних працівників, які пройшли 

перевірку знань в установленому порядку; забезпечує її нормативно-правовими 

актами з безпечної експлуатації трубопроводів; здійснює контроль за їх 

виконанням; розробляє і затверджує положення, інструкції, інші акти, що діють 



52 

в межах підприємства; встановлює порядок проведення спостереження за 

устаткуванням, проведення перевірки справності арматури, контрольно-

вимірювальних приладів, запобіжних пристроїв; встановлює порядок і 

забезпечує періодичну перевірку знань персоналу правил, норм і інструкцій з 

охорони праці; затверджує обов‘язки, права та відповідальність персоналу за 

виконання покладених на них функцій згідно з чинним законодавством; 

проводить не рідше одного разу на рік обстеження трубопроводів з наступним 

повідомленням інспектора Держгірпромнагляду про результати цього 

обстеження, здійснює інші заходи. Інструкція з охорони праці видається 

обслуговуючому персоналу на руки та вивішується на робочих місцях. В цехах 

теплових електростанцій інструкції можна не вивішувати на робочих місцях. 

Фарбування трубопроводів у відповідний колір, умовні позначення, 

розміри букв та розташування написів проводиться згідно з чинними 

стандартами. Розпізнавальний колір трубопроводів,що транспортують воду – 

зелений, пару – червоний, повітря – синій, горючі та негорючі гази – жовтий, 

кислоти – оранжевий, луги – фіолетовий, рідини горючі та негорючі – 

коричневий, горючі речовини – сірий. 

Розпізнавальний колір трубопроводів виконується суцільним по всій 

поверхні комунікацій або окремими ділянками. Забарвлення трубопроводів, 

покритих ізоляцією з обштукатуреною поверхнею або ізоляцією з 

корозійностійкою металевою обшивкою по всій довжині, можна не проводити. 

У цьому разі слід наносити ділянки розпізнавального забарвлення і за потреби 

застережні кольорові кільця. 

Розпізнавальне забарвлення наноситься окремими ділянками на 

трубопроводи, що розміщені всередині виробничих приміщень, решту 

поверхонь комунікацій рекомендується фарбувати в колір інтер‘єра. Не 

допускається фарбувати трубопроводи між цими ділянками в розпізнавальні 

кольори, що використовуються для позначення інших укрупнених груп 

речовин. 

Ділянки розпізнавального кольору слід наносити в найбільш складних та 

небезпечних пунктах комунікацій (на відгалуженнях, біля місць з‘єднань, 

фланців, біля місць відбирання проби, установлення контрольно-

вимірювальних приладів, біля місць проходження трубопроводів крізь стіни, 

перегородки, перекриття, на вводах і виводах із будівель тощо) не рідше ніж 

через 10 м усередині виробничих приміщень і на зовнішніх установках і через 

30…60 м на зовнішніх магістральних трасах. 

Ширину ділянок розпізнавального кольору необхідно приймати залежно 

від зовнішнього діаметра трубопроводів (з урахування ізоляції): для труб 

діаметром до 300 мм – до 4 м; для труб діаметром понад 300 мм – до 2 м. 

Дозволяється наносити ділянки розпізнавального кольору на трубопроводи 

понад 300 мм у вигляді смуг заввишки не менше 1/4 кола трубопроводу, 

ширина смуг має відповідати зазначеним розмірам. 

Для позначення найбільш небезпечних за властивостями речовин, що 

транспортуються, на трубопроводи наносять застережні кольорові кільця. 



53 

Колір, кількість, ширину і відстань між попереджувальними кільцями залежить 

від речовини, що транспортується. У разі великої кількості паралельно 

розміщених комунікацій застережні кільця на всіх трубопроводах мають бути 

однакової ширини і наноситись з однаковим інтервалом. 

Колір маркувальних написів і стрілок, що вказують напрям потоку і 

наносяться на трубопроводи та маркувальні щитки, має бути: білий – у разі 

зеленого, червоного або коричневого кольору трубопроводів; чорний – у разі 

синього, жовтого, оранжевого, фіолетового і сірого. Написи на трубопроводах і 

маркувальних щитках виконуються чітким шрифтом. Вони не повинні містити 

термінів, що рідко використовуються, і незрозумілих скорочень. Не 

дозволяється позначати вид речовини за допомогою хімічних формул. 

До експлуатації трубопроводів допускаються особи не молодше 18 років, 

які пройшли медичне обстеження, навчання за програмою, погодженою з 

Держгірпромнаглядом, мають посвідчення на право обслуговування 

трубопроводів та знають інструкції, чинні на підприємстві. Періодична 

перевірка знань персоналу проводиться не рідше одного разу на 12 місяців. 

Позачергова перевірка знань проводиться при переході працівника на інше 

підприємство, при перерві в роботі більше 6 місяців та за рішенням власника 

або на вимогу інспектора Держгірпромнагляду України. 
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  В останнє десятиріччя значна увага в Україні приділяється проблематиці 

електромагнітної екології, зокрема електромагнітному забрудненню населених 

пунктів [1]. Дана ситуація в значній мірі обумовлена стрімким розвитком мереж 

бездротового зв‘язку, який використовує надвисокочастотні випромінювання.  

  На сьогоднішній день має місце тенденція зростання енергонасиченості 

будівель і споруд. Це, у свою чергу, окрім підвищення електромагнітного фону у 

місцях постійного перебування людей, збільшує навантаження на силові 

електричні мережі і призводить до зростання напруженостей магнітних полів на 

територіях міст. Разом з цим, не приділяється значної уваги впливу міського та 

міжміського електричного транспорту на електромагнітний стан довкілля. Справа 

в тому, що екологічність електротранспорту, порівняно з автомобільним, який 

використовує горючі види палива, не викликає сумнівів. Але наявність 

розгалуженої контактної мережі великих електричних напруг та струмів, 

потужного електроприводу на рухомому складі обумовлює появу у оточуючому 

просторі електричних і магнітних полів високих напруженостей. Це обумовлює 

необхідність проведення досліджень щодо їх кількісних значень, просторових 

розподілів та критичності впливу на людей та довкілля в цілому. 

  Використання постійного струму у силових мережах міського 

електричного транспорту не означає генерування ним магнітного поля нульової 

частоти. Незначні відхилення обумовленні змінністю навантаження. У таких 

умовах доцільно використовувати методику і обладнання, яке дозволяє з 

необхідною точністю вимірювати магнітні поля наднизькочастотної області. 

Перевагою його використання є лінійна залежність чутливості модуляційного 

датчика від частоти магнітного поля у наднизькочастотній області спектра та 

можливість використання обладнання у польових умовах. Останнє 

забезпечується прямим підключенням датчика до лінійного входу портативного 

комп‘ютера, який має чутливість порядку 10-15 мкВ, не потребує застосування 

аналого-цифрового перетворювача. Результати вимірювань наведено у табл. 1. 

 Отримані данні свідчать про значні коливання магнітного поля. При цьому 

його значення у багатьох випадках як нижчі мінімально допустимого (25 мкТл), 

так і значно вищі за природне значення геомагнітного поля (50 мкТл). 

Найнесприятливішим фактом, на наш погляд, є інверсія (зміна спрямованості) 

складових сумарного магнітного поля. 

 Встановлено, що вертикальна складова поля (Вz), майже не змінюється, 

складова, яка збігається з напрямком руху (Вх) змінюється незначним чином, а 

складова, перпендикулярна напрямку руху (Ву), не тільки змінюється за модулем, 

а і змінює напрямок на протилежний. 
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Табл. 1. Рівні магнітних полів у рухомому складі міського електричного 

транспорту 

 

Тип 

транспорту 

Індукція магнітного поля В, мкТл 

 Зупинк

а 

Рух Розгін / 

гальмування 

Примітка 

Трамвай 17-23 20-35 130-175 Інверсія поля 

Тролейбус 20-30 20-30 20-30 Інверсія поля 

Метрополітен 

(підземна ділянка) 

30-60 90-100 100-180 Інверсія поля при 

розгоні і гальмуванні 

Метрополітен 

(відкрита ділянка) 

70-90 100-120 130-250 Інверсія поля при 

розгоні і гальмуванні 

   

 При цьому швидкість змін майже неможливо реєструвати у ручному 

режимі.  Аналіз отриманих результатів дозволяє дійти попереднього висновку, 

що інверсія напрямку магнітного поля у наземному електротранспорті 

обумовлена наявністю масивного феромагнітного оточення, як наземного (інші 

транспортні засоби, електроопори), так і підземного-підземні інженерні мережі. 

Це підтверджується хаотичністю цих змін та випливає із загальних фізичних 

міркувань.  

  Для підземного транспорту приволюючим є зміна навантаження на 

електричний привод рухомого складу і має певні закономірності. Отримання 

більш детальних даних, які б дозволили принаймні окреслити вміст заходів з 

нормалізації електромагнітної обстановки у таких умовах, потребує розроблення 

способу неперервної реєстрації як рівнів магнітних полів, так і їх спектральних 

складів. Очевидним є, що крім основної складової – стаціонарного 

(квазістаціонарного) магнітного поля електротранспорт генерує магнітні поля 

невисоких рівнів, але досить широкого спектра – своєрідний «електромагнітний 

шум», який інтегрально має екологічно та гігієнічно значущі рівні. 

Унеможливити його генерацію принципово неможливо, тому локалізацію зони 

його впливу слід реалізовувати шляхом розосереджених екранувальних систем. 

  Зниження до прийнятного рівня коливань магнітного поля слід досягати 

шляхом використання магнітом‘яких поверхонь великих площ з великою 

інертністю перемагнічування. Але це потребує проведення ретельних 

лабораторних досліджень та випробувань у реальних умовах. Враховуючи 

рішення про поступовий перехід України до загальноєвропейських норм з 

електромагнітної безпеки та електромагнітної сумісності технічних засобів, 

виконання цих робіт повинне спиратися на нормативну базу Євросоюзу з 

електромагнітної безпеки та електромагнітної екології. 

 Отже, міський електричний транспорт є джерелом електромагнітних полів 

широкого частотного спектра гігієнічно та екологічно значущих рівнів. Крім 

наднормативних значень стаціонарних магнітних полів міський електротранспорт 

характеризується швидкозмінюваними напрямками магнітного поля у рухомому 
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складі. Перспективним засобом зниження рівнів магнітних полів у рухомому 

складі та з боку контактної мережі є екранувальні конструкції, як локального, так 

і розсердженого типу. Розроблення та впровадження організаційно технічних 

заходів зі зниження електромагнітного впливу на людей і довкілля повинне 

спиратися на загальноєвропейські нормативи з електромагнітної безпеки та 

електромагнітної екології. 
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СТВОРЕННЯ ТА РОБОТА З WEB-РЕСУРСАМИ, ВРАХОВУЮЧІ 

ОСНОВНІ ГІГІЄНІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

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

Овдієнко В., студентка (ВПІ НТУУ “КПІ”) 

Для web-ресурсів не існує такого стандарту для шрифтового чи колірного 

оформлення, як, наприклад, «Гігієнічні вимоги до друкованої продукції для 

дітей», тому створення web-дизайну відбувається інтуїтивно, але все є деякі 

рекомендації. 

Основним правилом є те, що обмежено використовують шрифти з 

засічками (рублені), хоч для друкованої продукції, наприклад, газет, вони є 

звичними і загально використовуваними, так як Times New Roman. Справа в 

тому, що такі шрифти напружують око і причитування великих об‘ємів 

інформації такими шрифтами на екрані – може значно погіршити зір [1]. Тому 

таким поширеними стали на різноманітних сайтах та в електронних виданням 

шрифти без засічок, саме їх використовують для основного тексту. 

Найпоширенішим є шрифт Verdana. 

Крім цього, розумним із естетичної сторони і збоку зорового апарата є 

обмежене використання кількості гарнітур шрифтів, так рекомендують 

використання лише двох видів гарнітур: одної – для основного тексту, іншої – 

для заголовків та підзаголовків, вона вже ж може бути гарнітурою із засічками. 

Зовсім рідко використовують у електронних ресурсах курсивні шрифти, вони є 

не чіткими та не розбірливими. Також потрібно не забувати про кількість та 

розміщення текстової інформації, якщо мова іде не про ресурс тільки для 

читання, то буде не доцільним заповнювати інформацією весь екран, це розсіює 

погляд та зменшує трудовий ресурс людини, адже погляду не зручно іти за 

рядком через весь екран, та і пошук інформації в цілісному тексті є збільшеним 

у часі. Найкраще заповнювати десь 2/3 площі екрану для основної інформації та 

зберігати поля, тобто хоча б мінімальні відступи від краю – 2 см [1]. Ця 

пропорція нагадує нам використовувану всюди «золоту середину», що лежить в 

основі більшості пропорцій та норм. 

 

Таблиця 1 – Основні ергономічні характеристики веб-сторіки 

Ергономічні характеристики web -

сторінки 
Значення параметру 

Для інформаційних ресурсів 

Контрастність фону та шрифту Не менше 80% 

Кількість використовуваних гарнітур 1 

Кількість накреслень 3 

Мінімальний шрифт 12 пт 

Рекомендовані гарнітури 
Arial, Myriad Pro, 

Verdana, Trebuchet MS 
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Відношення площі, що займає основна 

інформація, до площі сторінки 
2/3 

Мінімальні поля для тексту від краю 

 
4 см 

Для розважальних ресурсів 

Контрастність фону та шрифту Не менше 50% 

Кількість використовуваних гарнітур 3 

Кількість накреслень 2 

Мінімальний шрифт 10 пт 

Відношення площі, що займає основна 

інформація, до площі сторінки 
1/2 

Мінімальні поля для елементів, що несуть 

інформативність, від краю 
0,2 см 

 

Кегель шрифту, що використовується є значно більшим, чим при друці, 

та і задавання його числом пунктів є не доцільним, так як екрани мають різну 

роздільну здатність, та різні браузери різні можливості відтворення, тому 

частіше всього задають шрифти при написані html-сторінок співвідношенням 

до стандартного кеглю браузера. 

При виборі кольору фону та шрифту потрібно забезпечити контраст, 

існують спеціальні програми для підбору таких кольорів, треба пам‘ятати, що 

сильний контраст може перевтомлювати очі, а при занадто великій 

однорідності кольорів все буде зливатися, що втомить читача ще більше [1]. 

Так лише окремі елементи раджу робити «їдкими» кольорами, фони ж 

краще робити пастельних та м‘яких кольорів. Кольором можна розставити 

акценти. Слід пам‘ятати, про психологію кольорів, кожен колір та відтінок 

відповідає певному психологічному стану [2]. Не правильно підібрані кольори 

можуть викликати стрес, роздратованість, депресію. 

Основним є те, що «погане» колірне та шрифтове оформлення можуть 

негативно вплинути на здоров‘я, головним чином на зоровий апарат, тому 

потрібно обережно підбирати всі співвідношення. 

Не можна і забути, що на здоров‘я людини при користуванні web-

ресурсами може вплинути, крім самого ресурсу, ще і характеристики 

обладнання, чи освітленість робочого місця. Прийнято, що яскравість 

персонального комп‘ютера не повинна перевищувати 80% під максимума. Крім 

того відстань до екрану монітора повинна складати довжину витягнутої руки, в 

нормах зазначена цифра 40-70 см, та кут зору – 10-15 градусів [3]. 

Наступний фактор – це освітленість робочого місця. Приміщення для 

роботи повинні мати природне та штучне освітлення відповідно до ДБН В.2.5-

28-2006 [4]. 

Природне освітлення має здійснюватись через світлові прорізи, 

орієнтовані переважно на північ чи північний схід і забезпечувати коефіцієнт 

природною освітленості (КПО) не нижче ніж 1,5%. Розраховується КПО за 

методикою, викладеною в ДБН В.2.5-28-2006. За виробничої потреби 
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дозволяється експлуатувати ЕОМ (електронно-обчислювальна машина) у 

приміщеннях без природного освітлення за узгодженням з органами 

державного нагляду за охороною праці та органами і установами санітарно-

епідеміологічної служби. Вікна приміщень повинні мати регулювальні пристрої 

для відкривання, а також жалюзі, штори, зовнішні козирки тощо [4]. 

Штучне освітлення приміщення з робочими місцями, обладнаними ЕОМ 

загального та персонального користування, має бути обладнане системою 

загального рівномірного освітлення. У виробничих та адміністративно-

громадських приміщеннях, де переважають роботи з документами, 

допускається вживати систему комбінованого освітлення (додатково до 

загального освітлення встановлюються світильники місцевого освітлення). 

 

Таблиця 2 – Характеристики освітлення для зорової роботи найвищої 

точності (найменший розмір об‘єкта розрізнення – менше 0,15 мм; розряд 

зорової роботи – І) 
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Штучне освітлення 

Освітленість, лк 

Суміщене освітлення 

КПО, % 

при системі 

комбінованого при системі 

загального 

при верхньому 

або 

комбінованому 

при боковому 

всього 
ут. ч. від 

загального 

а малий темний 
5000 500 

– 

6,0            2,0 

4500 500 

б 
малий середній 4000 400 1200 

середній темний 3500 400 1000 

в 

малий світлий 
2500 300 750 

середній середній 

великий темний 2000 200 600 

г 

середній світлий 1500 200 400 

великий світлий 
1250 200 300 

великий середній 

 

Загальне освітлення має бути виконане у вигляді суцільних або 

переривчатих ліній світильників, що розміщуються збоку від робочих місць 

(переважно зліва) паралельно лінії зору працівників. Допускається 

застосовувати світильники таких класів світлорозподілу: світильники прямого 

світла (П), переважно прямого світла (Н), переважно відбитого світла (В) [4]. 

Для загального освітлення необхідно застосовувати світильники із 

розсіювачами та дзеркальними екранними сітками або віддзеркалювачами, 

укомплектовані високочастотними пускорегулювальними апаратами (ВЧ ПРА) 

[4]. 

Освітленість робочих місць штучним світлом повинна відповідати для 

робіт середньої точності при малому контрасті розрізнення об'єкта з фоном 

(фон світлий) для газорозрядних ламп: комбіноване – 400 лк, загальне – 100 лк. 

Освітленість робочого місця повинна бути не менше 200 лк, світло – розсіяним 
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(матові лампи, лампи денного світла) або відбитим. Для місцевого освітлення 

використовують світильники з лампою потужністю 200 Вт [5]. 

І останній аспект, на який я б хотілося звернути увагу, це – контрастність 

між яскравістю ЕОМ та освітленням робочого місця, співвідношення вказане у 

відповідних нормах, що вбережуть зір користувачів ЕОМ. 
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ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ТА КОЛЕКТИВНОГО ЗАХИСТУ У 

РЕНТГЕНОДІАГНОСТИЦІ 

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

Саган Р. М., студент (гр. БП-51с, ФБМІ НТУУ «КПІ») 

 

Рентгенівські промені в свій час зробили революцію в медицині, проте 

лікарі не приховують, що вони несуть шкоду для людського організму. Але 

якщо рентген в медичних цілях може бути корисним, то потрібно мінімізувати 

надлишкове опромінення пацієнта, персоналу та населення. Саме для 

забезпечення цього були створені засоби індивідуального та колективного 

захисту у рентгенодіагностиці. 

В наш час для захисту від рентгенівського опромінення при використанні 

його в медичних цілях сформувався комплекс захисних засобів, які можна 

розділити на наступні групи: 

 засоби захисту від прямого невикористаного випромінювання;  

 засоби індивідуального захисту персоналу;  

 засоби індивідуального захисту пацієнта;  

 засоби колективного захисту (стаціонарні та пересувні). 

Наявність більшості з цих коштів у рентгенодіагностичних кабінетах і 

основні їх захисні властивості нормуються "Санітарними правилами і нормами 

СанПіН 2.6.1.1192-03 [2] , введеними в дію 18 лютого 2003 р., а також 

ОСПОРБ-99 і НРБ-99. Дані правила поширюються на проектування, 

будівництво, реконструкцію та експлуатацію рентгенівських кабінетів 

незалежно від їх відомчої належності та форми власності, а також на розробку і 

виробництво рентгенівського медичного обладнання та захисних засобів. 

Загальні положення: 

1.1. Відповідно до класифікації радіаційних об'єктів за класом 

потенційної небезпеки рентгенівські кабінети відносяться до IV категорії. 

1.2. Система забезпечення радіаційної безпеки при проведенні медичних 

рентгенологічних досліджень повинна передбачати практичну реалізацію трьох 

основних принципів радіаційної безпеки - нормування, обґрунтування та 

оптимізація. 

1.3. Безпека роботи в рентгенівському кабінеті забезпечується за 

допомогою: 

- застосування рентгенівської апаратури й устаткування, що 

відповідають вимогам технічних і санітарно-гігієнічних нормативів, що 

створюють необхідну клінічну результативність при забезпеченні вимог 

радіаційної безпеки; 

- обґрунтованого набору приміщень, їх розташування та оздоблення; 

- застосування стаціонарних, пересувних та індивідуальних засобів 

радіаційного захисту персоналу, пацієнтів та населення; 

- навчання персоналу безпечним методам і прийомам проведення 

рентгенологічних досліджень; 
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- дотримання правил експлуатації комунікацій та обладнання; 

- контролю за дозами опромінення персоналу та пацієнтів; 

- здійснення виробничого контролю за виконанням норм і правил щодо 

забезпечення безпеки при рентгенологічних дослідженнях і рентгенотерапії. 

1.4. Дози опромінення персоналу груп А і Б і населення не повинні 

перевищувати основних меж доз, встановлених НРБ-99, значення яких наведені 

в таблиці 1. [5] 

Таблиця 1.  

Основні межі доз 

Нормовані 

величини 

Ліміти доз 

Персонал групи А Персонал групи В Населення 

Ефективна доза 20 мЗв на рік 5 мЗв на рік 1 мЗв на рік 

Еквівалентна доза 

за рік у: 

 кришталику, 

 шкірі, кистях, 

 стопах 

 

 

150 мЗв 

500 мЗв 

500 мЗв                 

 

 

38 мЗв 

125 мЗв  

125 мЗв                          

 

 

15 мЗв  

50 мЗв  

50 мЗв                        

 

Захист від використовуваного прямого випромінювання передбачається в 

конструкції самого рентгенівського апарату і окремо, як правило, не 

випускається. Стаціонарна захист кабінетів виконується на етапі будівельно-

оздоблювальних робіт і не є виробом медичної техніки. [1]  

На етапі чистової обробки ренгенкабінету, виходячи з СанПиН, 

розраховується рівень додаткового захисту стін, стелі та підлоги процедурної. 

 

ДМДr

NWKR
K






230

310

ДМД

0
D

 ,(1), [2], де 

 

D0  - потужність поглиненої дози рентгенівського випромінювання в 

повітрі; 10
3
 - коефіцієнт переведення мГр в мкГр; КР - радіаційний вихід; W - 

робоче навантаження рентгенівського апарату (мА х хв) / нед.; N - коефіцієнт 

спрямованості випромінювання, відн. од.; 30 - тривалість роботи 

рентгенівського апарата на тиждень при однозмінній роботі персоналу групи А 

(30-годинний робочий тиждень), ч / нед.; г - відстань від фокуса рентгенівської 

трубки до точки розрахунку, м; ДМД – допустима потужність дози. 

Проводиться додаткова штукатурка розрахункової товщини радіаційно-

захисним барітобетоном. Дверні прорізи захищаються за допомогою 

спеціальних ренгенозахисних дверей необхідного свинцевого еквівалента. 

Оглядове вікно між процедурною і пультової виготовляється з 

ренгенозахисного скла марки ТФ-5, у ряді випадків застосовуються 

ренгенозахисні віконниці, що захищають віконні прорізи. [4]  
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Рентгенівські кабінети різного призначення повинні бути оснащені 

засобами захисту у відповідності з проведеними видами рентгенівських 

процедур. 

До пересувних засобів радіаційного захисту відносяться: 

 велика захисна ширма персоналу; 

 мала захисна ширма; 

 мала захисна ширма пацієнта; 

 екран захисний поворотний; 

 захисна штора. 

До індивідуальних засобів радіаційного захисту відносяться: 

 шапочка захисна; 

 окуляри захисні; 

 комір захисний; 

 накидка захисна, пелерина; 

 фартух захисний однобічний важкий і легкий; 

 жилет захисний; 

 спідниця захисна (важка і легка). 

Для дослідження дітей передбачаються набори захисного одягу для 

різних вікових груп. [3]. Ефективність пересувних та індивідуальних засобів 

радіаційного захисту персоналу і пацієнтів, виражена в значенні свинцевого 

еквівалента, не повинна бути менше зазначених значень (таблиця 2). 

Таблиця 2. Захисна ефективність пересувних та індивідуальних засобів 

радіаційного захисту 

Найменування 
Мінімальне значення свинцевого 

еквівалента, mm Pb 

Велика захисна ширма  0,25 

Мала захисна ширма лікаря  0,5 

Мала захисна ширма пацієнта  0,5 

Екран захисний поворотний  0,5 

Захисна штора  0,25 

Фартух захисний односторонній важкий  0,35 

Фартух захисний односторонній легкий  0,25 

Накидка захисна (пелерина)  0,35 

Комір захисний важкий / легкий  0,35 / 0,25 

Жилет захисний важкий / легкий 0,35 / 0,25 

Спідниця захисна важка / легка 0,5 / 0,35 

Шапочка захисна (вся поверхня)  0,25 

Окуляри захисні  0,25 

Захисні пластини (у вигляді наборів різної 

форми)  
1,0 - 0,5 

http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
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Висновком можна зробити те, що на сьогодні медицина пропонує 

великий перелік методів рентгенодіагностики, що дозволяють не тільки 

виявити широкий спектр захворювань, але і сприяти більш ефективному їх 

лікування. Але не зважаючи на користь рентгенівського випромінювання, 

надлишковий його вплив несе велику шкоду для здоров‘я людини. Саме з 

метою зменшення його впливу на організм людини, були створені різноманітні 

засоби захисту від невикористаного рентгенівського випромінювання. 

Персонал, що працює в рентгенівському кабінеті зобов'язаний дотримуватися 

вимог інструкції, розробленої на підставі Санітарних норм і правил СанПиН 

2.6.1.1192-03.  
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Як показує опитування за 2014 рік, найбільш перспективною та 

актуальною професією в Україні є робота в сфері ІТ, яка передбачає постійне 

користування комп‘ютерною та офісною технікою. Тому зараз досить 

важливим та актуальним є питання гігієни робочого місця офісних працівників.  

Виявляється, що 

комп‘ютерна клавіатура 

може бути осередком 

потенційно небезпечних 

бактерій, в тому числі 

кокоподібних та 

поличкових, що напряму 

контактують з пальцями. 

Проте зростаюча кількість 

досліджень стверджують, 

що бактерії на 

комп‘ютерних мишах та 

клавіатурах загалом 

нерухомі. 

Цей феномен був 

проілюстрований 

тестуванням типового офісного приміщення у Великій Британії. Британський 

мікробіолог Джеймс Френсіс взяв мазки з 33 клавіатур, унітазу та дверної 

ручки у вбиральні одного з лондонських офісів.  

Результати показали, що 

4 перевірених 

клавіатури несуть 

потенційну небезпеку 

для здоров‘я. На одній з 

них кількість бактерій у 

п‘ять разів перевищує 

кількість бактерій у 

вбиральні.  

Та результати цього 

тесту не можуть бути 

перенесені на всі інші 

клавіатури Британії або 

будь-якої іншої країни. Але це підтверджує те, що через щоденні рутинні 

справи ми постійно контактуємо з потенційно небезпечними бактеріями. 

Працівники охорони праці та здоров‘я США провели власні дослідження. 
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Центри з контролю та профілактики захворювань повідомили, що спалах ново в 

одній з початкових шкіл Вашингтону у лютому 2013 року поширився саме 

через брудну комп‘ютерну техніку.  

Після виходу відповідної статті в CDC's Morbidity and Mortality Weekly 

Report були перевірені комп‘ютерні миші та клавіатури. Дослідження 

підтвердило наявність вірусу, через який діти хворіли так званим шлунковим 

грипом. «Вперше ми дізналися, які віруси ховаються на комп‘ютерній 

клавіатурі. Це підкреслює роль комп‘ютерної техніки в поширенні нововірусу 

та труднощі з правильним виявленням та дезінфекцією всіх поверхонь, що 

можуть накопичувати вірус.» - зазничили автори cтатті.  

 «Клавіатури без сумніву брудні!», говорить доктор Паскаль Джеймс 

Імперато, голова відділу профілактичної медицини і здоров'я населення та 

директор провідної програми громадської охорони здоров'я при Державному 

університеті Нью-Йорка Downstate Medical Center in New York City.  

«Популярність комп‘ютерних клавіатур зросла відносно недавно», - додає він - 

«тому досі будо проведено зовсім небагато досліджень, що перевіряють рівень 

забруднення клавіатур».  

Та все ж таки, враховуючи популярність цих розсадників мікробів, 

залишається питання: чи присутність потенційно небезпечних мікробів на 

таких поверхнях як комп‘ютерна клавіатура є загрозою для здоров‘я?  

Доктор Аарон Глет, президент і головний виконавчий директор лікарні New 

Island в Бетпаж, Нью-Йорк, і представник товариства з вивчення інфекційних 

хвороб Америки, провів відповідні дослідження декілька років тому. Вони 

показали, що домашні клавіатури містять ті ж мікроби, що і більшість 

поверхонь у метро. На питання, яку шкоду здоров‘ю приносять ці бактерії, Глет 

говорить: «Навколо немає стерильної поверхні. Я вважаю, що це підтверджує  

безпечність клавіатур  для багатьох людей. Люди не можуть бути занадто 

занепокоєними через бактерії».  

Та все ж було б неправильним вважати мікробів, що мешкають на 

офісних поверхнях, безпечними для здоров‘я. Головне те, за словами Глета, чи 

може бактерія або вірус, з якими ми контактуємо кожного дня, подолати наш 

природний бар‘єр для вторгнення – в цьому випадку шкіру.  

Більшість бактерій, навіть шкідливі та смертельні, можуть жити лише на шкірі. 

Тільки якщо вони проникнуть крізь порізи на шкірі або через рот, у бактерій 

з‘явиться шанс дістатися до більш вразливих тканин організму.  

Для того щоб запобігти небезпеці, що завдають шкідливі мікроорганізми, 

достатньо дотримуватись найпростіших правил особистої гігієни. 

         «Миття рук - це найкращий, найдешевший та найбільш ефективний спосіб 

обмежити вплив потенційно небезпечних бактерій », радить Глет, «Це 

неймовірно, як цією базовою порадою нехтує величезна кількість людей 

кожного дня».  

          Регулярне чищення офісних приміщень, техніки, зокрема клавіатури та 

миші, є також простим та розумним засобом захисту від мікробів. У лютому 
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2012 року біло проведене опитування 4000 людей у Нью-Йорку. Та лише 

половина з них чистять свої клавіатури хоча б раз на місяць.  

Чистку клавіатури можна проводити наступними способами: 

1. Використання балончика зі стисненим повітрям або фену. 

2. За допомогою сучасного приладу Cyber Clean. 

3. Розібрати клавіатуру та промити клавіші та верхню панель 

4. Прочистити usb-пилососом 

Таким чином, в процесі розповсюдження небезпечних бактерій або 

вірусів клавіатури мають не більше значення, ніж інші поверхні, яких ми 

щоденно торкаємось, і надмірна занепокоєність через це не є виправданою. Але 

регулярна чистка комп‘ютерної техніки не тільки захищає її від мікробів, а й 

значно збільшує її ефективність та тривалість роботи. 
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ПСИХОЛОГІЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ НА БІОТЕХНОЛОГІЧНОМУ 

ВИРОБНИЦТВІ 

Діденко Г.С., студентка (гр. БЕ-21,  ФБТ НТУУ «КПІ») 

 

 Втуп. Сьогодні біотехнологією звичайно називають промислове 

виробництво будь-якого продукту, що безпосередньо використовує 

молекулярно-біологічні процеси. Біотехнологія в світі піднялася на новий 

рівень розвитку. Найбільш широко такого роду технології застосовують у 

сільському господарстві, фармацевтичній промисловості й медицині [1]. 

Оскільки біотехнологічне виробництво досить складне, то на даному 

виробництві потрібно враховувати не тільки економічні, технічні фактори, а 

також психологію безпеки праці. 

Предметом дослідження є питання психології безпеки праці на 

біотехнологічних виробництвах. 

Аналіз публікацій. У типовому біотехнологічному виробництві можна 

виділити підготовчі (підготовка посівного матеріалу, попередня обробка 

сировини, приготування живильного середовища), основні (біотехнологічні) і 

завершальні (розділення рідин і біомаси, виділення, очищення, 

концентрування, отримання готової форми продукту, фасування та пакування) 

стадії. Тому об'єктом ризику є процеси дії шкідливого чинника (джерела 

ризику) на працівника, в яких імовірнісний (стохастичний) характер носить 

саму дію і (чи) прояв шкідливих ефектів (включаючи смерть) у здоров'ї 

людини. Це: 

 іонізуюче випромінювання; 

 шкідливі хімічні речовини;  

 різні засоби фасування та пакування;  

 мікроби і віруси;  

 техногенні аварії;  

 природні явища; 

 соціальні чинники та ін. [2-3]. 

Таким чином, на біотехнологічному виробництві велика кількість 

факторів виробництва які є шкідливими та/або небезпечними. Є небезпека 

травматизму. 

Більшість  сучасних  теорій  травматизму  (теорія  «підпадання»,  теорія  

«корегування–стрес», теорія «ціль–свобода–уважність», теорія «несвідомого 

спонукання», «епідеміологічна теорія»,  теорія  «професійної  уваги»,  теорія  

«доміно»,  теорія  «схильності  до  нещасних випадків», теорія «трьох ритмів») 

мають різні підходи, але всі вони не заперечують впливу психічного і 

психофізіологічного стану на можливість отримання травм [4].   

Основні результати дослідження. На біотехнологічному виробництві 

працівник сприймає  і  переробляє  інформацію,  в  тому  числі інформацію про 

наявність шкідливих і небезпечних факторів на робочому місці; осмислює 

можливі варіанти дій; приймаєі виконуєрішення; застосовує здобуті знання, 
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навички і вміння; аналізує відповідність умов, знарядь та предметів праці 

правилам, нормам; ефективнозалучає свої резервні можливості; прогнозує різні 

ситуації; зосереджує вольові зусилля на досягненні поставленої мети і в цілях 

підвищення безпеки праці [5]. 

Так, наприклад, застосування біотехнології у фармацевтичній галузі 

включає в себе такі групи підприємств, як  виготовлення синтетичних 

субстанцій для подальшого отримання лікарських засобів та мікробіологічні 

виробництва. Це характеризується діяльністю працівників на різноманітному 

обладнанні. Біореактор – основне обладнання для здійснення біотехнологічних 

стадій, без нього не можливий будь-який виробничий процес. Робота 

працівників кожного дня полягає в тому, що потрібно слідкувати за правильним 

перебігом виробництва (контролювання рН чи вміст біологічно-активних 

речовин), взяття проби на мікробіологічну чистоту або загрузка безпосередньо 

у біореактор поживного середовища для ферментації. Тому доцільно закупляти 

біотехнологічне обладнання у вигляді стандартних модулів апаратів із 

змінними робочими органами, що реалізують типові технологічні операції. 

Оскільки модульний принцип передбачає розробку і використання системи 

автоматики з типовими алгоритмами і програмами оптимального керування 

обладнанням, а також пакету програмного забезпечення для управління 

технологічними процесами, що суттєво полегшує та забезпечує комфортніші 

умови праці працівників та зменшує небезпеки травматизму (так, як мінімум, 

поживне середовище можна буде автоматично завантажувати) [2, 6]. Також 

тривале перебування працівників у виробничих цехах згубно впливає на їх 

нервову систему, оскільки більшість виробничих процесів відбуваються при 

високих тисках чи за допомогою теплоносіїв, що постійно тримає людину в 

стані нервового напруження. 

Психологічні засоби сприяння безпечній поведінці працівників у 

професійній діяльності (на біотехнологічному виробництві) передбачає 

підвищення рівня індивідуальної захищеності працівників через стимулювання 

їхньої безпечної діяльності. 

Для того, щоб обґрунтувати належну мотивацію працівників до 

ефективної, а також безпечної праціпопулярним є використання положення 

теорії Герцберга, відповідно до якого всі потреби працівника об‘єднані у дві 

групи - мотивувальні чинники та чинники умов.  

Чинники умов праці самостійно не здатні мотивувати людину до тих чи 

інших дій, але якщо вони відсутні або наявні в недостатній кількості, то у 

працівника виникає відчуття незадоволеності, що призводить до 

демотивувального впливу та приниження ролі мотивувальних чинників.  

У наш часпитанням мотивації працівників щодо посилення їхньої  

відповідальності як за власну, так і за колективну безпеку не приділяється 

достатньої уваги. Проте це є дуже актуальним при підготовці фахівців у  

відповідних закладах, оскільки їхні випускники – це майбутні керівники,  

організатори робіт різного рівня від структурного підрозділу до великих 

промислових об‘єднань [4]. 
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Висновки. Психологія безпеки є важливою ланкою у структурі 

підприємств із забезпечення безпеки людини.  На біотехнологічному 

виробництві вона залежить від роду діяльності, що виконується. Характерним  

є постійна підвищена концентрація вольових зусиль, напруження нервової 

системи, що негативно відображається на виробничих психічних станах 

працівників, тому важливе значення має організація профілактики виробничого 

травматизму, створення виробничого середовища, яке не потребує нервових 

перенапружень працівника, створення можливості працівникам, які мають 

високу напруженість трудового процесу, знімати нервово-психологічне 

навантаження. 

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

Чикунова-Васильєва Н.П., асистент (каф. ОПЦБ НТУУ«КПІ») 
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БЕЗПЕКА ПІД ЧАС РОБОТИ ЗА КОМП’ЮТЕРОМ 

Дмитренко О. О., студ. (гр. ФІ-21, ФТІ НТУУ «КПІ»); Чернушак І. І., ст. викл. 

(каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ») 

На початку XX ст. стрімкого розвитку набули сучасні технології. 

Внаслідок цього більшість роботи виконується з використанням ЕОМ. Робота 

за комп‘ютером стала невід‘ємною складовою багатьох працівників. 

Враховуючи те, що, за Кодексом законів про працю України,  в середньому 

робочий день працівника складає 7-8 годин, а робочий тиждень 5-6 днів, можна 

зрозуміти, скільки багато часу  доводиться проводити людині, сидячи перед 

екраном монітора. Все це, безперечно, негативно впливає на здоров‘я та 

організм людини. 

Існує ряд нормативно-правових документів, що регулюють дане питання. 

Серед них можна відзначити основні, такі як: Закон України ―Про охорону 

праці‖, Кодекс законів про працю України. Вищеназвані документи регулюють 

трудові відносини та встановлюють належні умови праці, а також, міжнародну 

охорону прав працівників [1]. 

Розглянемо деякі санітарні правила, які слід дотримуватись під час роботи 

з комп‘ютером. По-перше, забороняється використовувати підвальні та 

цокольні приміщення для облаштування місця роботи з комп‘ютером. Щодо 

площі, то на одне робоче місце повинно бути виділено не менше ніж 6 м
2
, а 

об‘єм не менш ніж 20 м
3
. Освітлення повинно бути природним і штучним, та 

відповідати нормам: значення освітленості робочого столу повинно становити 

300-500 лк. Тому краще розміщувати робочий стіл ліворуч від вікон.  

Недопустимим є розміщення робочих кабінетів поруч з приміщеннями, де 

рівень шуму перевищує гранично-допустимі значення (наприклад, поруч з 

виробничими цехами). Можливим є використання будівельних матеріалів, що 

поглинають звук і зайві вібрації. По-друге, під час облаштування приміщення, 

забороняється використовувати токсичні полімерні матеріали [2]. 

Для забезпечення оптимального мікроклімату у виробничих приміщеннях 

системи опалення, вентиляції та кондиціонування повинні також відповідати 

санітарним правилам. Вважається, що оптимальною є температура повітря 

взимку від +19 до +21 °С, влітку – від +22° до +25 °С за відносної вологості 

повітря 40-60% і швидкості руху повітря не більш 30 см/с [3]. 

Робочий стіл повинен мати такі габарити: ширина 600–1400 мм., глибина 

80-1000 мм. і висота поверхні 680-800 мм. Стілець повинен бути зручним та 

поворотно-підйомним з можливістю регулювання висоти. Робітник повинен 

мати можливість змінювати висоту сидіння в межах 400-500 мм., а кут нахилу 

сидіння – до 5 град. назад і 15 град. вперед. Кут нахилу спинки стільця від 

вертикального положення повинен змінюватися в межах 1-30 град. Підставка 

для ніг повинна мати ширину не менше ніж 300 мм., висоту – до 150 мм. і кут 

нахилу підошви до 20 град. [2] 
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Тобто, в загальному робоче місце повинно бути таким, щоб під час роботи 

за комп‘ютером працівник відчував мінімальне фізичне навантаження і 

напруження тіла, а робоча поза була оптимальною. 

Оптимальна відстань від екрана до очей користувача – це 600-700 мм. 

Клавіатуру слід розташовувати на відстані 100-300 мм. від краю столу, що 

завернутий до працюючого. Клавіатура повинна мати опорний пристрій, аби 

кут нахилу поверхні можна було регулювати в межах 5-15 град. Щоб 

забезпечити нормальний рівень комп‘ютерного випромінювання, слід 

використовувати спеціальні приекранні фільтри та персональні засоби захисту 

для очей [2]. 

Відповідно до інструкції з охорони праці під час експлуатації ЕОМ, слід 

дотримуватись таких правил: 

   - перед початком роботи працівник повинен перевірити своє робоче 

місце на наявність будь-яких пошкоджень про які він, обов‘язково, повинен 

повідомити свого керівника; 

   - перевірити чи правильно організоване робоче місце, у разі чого, 

організувати його належним чином; 

   -  налаштувати оптимальну освітленість; 

   -  очистити від пилу та забруднень робоче місце та комп‘ютер; 

   - перевірити чи правильно підключене комп‘ютерне обладнання до 

електромережі. [4] 

В залежності від характеру праці, встановлений такий графік чергування 

праці та відпочинку: для розробників програмного забезпечення через кожну 

годину роботи передбачена перерва тривалістю 15 хв., для операторів 

комп‘ютерного набору - 10 хв. через кожну годину роботи, для інших 

працівників, що використовують комп‘ютер, перерва становить 15 хв. після 

кожних двох годин роботи. Також варто зазначити, що для підвищення 

фізичного й емоціонального тонусу застосовується комплекс спеціальних 

вправ. Вони допомагають зняти напруженість нервової системи, зняти втому з 

очей, а також підвищити загальну працездатність. 

Неправильна організація робочого місця може призвести до багатьох 

захворювань організму. Негативному впливу найбільш піддається зорова, 

нервова та опорно-рухова системи, а також репродуктивна система у жінок. 

Негативно виплинути на здоров‘я працівника може випромінювання 

комп‘ютера. Основними джерелами випромінювання є монітор та системний 

блок. Щодо системного блоку, то випромінювання, яке ним створюється, є 

меншим ніж у мобільного телефону. А от монітор, в цьому плані, становить 

більшу небезпеку. Основним його шкідливим фактором є бета-

випромінювання, спричинене потоком електронів, що створює картинку на 

екрані. Також, підвищена напруга є джерелом іонізації повітря. Найбільш 

дієвим і простим методом захисту від цього фактору є провітрювання робочого 

приміщення. 

Варто відзначити, що тривалий час роботи за комп‘ютером впливає на 

опорно-руховий апарат. Адже небезпечною є статична поза, що шкідлива для 
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опорно-рухової системи і призводить до поганої циркуляції крові в органах. А 

якщо сидіти при цьому ще й в незручній позі, то це може викликати 

захворювання різних ділянок хребта. Тому, дуже важливе значення має 

правильна та зручна поза під час роботи за комп‘ютером: правильна постава 

зменшує навантаження на м‘язи і підвищує їх працездатність. 

За правилами трудового розпорядку, працівник повинен виконувати лише 

ту роботу, яка йому призначена керівництвом та визначена трудовим 

договором.  

Після завершення роботи з ЕОМ, слід дотримуватись такої послідовності 

правил: 

-  закрити всі активні завдання; 

-  звільнити зчитувачі дисків від дискет та дисків; 

-  завершити сеанс та вимкнути комп‘ютер, використовуючи кнопку 

―Завершити роботу‖; 

-  за наявності аварійного блоку живлення, вимкнути його; 

-  вимкнути комп‘ютер безпосередньо від електромережі. [4] 

У разі виникнення аварійних ситуацій, працівник повинен: 

- у випадку виявлення будь-яких пошкоджень електрообладнання, або 

відчувши запах горілого чи диму, негайно вимкнути електричне живлення, 

повідомити керівника і викликати електрика (категорично забороняється 

самостійно усувати несправності); 

 - якщо загорівся будь-який пристрій, вимкнути електричне живлення, 

повідомити свого керівника, чергового та викликати пожежну службу. Після 

цього ужити заходів, щодо ліквідації пожежі, використовуючи порошковий або 

вуглекислотний вогнегасник. 

Отже, основна небезпека, що виникає під час роботи з комп‘ютером, це: 

-  недостатня освітленість; 

-  випромінювання комп‘ютера; 

-  іонізація повітря; 

-  накопичення електричного заряду на поверхні комп‘ютера; 

-  небезпека враження струмом; 

-  пожежонебезпека; 

-  підвищений рівень статичної електрики; 

-  фізична втомлюваність; 

-  монотонність праці; 

-  значне розумове навантаження; 

-  нервово-емоційне навантаження; 

-  стомлюваність очей; 

-  вплив шуму та вібрацій. 

Можна зробити висновок, що з темпом зростання користувачів ЕОМ, 

зростає небезпека для здоров‘я персоналу що працює за комп‘ютером, 

особливо на підприємствах де застосовують застарілу техніку та обладнання. 

Тож, для забезпечення безпечної роботи за комп‘ютером, слід дотримуватись 

основних норм та правил організації робочого процесу. Також, запорукою 
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безпечної роботи є правильна організація та облаштування робочого місця. 

Дотримуючись внутрішньозмінного режиму праці та відпочинку, можна 

убезпечити себе та своє здоров‘я від негативного впливу діяльності, пов‘язаної 

з використанням комп‘ютера. 
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ШКІДЛИВІ ВИРОБНИЧІ ФАКТОРИ НА ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ 

ВИРОБНИЦТВІ 

Д’якова М.О., студентка (гр. БТ-21, ФБТ НТУУ «КПІ») 

 

Вступ. Фармацевтична галузь – одна з провідних галузей народного 

господарства. У неї входить комплекс виробництв, в якому наряду з хімічними 

способами обробки матеріалів широко використовується також біологічний 

синтез лікарських засобів, а це свідчить про певну специфіку охорони праці 

людей, що задіяні у даній сфері. 

Предметом дослідження є етапи виробничого процесу, що чинять 

негативний вплив на здоров‘я працівників, а також заходи та засоби по охороні 

праці робітників фармацевтичної галузі. 

Основні результати дослідження. Сьогоденна  фармацевтична 

промисловість має низку особливостей, які визначають специфіку її розвитку. 

Виробник має дотримуватися високих вимог хімічної чистоти речовини,а для 

препаратів, що призначені для ін‘єкцій, що вимагає жорсткого  контролю 

стерильності. Якість будь якого препарату має чітко відповідати вимогам 

Державної фармакопеї  України. 

Промислові фактори негативного впливу можна поділити на хімічні, 

фізичні та фактори організації умов праці. Нижче представлена загальна 

характеристика промислових факторів, що визначають умови праці у 

виробництві ліків та рекомендації щодо зменшення їх впливу на здоров‘я 

робітників. 

Хімічний фактор. Повітря робочої зони більшості фармацевтичних 

підприємств має забруднення складного характеру, адже на виробництві 

одночасно присутні багато хімічних інгредієнтів. Забруднюючі агенти можуть 

знаходитися у вигляді аерозолів, газів або парів, тому шкідливі речовини 

надходять в організм головним чином через дихальні шляхи, шкірні покриви 

або шлунково-кишковий тракт. 

Фізичний фактор. Обов‘язковою частиною виробничого процесу є 

подрібнення вихідної сировини лікарських засобів, що здійснюється шляхом 

дроблення і помолу.  Шкідливими виробничими факторами на даному етапі є 

пил, інтенсивний шум, загальна вібрація. 

Поділ матеріалу на фракції також чинить негативний вплив на здоров‘я 

робітників, адже повітряні сепаратори і механічні сита, що використовуються, 

служать значними джерелами виробничого пилу. При виробництві 

гормональних препаратів, або на будь-яких інших малотоннажних лікарських 

препаратів, використовується ручне протирання на ситі. Це викликає 

підвищення впливу шкідливого фактору на працівників, яке пов‘язано з 

виділенням пилу і забрудненням шкіри та спецодягу. 

Для боротьби з виділенням пилу пропонується максимально ефективна 

організація всіх стадій технологічного процесу та обладнання, жорсткий 

санітарний контроль. Шкідливе устаткування необхідно розмістити в окремих 
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приміщеннях, а фундаменти під ними не мають бути пов‘язані з конструкціями 

будівлі [1]. Як відомо, методи керування якістю повітряного середовища 

можуть бути класифіковані за рівнем значимості на: глобальні, регіональні, на 

рівні підприємства та на робочому місці. Найефективніші серед них включають 

герметизацію устаткування, уловлювання забрудненого повітря й ефективне 

очищення його, вентиляцію, герметизацію (локалізацію) робочого місця і 

створення нормальних параметрів повітряного середовища, застосування 

засобів індивідуального захисту, організаційні методи роботи [2]. 

Відповідно до ст.. 8 Закону України «Про охорону праці» робітникам і 

службовцям видаються відповідно до норм спеціальний одяг, спеціальне взуття 

та інші засоби індивідуального захисту, що запобігають падінню внаслідок 

ковзання, механічної вібрації, шуму, захист органів дихання тощо [3] 

У боротьбі з виробничим  шумом і вібрацією рекомендується 

використовувати шумопоглинаючі та  віброзагашаючі пристрої та матеріали. 

Управління процесами дроблення, подрібненнядоцільно здійснювати 

дистанційно. 

Істотно забруднюється повітря виробничої зони шкідливими речовинами 

на етапі транспортування вихідних компонентів, під час якого робітники 

контактують з газами і парами, рідкими і сипучими шкідливими речовинами. 

Існують основні гігієнічні вимоги до устаткування:  стійкість трубопроводів, 

прокладного і набивного матеріалу до дії рідин, заміна сальникових насосів на 

безсальникові й заглибні. Слід зазначити, транспортування за допомогою 

стрічкових транспортерів, шнеків виділяє багато пилу. Найбільш раціональною 

є подача сировини за допомогою пневмотранспорту. 

Етап візуального контролю пов'язаний зі значною зоровою напругою, на 

яку припадає близько 85% робочого часу.  Робітник контролю ампул тривалий 

час знаходиться у вимушеному положенні сидячи, напружуючи при цьому  

дрібні м‘язи кисті. Типовою професійною хворобою даної сфери є тендовагініт 

і координаторні неврози. Монотонність роботи  значною мірою впливає на 

емоційний стан робітника, тому кожні 2 години роботи необхідно 

влаштовувати перерви для виробничої гімнастики [1,2]. 

Висновки. Фармацевтичне виробництво – це складний багатоступінчатий 

процес, на кожному з етапів якого присутні фактори шкідливого впливу. На 

даний момент в Україні досить ефективно врегульовано низку правових . 

питань виробничої безпеки: заключення індивідуальних трудових договорів, 

колективних договорів, створення і функціонування системи розпорядчої 

документації ( положень, стандартів, регламентів і т.д.), ведення документації 

суворої звітності, обов‘язкове страхування від нещасного випадку, 

профзахворювань тощо.  На мою думку, зараз основним завданням є 

стимулювання охорони праці, адже це є обов‘язковою умовою профілактики 

професійних захворювань та попередження виробничого травматизму. Для 

цього я пропоную зосередити увагу не стільки на заходах зовнішнього 

стимулювання, скільки на внутрішньофірмових, наприклад, системі заохочення 
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та преміювання працівників, що сумлінно стежать за виконанням правил 

охорони праці. 

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

Чикунова-Васильєва Н.П., асистент (каф. ОПЦБ НТУУ«КПІ») 
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ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ НЕБЕЗПЕКИ  У ВИРОБНИЧОМУ 

СЕРЕДОВИЩІ 

Замачковська А.В., студентка (гр. БЕ-21, ФБТ НТУУ «КПІ») 

 

Вступ. На початку двадцятого століття почали приділяти увагу 

психологічному вивченню чинників травматизму,причиною якого став високий 

рівень виробничого травматизму в деяких галузях промисловості. Дослідники 

зробили висновок, що деякі робітники частіше наражаються на небезпеку 

отримання виробничих травм, і намагалися за допомогою тестів з'ясувати 

властиві їм психологічні риси та якості. У подальших дослідженнях була 

встановлена залежність схильності до нещасних випадків від особливостей 

професійної діяльності (О.Ліпман, С.Г.Геллерштейн) та конфліктів, що 

виникають у різних сферах життєдіяльності людини (А.Хіршфельд, Р.Беган). 

Сучасна психологічна наука  має два основні погляди на визначення 

першорядності причин травматизації людей під час професійної діяльності. 

Прихильники першого погляду головними причинами травматизму визнають 

закономірності індивідуально-психофізіологічного розвитку працівників, а 

другого - рівень організації та особливості завдань самої професійної 

діяльності. 

За новими експериментальними даними однією з головних причин 

травматизму стали називати адаптацію людини до небезпеки, функціональні 

стани, в яких вона перебуває, низький рівень професійної пильності 

(В.І.Безродний), реакцію людини на стрес (Б.Марголіс, В.Кроес, Р.Кунн). 

На сьогоднішній день стан виробничого травматизму за міжнародними 

критеріями у нашій країн іможна оцінити як задовільний (1 смертельний 

випадок припадає приблизно на 11 тис. працюючих). Проте, ця величина 

лишається ще досить високою. На кожну тисячу працюючих в Україні 

припадало у 2000 році 2,6 випадків виробничого травматизму, у 2001 р. - 2 ,7 ,у 

2 0 0 2 р. - 2 , 1 , У 2003 р. - 1 ,9 ,у 2004 — 1,7 (вірогідне зниження з 2000 до 

2004 рр., Р< 0,01) [1,2]. 

Предметом дослідження є психологічні причини нещасних випадків, що 

виникають у процесі праці та інших видів діяльності. 

Аналіз публікацій. Дослідження даної проблеми висвітлюються в роботах 

сучасних учених. Наприклад, питання небезпеки надзвичайного ризику 

обережності підіймав дослідник в галузі психології безпеки М. А. Котик; 

дослідженнями щодо державного управління охорони праці та організації 

охорони праці на підприємствах, державного нагляду і громадського контролю 

за охороною праці, безпеки життєдіяльності у побуті, транспорті та на 

виробництві у сферах соціальної безпеки, охорони праці займався кандидат 

технічних наук А. В. Русаловський та інші. Крім того, пошуки шляхів 

уникнення небезпечних ситуацій у виробничому середовищі, управління 

ризиком, безпекою, свідомою поведінкою з боку людини здійснювали Л. А. 

Буріченко, Є. П. Желібо, Н. М. Заверуха, В. В. Зацарний, В. М. Заплатинський, 
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В. М. Лапін, В. М. Ярошевська та інші.О. А. Шевчук описав у своїй статті  

людину та її неправильні дії, що спричиняють виникнення небезпечних 

ситуацій у виробничому середовищі [2]. 

Основні результати дослідження. Людським чинником називають 

потенційні можливості людини (джерела різноманітних досягнень, винаходів, 

ризиків чи небезпек при використанні певних технологій). Вони діляться на 

фізіологічні, фізичні, психологічні. Так, до психофізіологічних особливостей 

людини, що можуть призвести до  небезпеки, належать втома (фізіологічна, 

психологічна), дефекти координації рухів (тремор пальців рук, похитування 

тулуба тощо), вади органів чуття (поганий зір, слух), підвищена емоційність, 

стресові стани (у побуті, сім‘ї, поміж друзів, керівництва), необережність, брак 

досвіду (побоювання зробити помилку, напруження нервової системи), 

відсутність мотивації до корисної трудової діяльності (невдоволення 

керівництвом, оплатою, самою роботою, відсутність пізнавальної діяльності, 

незацікавленість у підвищенні продуктивності праці). Тобто,професію потрібно 

вибирати зважаючи на  психофізіологічні особливості організму людини,з 

метою уникнення небезпечних ситуацій . Також однією з  причин виникнення 

небезпек, пов‘язаних із людським чинником, є різке погіршення стану здоров‘я, 

незадовільні умови праці, критичні стани (шок), вживання хімічних, 

наркотичних речовин (чай, кава, транквілізатори, алкогольні суміші, нікотин). 

Одним із прикладів є вживання заспокійливих препаратів,що можуть призвести 

до травматизму і небезпеки життєдіяльності (пригнічується психологічна 

активність, сповільнюється реакція, виникає сонливість), алкогольні суміші та 

інші наркотичні речовини спричинюють порушення координації рухів, 

знижують  реакцію на зовнішні подразники, в результаті зникає здоровий глузд 

[2,3]. 

Для оцінки психофізіологічних особливостей людини (внутрішній 

людський чинник), які допомагають уникнути небезпечних ситуацій на 

виробництві використовують різні методи: загальнонауковий (спостереження, 

анкетування, соціометрія, тестування), педагогічний (вивчення результатів 

навчально-освітньої, виробничої діяльності) тощо. На сьогоднішній ,одним із 

найефективнішим  є психодіагностичний метод – тестування, що дає змогу 

зменшити аварійні ситуації з вини персоналу, підвищити надійність систем 

управління, відібрати неспроможних до певного виду діяльності особистостей, 

або ж сформувати у них необхідні розумові та емоційно-вольові якості. 

Внаслідок цього  тестування та тренування людина стає більш 

дисциплінованою, рішучою, наполегливою, впевнено управляє своїми 

вчинками в складних ситуаціях, приймає рішення відповідно схильності до 

ризику або надзвичайної ситуації, критично мислить, володіє самовладанням 

тощо. Наприклад, обережність – набута психологічна якість, результат 

свідомого і дисциплінованого відношення людини до праці. Відомо, що в 

певних життєвих ситуаціях емоціональні стани сприяють мобілізації 

фізіологічних резервів, які допомагають людині уникати небезпек і боротися за 

життя. Разом з тим, у результаті стресу – захисної фізіологічної реакції 
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організму людини на дію внутрішніх та зовнішніх чинників, її об‘єму, ваги є 

звужена, його переключення важке, м‘язи напружені, рухливість різка, нечітка, 

погано координована, порушується пам‘ять. Отже, людина може допускати 

суттєві помилки, тому необхідне розроблення моделі безпечної поведінки, 

моделі безпеки щодо запобігання будь-якої небезпечної ситуації, що може 

виникнути у виробничому середовищі для прогнозування у перспективі дії 

елементів управління безпекою та ризиком людини. 

Щоб зменшити дію психофізіологічних чинників небезпеки в процесі 

праці необхідно брати до уваги  індивідуальні якості працюючого, оскільки 

помилки на виробництві, а також нещасні випадки є наслідком зіткнення 

якостей людини з особливостями конкретної професійної діяльності. Тобто , 

необхідно проводити професійний психофізіологічний відбір для широкого 

кола професій, заради поліпшення безпеки і захисту здоров'я працівників під 

час роботи [2,4,5]. 

Висновки. Виникнення небезпечних ситуацій у виробничому середовищі 

спричинюється не тільки технікою чи  організацією праці, а й власне самим 

робітником. Неправильні дії людини, зовнішні та внутрішні чинники, 

призводять до зросту травматизму та смерті людини. Тому потрібно постійно 

спостерігати за своїм самопочуттям і при наявності певних змін, якомога 

швидше прийняти заходи (відпочити,звернутися до лікаря тощо). 

 
Науковий керівник: Гусєв А.М., к.б.н, доцент (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ») 
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ОХОРОНА ПРАЦІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 

Захарчук Н.К., студент (гр. БМ-21,  ФБТ НТУУ «КПІ») 

 

 Втуп. Україна, враховуючи необхідність забезпечення власної воєнної  

безпеки та оборони,  усвідомлюючи свою відповідальність  у  справі  

підтримання  міжнародної  стабільності,  як суверенна і незалежна,  

демократична,  соціальна, правова держава має Збройні Сили України  

із необхідним рівнем їх бойової готовності та боєздатності. 

 Збройні Сили  України   забезпечують   стримування   збройної  

агресії  проти України та відсіч їй,  охорону повітряного та  підводного  

простору держави, беруть участь у заходах, спрямованих на боротьбу з 

тероризмом [1].  

 Охорона праці військовослужбовців є надзвичайно важливим завданням, 

особливо зараз, коли відбувається військове протистояння з російськими 

найманцями. 

Предмет дослідження є  несприятливі чинники, які діють на 

військовослужбовців під час виконання своїх службових обов‘язків, 

забезпечення сприятливих умов праці за різноманітних умов, умови роботи з 

бойовими машинами та  комплексами.  

Аналіз публікацій. В нелегкий та доленосний час становлення, 

як самостійної держави, Україна зробила перші кроки в напрямку збереження 

життя та здоров‘я своїх громадян, розпочавши створення власної нормативно-

правової бази прийняттям Закону України «Про охорону праці».  

Одним із заходів держави, направлених на збереження життя та здоров‘я 

своїх громадян під час проходження військової служби, було прийняття 

постанови Верховної Ради України від 23.06.1995 року ғ 244 «Про державний 

нагляд за безпечним веденням робіт на підприємствах, в установах, 

організаціях і у військових частинах військових формувань та органів 

внутрішніх справ і Служби безпеки України» та постанови Кабінету Міністрів 

України від 04.08.1995 року ғ 608 «Про заходи щодо виконання постанови 

Верховної Ради України від 23.06.1995 року ғ 244», де закріплювалось 

формування самостійних органів державного нагляду за охороною праці 

в Міністерстві оборони України. 

Відділ державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони 

України є структурним підрозділом апарату Міністерства оборони України, 

призначеним для здійснення державного нагляду за безпекою експлуатації 

машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, безпечним 

веденням робіт військовослужбовцями, організації охорони праці 

в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України [2,3]. 

Міністерство оборони України наказом від 29.09.2014 року № 688 

затвердило «Положення про проведення навчання з питань охорони праці 

та порядок допуску військовослужбовців Збройних Сил України до 

виконання робіт». 
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Положення встановлює порядок навчання, перевірки знань з питань охорони 

праці та допуску військовослужбовців Збройних Сил України до виконання 

робіт [4]. 

Навчально-методичний центр (НМЦ) з охорони праці Міністерства оборони 

України створено на базі Житомирського військового інституту 

радіоелектроніки імені С.П.Корольова відповідно до наказу Міністра оборони 

України від 28 березня 2000 року ғ 80. 

НМЦ з охорони праці МО України є єдиним відомчим навчальним 

підрозділом у Збройних Силах України, який виконує державне завдання – 

навчання та підвищення рівня підготовки посадових осіб з питань охорони 

праці. 

Щорічно в НМЦ з охорони праці МО України проходять навчання з питань 

охорони праці та перевірку знань  від 350 до 400 посадових осіб військових 

частин, установ, організацій і підприємств МО України, що значно сприяє 

зменшенню рівня травматизму у Збройних Силах України [5]. 

Основні результати дослідження. До чинників, які негативно впливають на 

організм військовослужбовців, належать фізичні, хімічні, біологічні, нервово-

психологічні та інші. 

Фізичні чинники: шум, вібрація, іонізуюче випромінювання, електромагнітні 

випромінювання надвисокочастотного (НВЧ) та інших діапазонів. 

Тривала дія шуму може призвести до значного зниження слухової функції і 

навіть глухоти. Надсильні шуми діють як ударна хвиля, травмують кортіїв 

орган і можуть бути причиною контузії. Щоб знизити інтенсивність шуму, 

потрібні звукоізоляційне устаткування та засоби індивідуального захисту. 

Тривала дія вібрації може спричинити вібраційну хворобу. Запобігання їй 

полягає у застосуванні під час роботи рукавиць та взуття з прокладками, а 

також килимів з матеріалів, що поглинають вібрацію. 

Іонізуюче випромінювання дають рентгенівські трубки, потужні 

високовольтні і прискорювальні пристрої. 

Джерелами НАЧ та інших діапазонів частоти можуть бути антенні системи, 

лінії передач, генератори та окремі НВЧ-блоки. До методів профілактики 

належить екранування робочих місць, дистанційне управління, використання 

індивідуальних засобів захисту. 

Серед хімічних чинників виділяють різноманітні отруйні речовини. Це і різні 

види бензину, що використовується як пальне для двигунів, паливо-мастильні 

матеріали, технічні рідини, гальмівні рідини, етиленгліколь (антифриз), спирти, 

дезінфекційні препарати. 

В умовах праці артилеристів є різноманітні шкідливі чинники, до яких 

належать значне фізичне напруження під час обслуговування гармат, поштовхи 

і трясіння на марші та в разі зміни позицій, забруднення мастильними 

матеріалами під час чищення гармат, порохові гази й тиск повітряної хвилі на 

органи слуху під час стріляння, шум, вібрація, відпрацьовані гази. З метою 

захисту вух при стрілянні з гармат використовують різноманітні протишумові 

засоби індивідуального захисту. 
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Несприятливі чинники, які діють на військовослужбовців під час роботи на 

радіолокаційних станціях, бувають специфічними і неспецифічними. До 

специфічних належать імпульсні електромагнітні випромінювання НВЧ та 

рентгенівське випромінювання. Спостереження за екраном перебігає в умовах 

одноманітної обстановки, і це називається "сенсорним голодом". До 

неспецифічних належить висока температура повітря, електричний струм 

високої напруги, шум, вібрація, нерівномірне освітлення, забруднення повітря 

оксидами азоту та іншими шкідливими хімічними речовинами, навантаження 

на нервову систему і органи зору та гіподинамія. З метою профілактики 

використовують природні укриття, а також спеціальні захисні пристрої. 

Характерними ознаками ракетних військ є постійне перебування в бойовій 

готовності, складність технічного виконання операцій під час підготовки і 

пуску ракет, чіткість виконання обов'язків. В умовах роботи ракетних військ 

бувають такі шкідливі чинники, як шум, вібрація, електромагнітні хвилі 

радіочастот та висока температура повітря. Праця у ракетних військах пов'язана 

зі значним нервово-психічним напруженням. Військовослужбовці ракетних 

військ постійно контактують із компонентами ракетного пального, 

окислювачами і власне паливом. 

Бронетанкові війська в умовах сучасної війни мають дуже велике значення. 

Сюди входять різноманітні бойові машини і їх комплекси, зокрема танки, 

самохідно-артелерійські установки, бронеавтомобілі, бронетранспортери та 

машини спеціального призначення. 

Невеликий простір у танку обмежує обсяг робочих рухів, зумовлює 

напруження робочої пози. У механіка-водія танка мають бути швидкі і точні 

реакції, адже йому доводиться спостерігати за дорогою і полем бою та водночас 

тримати постійний зв'язок із командиром частини, підрозділу, з членами 

екіпажу. 

Праця танкістів супроводжується шумом великої інтенсивності. Шум 

двигуна та гусениць ускладнює слуховий зв'язок між членами екіпажу, тому 

танкістові потрібно напружувати слух і вміти диференціювати шум. 

Інтенсивний шум спричинює втому організму, якщо він досягає 80 дБ і більше. 

Під час руху танка інтенсивність шуму в ньому становить 100 дБ при 

швидкості 10 км/год. Зі збільшенням швидкості руху танка значно зростає і 

рівень шуму. У спектрі шуму переважають частоти 200—800 Гц. 

З метою ослаблення шуму застосовують звукоізоляційні матеріали у стінах 

машин і звукопоглинаючи килимки на підлозі. Встановлюють також 

удосконалені глушники, системи амортизації, безшумні шестерні тощо. До 

індивідуальних засобів захисту від шуму належать протишуми, м'які втулки, 

протишуми типу пов'язок. 

Під час руху танка екіпаж зазнає впливу безперервних поштовхів і трясіння. 

Це потребує значних м'язових зусиль для збереження робочої пози, а також 

значно ускладнює стрільбу. Для амортизації поштовхів застосовують 

спеціальний шлем з еластичними валиками, що захищає голову. 
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Повітря в танку забруднюється відпрацьованими газами. Запобігання 

забрудненню повітря в танку здійснюють за допомогою вентиляції та 

дотримання правил особистої гігієни. На кожного члена екіпажу слід подавати 

приблизно 10 м
3
 свіжого повітря на годину. 

Особливу увагу слід звернути на стан зору танкістів. Освітлення у танку 

характеризується різкими переходами від яскравого світла до тіні і навпаки, що 

призводить до втоми очей і порушення ясного бачення. 

Таким чином, штучне освітлення має розсіюватись якомога рівномірніше та 

забезпечувати умови для вільного спостереження за датчиками приладів, 

максимального збереження адаптації [6]. 

Висновки. Тяжкість праці (фізичне навантаження) та напруженість праці 

(навантаження на ЦНС) саме у людей, що несуть військову службу має  

високий ступінь. Є доволі багато чинників, які негативно впливають на 

організм військовослужбовців: фізичні, хімічні, біологічні, нервово-

психологічні та інші. Тому надзвичайно важливо забезпечити безпечні умови 

служби військовослужбовців.  
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СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ 

Зацарний В.В., к.т.н., доц. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ») 

 

Безпека є головною потребою кожної людини і основним чинником 

життєдіяльності суспільства. Належний стан безпеки у виробничій сфері 

держави має підтримуватися завдяки виконанню відповідних нормативно-

правових актів, відповідальності посадових осіб щодо організації та управління 

виробництвом та відповідності конкретних виконавців трудового процесу 

виконуваній роботі. 

На жаль кількість надзвичайних ситуацій в Україні не зменшується, а 

бюджетні витрати на подолання наслідків аварій постійно зростають [1]. І хоча 

кількість загиблих і постраждалих залишається майже незмінною, ці величини 

на порядок перевищують відповідні показники розвинених країн. Це свідчить 

про те, що техногенний і промисловий стан України потребує переходу до 

регулювання безпеки на основі сучасної парадигми ризик-орієнтованого 

підходу, як це прийнято у більшості країн світу 

Згідно Закону України [2], вже з 2008 р. здійснення державного нагляду 

має відбуватися через оцінювання ступеня ризику від здійснення 

господарської діяльності, ступінь ризику законодавчо стає загальною 

характеристикою рівня безпеки в усіх сферах безпеки: техногенної, 

промислової, пожежної, а також якості продукції, яку випускають 

підприємства. Це демонструє бажання держави увійти в Європейське 

Співтовариство, зокрема в його нормативно-правову базу. Визначення 

ключового поняття «ризик» у цьому законі наведено у його європейському 

розумінні, на відміну від раніше прийнятого законодавства, у тому числі й 

закону про об‘єкти підвищеної небезпеки, а саме: «ризик — кількісна міра 

небезпеки, що визначається як добуток частоти (ймовірності) виникнення 

небезпеки (р) на шкоду(Е), що вона завдає: 

 

R = p 
. 
E 

 

За ступенем припустимості ризик буває знехтуваний, прийнятний, 

гранично допустимий, надмірний. 

Нa практиці досягти нульового рівня ризику, тобто абсолютної безпеки 

неможливо. Через це вимога абсолютної безпеки, що приваблює своєю 

гуманністю, може обернутися на трагедію для людей. Знехтуваний ризик у 
теперішній час також неможливо забезпечити з огляду на відсутність технічних 

та економічних передумов для цього, тому сучасна концепція безпеки 

життєдіяльності базується на досягненні прийнятного (допустимого) ризику. 

 Сутність концепції прийнятного (допустимого) ризику полягає у 

прагненні створити таку малу безпеку, яку сприймає суспільство у даний час, 

виходячи з рівня життя, соціально-політичного та економічного становища, 

розвитку науки та техніки. 
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Прийнятний ризик поєднує технічні, економічні, соціальні та політичні 

аспекти і є певним компромісом між рівнем безпеки та можливостями її 

досягнення. Розмір прийнятного ризику можна визначити, використовуючи 

витратний механізм, який дозволяє розподілити витрати суспільства на 

досягнення заданого рівня безпеки між природною, техногенною та соціальною 

сферами. 

Концепція прийнятного ризику може бути ефективно застосована для 

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

установ. 

Справді, коли працюють, навіть дотримуючись усіх встановлених 

відповідними правилами охорони праці стандартних значень, все ще існує 

деякий рівень залишкового ризику, який неминуче повинен бути присутнім. 

Наскільки ризик є прийнятним чи неприйнятним — вирішує відповідне 

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

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

головним завданням управління є і завжди буде визначення вартості ризику. 

Постановою КМУ від 29.02.2012 р. ғ 306 затверджені критерії, за якими 

оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та 

визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду 

(контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки. 

Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження 

господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки, є: 

- належність до потенційно небезпечних об'єктів, об'єктів підвищеної 

небезпеки; 

- категорія за вибухопожежною та пожежною небезпекою будівлі та 

приміщення; 

-  кількість людей, що постійно або тимчасово можуть перебувати 

одночасно на об'єкті; 

- поверховість або висота будівель; 

- розташування споруд під землею; 

- наявність культурних, історичних, духовних та інформаційних 

цінностей; 

- провадження господарської діяльності, пов'язаної з наданням послуг і 

виконанням робіт протипожежного призначення. 

Відповідно до встановлених критеріїв суб'єкти господарювання з 

урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської 

діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки відносяться до одного з 

трьох ступенів ризику – високого, середнього та незначного.  

До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику відносяться 

суб'єкти, у власності, володінні, користуванні яких перебувають: 

- потенційно небезпечні об'єкти та об'єкти підвищеної небезпеки; 

- промислові та складські будівлі (споруди), які належать до категорії 

―А‖ або ―Б‖ за вибухопожежною небезпекою незалежно від площі, а також 

категорії ―В‖ за пожежною небезпекою площею 500 кв. метрів і більше; 
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- об'єкти нового будівництва та реконструкції; 

- об'єкти з масовим перебуванням людей, зокрема аеропорти, морські, 

річкові, залізничні та автомобільні вокзали республіканського та обласного 

значення, станції метрополітенів; 

- об'єкти, на яких виконуються роботи із збирання зернових культур; 

- висотні будинки (з умовною висотою понад 47 метрів); 

- підземні споруди різного призначення; 

- пам'ятки архітектури та історії, музеї, картинні галереї, бібліотеки, 

державні архівні установи. 

До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику належать також 

суб'єкти, що надають послуги і виконують роботи протипожежного 

призначення. Під час здійснення планових заходів державного нагляду 

(контролю) за діяльністю таких суб'єктів у сфері техногенної та пожежної 

безпеки органи державного пожежного нагляду вибірково перевіряють якість 

наданих ними послуг (виконаних робіт) на об'єктах. 

До суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику відносяться 

суб'єкти, у власності, володінні, користуванні яких перебувають: 

- будівлі підвищеної поверховості (з умовною висотою від 26,5 до 47 

метрів включно); 

- музеї, картинні галереї, бібліотеки, державні архівні установи. 

До суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику відносяться 

суб'єкти, що не належать до суб'єктів господарювання з високим та середнім 

ступенем ризику. 

Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів 

господарювання з високим ступенем ризику здійснюються не частіше ніж один 

раз на рік; із середнім ступенем ризику – не частіше ніж один раз на три роки; з 

незначним ступенем ризику – не частіше ніж один раз на п'ять років. 

Крім вищезазначеної Постанови КМУ актуальною є також Постанова 

Головного державного санітарного лікаря України від 14.02.2008  ғ 8 згідно 

якої до об‘єктів з високим ступенем ризику відносяться водопроводи із 

поверхневих джерел водопостачання, молокопереробні підприємства, в 

асортименті яких є цільномолочна продукція, виробництво кремових 

кондитерських виробів, очисні споруди господарсько-побутової каналізації 

потужністю понад 50 тис. куб. м/добу, дитячі заклади закритого типу (будинки 

дитини, інтернати) та оздоровчі заклади з цілодобовим перебуванням 

(санаторії і позаміські оздоровчі заклади), лікувально-профілактичні заклади, в 

структурі яких є пологові, хірургічні, дитячі та інфекційні відділення, полігони 

токсичних відходів тощо.  

Згідно цієї ж постанови до об‘єктів з середнім ступенем ризику 

відносяться водопроводи з підземних джерел з розподільчою мережею, 

підприємства ресторанного бізнесу, у т. ч. дитячі і підліткові заклади з 

пунктами харчування, які працюють на сировині, очисні споруди 

господарсько-побутової каналізації потужністю до 50 тис. куб. м/добу, аптеки, 

які виготовляють лікарські засоби, стоматологічні кабінети (клініки) тощо. 



88 

До об‘єктів з низьким ступенем ризику відносяться підприємства дрібно-

роздрібної торгівельної мережі, які реалізують алкогольні та безалкогольні 

напої, соки, тютюнові вироби продовольчої торгівлі; поліклінічні відділення; 

свердловини без розподільчої мережі; аптеки, що реалізують готові лікарські 

засоби; підприємства торгівлі непродовольчою групою товарів; видовищні та 

розважальні заклади (будинки творчості, бібліотеки, музичні і спортивні 

школи, театри, музеї, виставкові центри, виставки, кінотеатри, дискотеки, 

розташовані за межами житлової забудови та ін.) тощо. 

Як бачимо, зазначеними постановами ступінь ризику об‘єктів 

господарювання встановлюється виходячи з таких параметрів цих об‘єктів як 

сфера діяльності, пожежовибухонебезпечність, потужність, висотність, 

знаходження під землею тощо. В той же час ми знаємо, що ризик, 

створюваний кожним об‘єктом, є суто індивідуальною характеристикою цього 

об‘єкта. До того ж оскільки ризик постійно змінюється, то лише завдяки 

реальним його оцінкам можливе ефективне управління цим об‘єктом. 

Помилки в оцінюванні реальних значень ризику можуть коштувати дуже 

дорого. На жаль, чинні сьогодні в Україні алгоритми контролю безпеки 

(ризику) ґрунтуються на  застарілих нормах і прописані в підзаконних актах та 

наказах центральних органів влади, за якими рівень безпеки об‘єкта при 

експертному оцінюванні стану обладнання, систем захисту чи виконання 

відомчих правил визначається людиною (інспектором). Це аж ніяк не 

відповідає новому законодавству, оскільки таке оцінювання здійснюється без 

урахування реальних кількісних оцінок безпеки[3]. 

Для вирішення цієї проблеми пропонується здійснювати розв‘язання 

задач з оцінювання ризиків виникнення надзвичайних ситуацій у різних 

галузях виробництва за допомогою відповідних (типових) моделей і 

спеціальних програм, оснащених зрозумілим для звичайного користувача 

інтерфейсом[4]. Такий підхід реалізується на основі сучасних комп‘ютерних і 

програмних засобів. Оскільки кількість груп однотипних об‘єктів обмежена, 

задача в такій постановці має сенс. Дійсно, якщо є кілька об‘єктів з приблизно 

однаковим набором елементів (типовий проект), то вони матимуть подібні 

аварійні сценарії, а отже, і подібні моделі систем, розрахунки ризиків та 

процедури моніторингу. Створення типової моделі дає можливість не лише 

істотно спростити розрахунки ризиків для конкретних об‘єктів підвищеної 

небезпеки, а й здійснювати моніторинг поточного ризику об‘єкта на основі 

такої моделі та методики визначення ризику і, крім того, виконувати страхові 

розрахунки [4]. 
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Розрізнені дані щодо небезпек, які мають місце під час виготовлення 

наноматеріалів та застосування нанотехнологій, зустрічаються у науковій 

літературі переважно лише в якості допоміжного елемента. В той же час існує 

достатньо даних, які вказують на те, що вже наразі ці питання стають 

надзвичайно актуальними і виникає необхідність їх систематизації та 

проведення досліджень задля подальшого використання систематизованої 

інформації в галузі безпеки виготовлення наноматеріалів та застосування 

нанотехнологій.  

Практичне значення та користь нанотехнологій докладно викладено в 

працях [1 — 3]. Праці [4,5] висвітлюють саме небезпеку застосування 

нановиробництва, однак шкода для навколишнього середовища у них показана 

фрагментарно. Робота [6] містить інформацію щодо відносно нових 

технологічних досліджень наночасток, однак достатнім чином не акцентує 

увагу на небезпеці їх застосування. Джерело [7] містить новітні дані, що 

стосуються можливої токсичності наночасток. У роботах [8 — 10] висвітлено 

деякі шляхи, способи, заходи та засоби, спрямовані на усунення небезпек 

нанотехнологій. У праці [11] розглянуто питання взаємодії наночастинок із 

захисними системами організму людини. 

Метою даної роботи є з‘ясування конкретних небезпек, пов‘язаних з 

виготовленням наноматеріалів і застосуванням нанотехнологій та пошук 

заходів та засобів, спрямованих на усунення цих небезпек.  

Нанотехнології — це технології, що оперують величинами, порядку 

нанометра, які можна означити як технології, основані на маніпуляції окремими 

атомами і молекулами для побудови структур із наперед заданими 

властивостями[2]. 

Нові нанотехнології вже використовуються на практиці — приміром, у 

медицині для виготовлення ліків та в низці лікувальних технологій, при 

виготовленні цифрових відеодисків, у галузі електроніки та інформаційних 

технологій для виготовлення транзисторних чипів, у обробці вугілля таким 

чином, щоб створити з нього екологічно чисте рідке пальне, у створенні 

наповнювача для автомобільних каталізаторів та нанокаталізаторів для очистки 

нафти та в інших галузях.  

В галузі медицини можливе створення роботів-лікарів, здатних ―жити‖ 

всередині людського організму, усуваючи всі ушкодження, що виникають, або 

запобігаючи їх виникненню. В найближчому майбутньому очікується поява 

медичного пристрою розміром з поштову марку, який досить буде накласти на 

рану і він самостійно проведе аналіз крові, визначить, які медикаменти 

необхідно використовувати і впорсне їх у кров. Очікуються також перші 

рóботи, створені на основі нанотехнологій, які зможуть конструювати з готових 
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атомів будь-який предмет. Відвертого удару нанотехнології можуть завдати 

індустрії мийних засобів. Поява нових, стійких до забруднень матеріалів, 

зменшить потребу в них. Нанотехнології дозволять наділити інтелектом звичні 

предмети побуту. 

Нанотехнології спроможні зробити революцію в сільському господарстві, 

коли молекулярні рóботи здатні будуть готувати їжу, замінивши рослин і 

тварин. Теоретично можливо виробляти молоко безпосередньо з трави, 

минаючи проміжну ланку — корову. Нанотехнології здатні також стабілізувати 

екологію планети. Нові види промисловості функціонуватимуть без відходів, 

що отруюють планету, а нанорóботи зможуть знищувати наслідки старих 

забруднень. Нанорóботи здатні втілити в життя мрію фантастів про колонізацію 

інших планет[1]. 

Нанотехнології мають також і військове майбутнє. Мілітарні дослідження 

у світі проводяться в шести основних сферах: технології створення і протидії 

―невидимості‖ озброєння, енергетичні ресурси, самовідновлювальні системи, 

зв‘язок, а також пристрої виявлення хімічних і біологічних забруднень. 

Виробники вже одержують замовлення на нанопристрої. Військове відомство 

США замовило шкарпетки з використанням нанотехнологій, які завдяки 

перешкоджанню розвитку бактерій ліквідовуватимуть запах поту, але 

зберігатимуть ноги в теплі і сухості.  

Завдяки нанотехнологіям, з атомами можна проводити маніпуляції, 

створюючи надміцні плівки, що складаються з одного шару атомів. Атоми в 

такому стані сильніше взаємодіють один з одним, поліпшуючи тим самим 

якість плівки. Новий вид матеріалу отримав назву «графен» (структура з атомів 

карбону, розташованих у вигляді бензольних кілець). Ця найтонша плівка із 

усіх, що існують на Землі, відкриває революційні перспективи в комп‘ютерній 

техніці та медицині. Атоми карбону в цій плівці розташовані в конфігурації, що 

нагадує бджолині стільники, залишивши при цьому невеликий простір для 

коливань. Очікують, що найближчим часом графен здатний буде замінити 

кремнієві матеріали, які використовуються зараз в комп‘ютерах.  

Графени також є основою для отримання вуглецевих нанотрубок — 

протяжних циліндричних структур діаметром від одного до декількох десятків 

нанометрів і завдовжки до декількох сантиметрів. Вуглецеві нанотрубки 

складаються з однієї або кількох згорнутих в трубку графенових площин і 

закінчуються зазвичай полусферичною голівкою, яка може розглядатися як 

половина молекули самого розповсюдженого фулерена, — замкнутої сфери, що 

складається з 60 молекул. Фулерени – природні сполуки, які, подібно 

вуглецевим трубкам, утворюються природним шляхом. Їх позначають – С60 [3]. 

Вони досить міцні [6] і фактично не розкладаються в природному середовищі. 

На даний момент однією з найпоширеніших областей застосування фулеренів є 

використання їх для очищення дизельного палива.  

На сьогодні наноматеріалами, крім фулеренів, наноплівок та нанотрубок, 

є фулерити, ліпосоми, нанокомпозити, нанокристали, нанодротинки, 

нанопорошки, нанороботи, нанокапсули, біосенсори, аналізатори, 
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нанобіоматеріали, нанопристрої, наноструктурні рідини (колоїди, гелі, 

полімери) та інші. 

Нанотехнології та наноматеріали широко впроваджуються в різні галузі 

народного господарства. Цей принципово новий напрям вимагає надзвичайного 

пильного вивчення не тільки щодо позитивної дії, а й можливого негативного 

впливу нанотехнологій та їх продуктів на організм людини та зовнішнє 

середовище. В процесі реакції з тканинами організму такі об‘єкти можуть 

поводитися по-різному, залежно від морфологічних і функціональних 

властивостей органів та від впливу зовнішнього середовища, перебування у 

воді або ґрунті. Умови навколишнього середовища, такі як температура, рН, 

ультрафіолетове випромінювання, модифікують властивості наноматеріалу.  

Невеликі розміри та різноманітна форма наночастинок зумовлює 

відмінності в особливостях їх надходження в організм, біотрансформації та 

виведення, взаємодії з клітинними структурами, біологічними молекулами. 

Наночастинки завдяки своїм малим розмірам погано розпізнаються захисними 

системами організму, і як наслідок, не піддаються біотранспортації та не 

виводяться з організму, що сприяє високій їх акумуляції у біосередовищах 

організму. Наночастинки можуть бути більш токсичними, ніж звичайні 

мікрочастинки – вони здатні проникати в незміненому вигляді через клітинні та 

тканинні бар‘єри, циркулювати і накопичуватися в органах і тканинах, 

викликаючи при цьому більш виражені патоморфологічні ураження внутрішніх 

органів.  

Виникає запитання: чи можливо передбачити і проконтролювати не 

тільки лікувальні, а й токсичні ефекти продуктів нанотехнологій на довколишнє 

середовище та на організм людини? Це питання ще потребує всебічного 

вивчення технологами, медиками, гігієністами, фармакологами, токсикологами 

для вирішення технологічних, лікувальних і токсикологічних проблем 

продуктів нанотехнологій [11]. 

Екологічна організація «Silicon Valley Toxics Coalition» (SVTC) 

проводила наступний експеримент. Купувалися шкарпетки з наночастками 

срібла [5]. Останні перешкоджають розвитку бактерій, про що було написано 

вище. Потім шкарпетки пралися у воді без будь-яких миючих засобів, а 

використану воду піддавали аналізу. Був отриманий висновок: масовий злив 

такої води здійснює негативний вплив на репродуктивну систему водних 

організмів, оскільки наночастинки срібла вільно проходять крізь клітини і 

мембрани. Це може викликати безпліддя водної фауни, а отже і її вимирання 

[4]. Те ж саме можна сказати і про використання фулеренів, залишки яких після 

очищення дизельного палива зливають у воду.  Це загрожує загибеллю риби в 

екосистемах озер.  

SVTC проводила також інший експеримент. Нанотрубки (наночастинки 

вуглецю) впроваджували в клітини людського організму, які потім перевіряли 

на предмет життєздатності. Наночастки проникли через цитоплазму в клітинне 

ядро. На 4-й день експерименту всі клітини загинули.Таким чином, можливий 

такий тип забруднення, з яким людство ніколи не мало справи.  
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Недавні дослідження [6] показують, що деякі культури клітин, будучи 

піддані впливу фулеренів у природних умовах, все ж не піддаються 

пошкодженню. Однак, коли фулерени і, наприклад, галова кислота (яка є 

практично у всіх рослинах, а саме в чаї, дубовій корі, дубильних екстрактах і 

т.д.) спільно присутні в клітинній культурі, вони формують сполуки, що 

прикріплюються до поверхні клітини і викликають її загибель. Наведений 

приклад показує, як важко виділити ефекти впливу наночастинок на організм, 

якщо ми розраховуємо на його терапевтичний ефект (наприклад в медицині). 

Отже наночастинки можуть потрапляти в організм у природних умовах у 

вигляді сполук з галовою кислотою та спричиняти загибель клітин. Ефект для 

живого організму проявляється у виникненні запальних процесів в окремих 

органах і тканинах і зниженні імунітету.  

Сучасні медицинські дослідження описують зв'язок між нанорозмірними 

частинками, які циркулюють в атмосфері, і захворюваністю, особливо у літніх 

людей та осіб із зниженим імунітетом. Під підозру в токсичності підпадають не 

тільки фулерени і нанотрубки, але і вже широко застосовувані в косметиці 

наночастинки двоокису титану,а також перспективні з точки зору медичних 

застосувань частинки срібла [7]. 

Враховуючи стрімкий розвиток нановиробництва (за даними 

Федерального агентства навколишнього середовища Німеччини, тільки в цій 

країні нанотехнологіями займається близько 800 компаній ), нагальним є 

питання дослідження та застосування нових заходів безпеки, що захистять 

навколишнє середовище,а також попередять можливі ризики для людського 

організму.  

Прямим вирішенням проблеми є підвищення безпеки безпосередньо при 

виробництві. По-перше необхідно застосовувати утилізацію відходів 

нешкідливим для навколишнього середовища шляхом.  

Наразі нанотехнології є до кінця невивченою галуззю, тому 

перспективним з точки зору подальших досліджень безпеки життєдіяльності на 

виробництві буде саме питання ефективної утилізації нановідходів. А на даний 

момент слід користуватися найпростішими відомими методами захисту, адже 

вони є і найнадійнішими. До таких методів можна віднести герметизацію 

обладнання, посилений контроль та інспектування найвідповідальніших частин 

технологічного процесу, автоматизацію найнебезпечніших для людини 

виробничих етапів (а саме таких, що застосовуються на стадії виготовлення 

найдрібніших частинок), повна диференціація побутових та виробничих 

приміщень. Згідно з [8] навколишнє середовище доцільно і ефективно 

охороняти від потрапляння наночасток за допомогою HEPA фільтрів (англ. 

High Efficiency Particulate Air або High Efficiency Particulate Arrestance — 

високоефективне утримування часток [9]). Оскільки з медичної точки зору 

токсичний вплив наночасток погано вивчений, а регулярний медичний огляд на 

виробництві з цього приводу є затрудненим, слід невідхильно дотримуватися 

елементарних заходів безпеки [10]. 
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Висновки: 

Показано широкі можливості використання нанотехнологій в різних 

сферах народного господарства та перспективи їхнього розвитку. Зазначено,що 

в процесі реакції з тканинами живого організму нанооб‘єкти можуть 

поводитися по-різному, залежно від морфологічних і функціональних 

властивостей органів та від впливу зовнішнього середовища. Проведено 

диференційований аналіз небезпек застосування нанотехнологій і показана 

потреба дослідження та застосування нових заходів безпеки, що захистять 

навколишнє середовище і попередять можливі ризики для людського 

організму, а на даний час, доки такі заходи не розроблені, слід неухильно 

дотримуватися елементарних заходів безпеки, що існують. 
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ШКІДЛИВІ ФАКТОРИ ПРИ РОБОТІ З ПЕРСОНАЛЬНИМ 

КОМП’ЮТЕРОМ ТА СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ 

Землянська О.В., ст. викл. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»); 

Сулема О. К., студ. (гр. КМ-51м, ФПМ НТУУ «КПІ») 

 

Початок XXI століття ознаменувався стрімким та всеохоплюючим 

поширенням комп‘ютерних та інформаційних технологій у суспільстві. 

Сучасна людина вже не може уявити собі життя без використання мобільних 

телефонів, персональних комп‘ютерів, найрізноманітніших електронних 

пристроїв, які на сьогодні використовуються всюди – в офісах, в навчальних 

закладах, на виробництвах, вдома. Всебічна світова інформатизація людської 

діяльності – цілком закономірний та незворотній наслідок науково-технічного 

прогресу. Але разом з тим, що комп‘ютери значною мірою спрощують життя 

людей, вони ж створюють нові шкідливі фактори для здоров‘я людини, адже 

користь та шкода завжди є двома невід‘ємними сторонами однієї медалі. 

Як підрахували аналітики британського регулятору телекомунікаційного 

ринку Ofcom, сучасна людина витрачає на роботу за комп‘ютером приблизно 

половину всього часу, коли вона не спить, тобто приблизно вісім годин в день. 

Причому мова йде лише про середньостатистичну людину, робота якої не 

завжди може бути пов‘язана з комп‘ютерами. А що ж казати про програмістів, 

системних адміністраторів та інших робітників у IT-галузі, які використовують 

комп‘ютерну техніку значну частину дня? І разом із користю, яку приносять 

комп‘ютери, вони завдають значну шкоду здоров‘ю людини. 

На сьогоднішній день вважається, що існують наступні шкідливі фактори, 

що впливають на здоров‘я людини, та такі методи їх усунення. 

I. Навантаження на зір. 

Коли мова йде про шкідливий вплив комп‘ютера на людину, саме цей 

фактор як правило вважається одним з найбільш істотних. 

Надмірна яскравість, непомітне для нашого ока, але від того не зникаюче 

мерехтіння зображення на екрані, іноді також, залежно від якості монітору, 

відблиски світла та дзеркальне відбиття на поверхні екрану змушують очі 

занадто напружуватись [1]. Це призводить до того, що м‘язи кришталику 

перенавантажуються, з‘являється синдром «сухих очей», та зір починає 

погіршуватись. Причому нерідко це відбувається протягом тривалого часу, 

непомітно для людини, що в свою чергу може призвести до серйозних 

захворювань, таких як прогресуюча короткозорість або навіть катаракта. 

Окрім того, довготривале напруження м‘язів очей призводить до 

перевтомлення людини, роздратування, а з плином часу – й постійних головних 

болів, безсоння. 

Для усунення шкідливих наслідків роботи за комп‘ютером для зору 

необхідно використовувати лише сучасні монітори з високою розділовою 

здатністю. Також обов‘язково потрібно відрегулювати кольорову палітру 

екрану відповідно до своїх потреб, особливу увагу при цьому треба приділяти 
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налаштуванню червоного та синього спектрів. Монітор має бути розташований 

під кутом 90
о
 до джерела світла для запобігання виникнення відблисків. 

II. Навантаження на опорно-руховий апарат. 

Другим за шкідливістю фактором, що впливає на здоров‘я при роботі за 

комп‘ютером, як правило вважають стиснену позу при сидінні за робочим 

столом. 

Під час довготривалої роботи в сидячому положенні відбувається 

нерівномірне розподілення навантаження на м‘язи спини та міжхребетні диски. 

Це може спровокувати наступні порушення [1, 2]. 

1. Утруднене дихання. Винесені вперед лікті не дають вільно рухатись 

грудній клітці, що в найгіршому випадку може призвести до розвиненню 

приступів кашлю, астми тощо. 

2. Болі в м‘язах спини та шиї. Людське тіло не пристосоване до 

довготривалого нерухомого положення. Тривала нерухомість знижує приплив 

крові до м‘язів, що в свою чергу призводить до накопичення продуктів 

метаболізму, які дратують нерви задіяних м‘язів. Це може спровокувати 

головний біль та загальний дискомфорт. 

3. Остеохондроз. При тривалому сидінні у нерухомій позі з опущеними 

плечима можуть виникнути стійкі зміни кістково-м‘язової системи людини, що 

призводить до розвинення остеохондрозу, а у найтяжчих випадках – сколіозу, а 

також невралгії. 

4. Захворювання суглобів кистей рук. Одноманітні рухи пальцями та 

кистями рук під час роботи на клавіатурі та з мишею можуть призвести до 

стану, відомого як «тунельний синдром зап‘ястя». Це виражається сильними 

больовими відчуттями, занімінням рук та пальців, утрудненими рухами та 

набряклістю. 

5. Гіподинамія. Довготривале сидіння за комп‘ютером нерідко 

призводить до гіподинамії, яка виражається у безсонні, апатії, загальній 

кволості, неуважливості, сильному зниженні імунітету, тощо. 

Для уникнення серйозних наслідків для здоров‘я обов‘язково необхідно 

зайняти правильне положення тіла за комп‘ютером. Спеціалісти рекомендують 

влаштуватись на відстані 50-70 см: спина та шия випрямлені, плечі розслаблені, 

ноги зручно стоять на полу або на спеціальній опорі, монітор знаходиться на 

рівні очей, кисті та передпліччя не напружуються та розташовані на одній лінії. 

Кожну годину роботи за комп‘ютером необхідно робити десяти хвилинну 

активну перерву. 

III. Психологічне навантаження. 

Тривала робота за комп‘ютером потребує зосередженості, що нерідко 

приводить до сильного нервового перенапруження, а як наслідок – 

роздратування, стресу, безсоння, тощо. 

Для запобігання розвинення нервових розладів необхідно обмежувати 

час, проведений за комп‘ютером. Спеціалісти рекомендують хоча б один день в 

тиждень максимально мінімізувати роботу за комп‘ютером, не більше двох 
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годин, для розвантаження себе від зайвої інформації та психологічного 

напруження. 

IV. Електромагнітне випромінювання. 

Існує два типи моніторів: монітор на основі електронно-променевої 

трубки (ЕПТ) та монітор з рідкокристалічним дисплеєм (РК). Якщо вести мову 

про електромагнітне випромінювання, то в першу чергу це стосується 

моніторів типу ЕПТ. На ЕПТ кінескопу потенціал складає близько 20 тисяч 

вольт, що в 100 раз більше за напруження в електромережі [2]. При цьому сам 

потенціал не завдає шкоди, але він виникає між екраном дисплея і обличчям 

людини та розганяє частки пилу, що осідають на екран, до великих швидкостей, 

які створюють постійне електростатичне поле, що може завдавати шкоду для 

очей та шкіри людини. Таке електростатичне поле може також негативно 

впливати на центральну нервову та серцево-судинну системи. 

Втім, на сьогоднішній день монітори типу ЕПТ майже відійшли у минуле. 

На заміну їм прийшли РК-дисплеї, які є значно безпечнішими, оскільки їх 

випромінення є настільки незначним, що не впливає на здоров‘я людини. 

Для безпечної роботи за комп‘ютером найкращим варіантом є заміна всіх 

моніторів типу ЕПТ на РК-дісплеї. 

V. Електричний струм. 

Коли мова йдеться про шкідливі фактори, пов‘язані з використанням 

комп‘ютера, більшість людей забуває про один з основних ризиків, які 

виникають при роботі з будь-яким електронним приладом. Електричний струм 

також може бути фактором ризику як для людини, так і для роботоздатності 

власне комп‘ютера. В першу чергу це стосується підключення комп‘ютера до 

електромережі, використовуючи розетки старого зразка без вбудованих 

елементів заземлювання. 

Для запобігання негативних наслідків – таких як ураження електричним 

струмом, вихід з ладу комп‘ютера при збоях електроживлення, тощо – 

необхідно заземлювати пристрій самостійно. Заземлення металевого корпусу 

системного блока знижує ризик ураження статичною електрикою внутрішніх 

елементів комп‘ютера, а також, головним чином, ризик ураження електричним 

струмом самої людини [3]. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ПІД ЧАС 

РЯТУВАЛЬНИХ РОБІТ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

Землянська О.В., ст. викл. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»); 

Негода К.В., Кукса М.Ю., студ. (гр. КМ-51м, ФПМ НТУУ «КПІ») 

 

Надзвичайні ситуації завжди супроводжували існування людства, нерідко 

через них гинули держави та цивілізації. Сьогодні надзвичайні ситуації не 

менше загрожують людству, ніж сотні і тисячі років тому. Наукові дослідження 

свідчать, що в подальшому спостерігатиметься збільшення загальної кількості 

надзвичайних ситуацій, масштабності їх наслідків, в т. ч. для життя і здоров'я 

людей та розміру збитків [1]. 

Головними напрямами діяльності за даних умов є попередження та 

відвернення надзвичайних ситуацій, зменшення сили їх впливу, своєчасне та 

адекватне реагування на них. Цього можна досягнути детально вивчивши їх 

причини, вражаючі фактори, механізми розвитку, основні засоби попередження 

та захисту. Звичайно, необхідно намагатися звести до мінімуму кількість 

надзвичайних ситуацій, а якщо це неможливо, то хоча б завчасно передбачати 

їх появу, можливі наслідки та вживати відповідні заходи. 

Як показує практика дуже часто під час ліквідації наслідків катастрофи 

можна уникнути, або хоча б значно зменшити, кількість жертв шляхом 

правильно координування рятувальних робіт та дій постраждалих. Для цього, 

наприклад, за радянських часів дуже широко використовувалася система 

радіоповіщення населення на випадок виникнення надзвичайних ситуацій. 

Зараз дані системи не дуже поширені, та за умови істотних руйнувань 

місцевості вони не є надійними. 

У випадку масштабних руйнувань необхідно оперативно побудувати 

карти постраждалих районів, указуючи особливості руйнування шляхів, споруд, 

стратегічних об‘єктів. Дана інформація необхідна як для рятувальників, так і 

для постраждалих, оскільки вони, у разі володіння відповідною інформацією, 

мають змогу самостійно покинути небезпечні райони, скористатися 

тимчасовим укриттям, продовольчими запасами чи гуманітарною допомогою. 

Очевидно, що в умовах надзвичайної ситуації подібні «карти порятунку» мають 

бути створені дуже швидко, інакше вони можуть втрати свою актуальність з 

сумними наслідками. Створення та оновлення таких карт стає можливим тільки 

за рахунок великої кількості учасників даної роботи. 

Одним з прикладів застосування OSM є великий землетрус на острові 

Гаїті, що стався 12 січня 2010 року. Епіцентр знаходився в 22 км на північний 

захід від столиці Республіки Гаїті Порт-о-Пренс, гіпоцентр на глибині 13 км. 

Після основного поштовху магнітудою 7 було зареєстровано безліч повторних. 

Тоді було зроблено принаймні 400 редагувань карт OSM Гаїті після 

землетрусу. Більшість – окреслення знімків Yahoo і ретельний збір інформації 

зі старих карт ЦРУ (карт, придатних для навігаторів просто не існувало). Також 
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було отримано дозвіл на використання зображень із супутників, зроблених 

після землетрусу, що дозволило відзначити будівлі, що завалилися [2]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Карта OSM до землетрусу на Гаїті 

 

На рис. 1 та рис. 2 видно результат праць учасників OSM, які їх 

редагували. Через два дні вони зробили не тільки карту, але і безліч актуальних 

відміток (наметові містечки, госпіталі) на ній. Зараз на OSM-карті Гаїті дуже 

велика деталізація. 
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Рисунок 2 – Карта OSM станом на 14 січня, через два дні після 

землетрусу на Гаїті 

 

Інший приклад застосування OSM – землетрус магнітудою від 7,8 до 8,1 

за шкалою Ріхтера, який відбувся 25 квітня 2015 року у Непалі. Епіцентр 

землетрусу знаходився за 29 км від Ламджунгу, а гіпоцентр залягав на глибині 

15 км. На допомогу постраждалим в жахливому землетрусі прибуло безліч 

рятувальників з усіх кінців світу. Але були й люди, які змогли допомогти 

рятувальній операції, працюючи за комп'ютерами, вони полегшували роботу 

тих, хто боровся з природним катаклізмом на місцях [3]. 

Добровольці OSM вручну редагували карти на основі супутникових 

знімків та GPS-даних. Але якщо в розвинених країнах практично всі деталі 

великих міст досить детально відображені в векторних картах, то для такої 
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країни, як Непал, а особливо для її малонаселених районів, ця інформація була 

вкрай мізерною. 

За 48 годин більше 4000 чоловік нанесли на карту більше 21000 км доріг і 

110 681 будівель. В результаті інформації про дороги стало в чотири рази 

більше в порівнянні з початковою кількістю, що містилася на картах Непалу до 

події, а кількість нанесених будівель збільшилася на 30%. На картах з'явилися 

стежки, бази відпочинку, переправи й інші точки, критичні для служб 

порятунку. 

Використовуючи геодезичні дані, що надійшли через кілька годин після 

події, модератори проекту змогли мобілізувати добровольців, які в першу чергу 

наносили на карти шляхи, по яких можна було врятуватися з постраждалих 

районів. 

На сьогодні існує кілька відкритих геоінформаційних систем (ГІС), що 

дають змогу кожному охочому вносити нову інформацію про місцевість чи 

регіон. Як правило такі системи об‘єднують тисячі учасників з усього світу – 

картографів-любителів. З кожним роком такі системи стають все 

популярнішими та збільшують кількість учасників, які вносять нові дані. 

Однією з найпопулярніших є система Open Street Map (OSM). В поєднанні з 

популярним бездротовим зв‘язком такі системи можуть бути дуже користі. 

Використовуючи знімки з супутників, картографи-учасники відкритої ГІС 

можуть за декілька годин нанести на карту райони, що зазнали руйнувань, 

указуючи характер руйнувань шляхи евакуації, пункти гуманітарної допомоги. 

Цими картами можуть скористатися як постраждалі, використовуючи свої 

телефони та гаджети, уточнюючи координати стратегічних об‘єктів та шляхів 

евакуації, так і рятувальники, які матимуть змогу ефективніше проводити 

рятувальні операції. Простий інтерфейс і перевірка робіт більш досвідченими 

учасниками дає змогу швидко почати роботу з проектом навіть тим, хто раніше 

не займався картографуванням. 

 

Література 

 

1. Запорожець О. І. Безпека життєдіяльності : підручник. / О. І. 

Запорожець, Б. Д. Халмурадов, В. І. Применко та ін. - К. : «Центр учбової 

літератури», 2013. - 448 с. 

2. Спасатели на Гаити используют OpenStreetMap. 08.02.2010 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://habrahabr.ru/post/83513. 

3. Армия добровольцев помогала спасать непальцев, обновляя данные 

открытых карт. 10.05.2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://geektimes.ru/post/250180. 

  



103 

ЗАХИСТ ТЕКСТОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТІВ ЗА 

ДОПОМОГОЮ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ЦИФРОВОГО 

ПІДПИСУ 

Землянська О.В., ст. викл. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»); 

Митрофанов В.О., студ. (гр. УВ-51с, ФММ НТУУ «КПІ») 

 

Актуальною тема є по тій причині що фальсифікація товарів, документів і 

продукції останнім часом набула масового характеру. Майнова та моральна 

шкода наносяться громадянам та підприємствам підробкою товарів, цінних 

паперів і фальсифікацією документів. Шахраї використовують сучасну техніку. 

Прибуток від реалізації «лівої» продукції, збагачення шляхом фальсифікації 

різного роду документів живлять тіньовий бізнес і кримінальні структури. 

Проблема масового споживання фальсифікованих товарів набула рис 

національного лиха і стає суттєвою загрозою для інтересів особистості, 

суспільства і держави, а, отже, для національної безпеки країни. 

Головним способом – захисту товарів споживчого ринку, документів і 

продукції в даний час є застосування систем маркування. Тобто з метою 

захисту знаків маркування, а також документів і цінних паперів, від 

фальсифікації в даний час використовуються спеціальні методи друку, 

спеціальні фарби з особливими оптичними і магнітними властивостями, 

голограми. 

На сьогодні зловмисник може мати всілякі компоненти та обладнання для 

виробництва підроблених документів. Система нотаріального завірення 

документів також не забезпечує абсолютної їх надійності. 

У випадках небезпеки для захисту інформації від навмисних або 

випадкових спотворень в електронному документообігу знаходить широке 

використання електронний цифровий підпис. 

Однак, електронний цифровий підпис може також застосовуватися для 

захисту товарів і паперових документів від фальсифікації. Існують відомі 

способи ідентифікації контрольованого об'єкту і спосіб підтвердження 

автентичності інформації. 

На кожну одиницю товару наноситься спеціальний захисний знак 

(регіональна спеціальна марка), що має поле для запису контрольно-облікової 

інформації у вигляді двомірного штрихового коду і в буквено-цифровій формі. 

Контрольно-облікова інформація може підписуватися електронним цифровим 

підписом (ЕЦП), який разом з контрольно-обліковою інформацією наноситься 

на захисний знак в штриховому коді. 

Електронний цифровий підпис – формується по стандартному алгоритму 

з використанням секретного ключа маркування, є унікальним і гарантує 

цілісність контрольно-облікової інформації від підробки. Спроби змінити хоча 

б один біт в контрольно-обліковій інформації або в ЕЦП будуть виявлені при 

перевірці. При цьому спеціальний захисний знак повинен мати комплексний 

захист від підробки, в тому числі: голографічний захисний елемент; 
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контрольно-облікову інформацію у вигляді штрихового коду та буквено-

цифровій формі; спеціальну мітку, виконану безбарвною спеціальною фарбою, 

що світиться при інфрачервоному опроміненні; графічні елементи; просічки 

для захисту від переклеювання, оригінальну форму. Поєднання штрихового 

кодування та ЕЦП може застосовуватися для захисту паперових документів. 

Передумовою для реалізації даного способу є широке використання 

комп'ютерів для підготовки документів. Це дає можливість застосувати 

програмні засоби криптографічного захисту інформації, що використовують 

алгоритм формування та перевірки ЕЦП. Захисту може підлягати виділена 

частина інформації (контрольні фрагменти), нанесена на паперовому носії. 

Кількість виділених контрольних фрагментів та їх обсяг залежать від типу та 

обсягу самого документа, а також від важливості відображеної в ньому 

інформації і необхідного ступеня її захисту. Так, в граничному випадку при 

захисті всього документа контрольний фрагмент містить всю інформацію. При 

багатосторінковому документі маркуватися може кожна сторінка об'ємом в 

районі 1500 - 2000 знаків. 

Виділена контрольна інформація в цифровій формі підписується ЕЦП. 

Контрольна інформація і відповідна їй ЕЦП перетворюються в двомірний 

штриховий код. Друк документа може здійснюватися на захищеному бланку з 

використанням принтера з одночасним нанесенням двомірного штрихового 

коду. Промаркірований документ (платіжне доручення, сертифікат 

відповідності, товарно-транспортна накладна) надходить користувачеві, 

вводиться в господарський або фінансовий обіг. Двомірний штриховий код 

може також наноситися на спеціальний захисний знак, який розміщується на 

захищаємому документі. 

В момент верифікації з промаркованого документа здійснюється 

зчитування штрихового коду і його перетворення, перевірка достовірності ЕЦП 

і відображення контрольної інформації на дисплеї або шляхом друку на 

принтері для візуального порівняння з інформацією, нанесеною на документі у 

звичайній, буквено-цифровій формі. Якщо ЕЦП справжня, то здійснюється 

візуальне порівняння контрольної інформації, виділеної з штрихового коду, з 

інформацією в паперовому документі у звичайній буквено-цифровій формі. Збіг 

контрольної інформації з інформацією, відображеної в документі, гарантує його 

справжність. Використання секретного ключа при формуванні ЕЦП і 

відповідного йому відкритого ключа при перевірці ЕЦП однозначно 

підтверджують маркувальники, т. е. авторство виконавця документа або особи 

яка підписала (завірила) документ. 

Таким чином, використання ЕЦП в поєднанні зі штриховим кодуванням 

та іншими захисними технологіями дозволяє вирішити завдання захисту 

товарів, продукції та документів від фальсифікації. Розглянуті способи захисту 

товарів, продукції та документів також дозволяють автоматизувати обробку 

паперових документів, застосувати інструментальні методи контролю. 
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ОЦІНКА РИЗИКІВ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Землянська О.В., ст. викл. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»); 

Мусіна К.В., студ. (гр. УЗ-51м, ФММ НТУУ «КПІ») 

 

Анотація. У статті визначено сферу впливу ризиків на економічну 

безпеку підприємства та механізм оцінки рівня економічної безпеки 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 

Annotation. The sphere of risks that influences the economic security is 

determined in article. The mechanism for estimating the level of economic security of 

foreign economy activity is established in the article. 

Постановка проблеми. Сучасний стан національного господарства 

країни характеризується високим рівнем відкритості економіки, де 

зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) підприємств є важливим чинником її 

економічного благополуччя. Процеси глобалізації та інтернаціоналізації 

забезпечують пришвидшені темпи економічного розвитку країни, розвиток її 

міжнародних економічних зв‘язків та інтеграцію до системи світового 

господарства. З огляду на нестабільне зовнішнє середовище, мінливі фактори 

внутрішнього середовища, збільшення конкурентного середовища виникає 

потреба у постійному дослідженні та аналізі економічної безпеки ЗЕД 

підприємства. Під економічною безпекою слід розуміти такий стан захищеності 

економічних інтересів суб‘єктів ЗЕД, який дає можливість незалежно від 

зовнішніх і внутрішніх умов та будь-яких загроз забезпечити сприятливі умови 

здійснення ЗЕД. Передбачається забезпечення однакового рівня безпеки усім 

підприємствам на території країни. Така політика держави не тільки створює 

комфортні умови ведення бізнесу в країні, а й зміцнює її імідж у міжнародному 

економічному просторі. 

Аналіз останніх досліджень. Проблемами економічної безпеки 

підприємств та зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів господарювання 

присвячена велика кількість наукових публікацій та монографій таких вчених 

як А.Е. Воронкова, Г.В. Козаченко, І.П. Отенко [2-5], І.О. Бланк, 

С.М. Ілляшенко, Л.А. Костирко. Найчастіше теоретики та практики 

розглядають економічну безпеку підприємства – суб‘єкта ЗЕД як механізм 

захисту від загроз та негативних наслідків змін у мікро- та макросередовищі. 

Таке трактування звужує дослідження економічної безпеки до рівня внутрішніх 

можливостей підприємства у протидії зовнішнім несприятливим чинникам. 

Тобто, у механізмі забезпечення економічної безпеки не враховується фактор 

передбачення ймовірного виникнення загроз із оцінкою ризиків для 

підприємства. 

Тому науковий апарат забезпечення економічної безпеки ЗЕД 

підприємств вимагає уточнення й проведення додаткових досліджень у сфері 

виявлення ризиків при здійсненні ЗЕД.  
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Завдання дослідження. Метою статті є окреслення сфери ризиків – змін 

навколишнього середовища, що являють собою потенційні загрози і майбутні 

можливості для підприємства – задля оцінки рівня економічної безпеки 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Зовнішньоекономічна безпека – це такий стан відповідності 

зовнішньоекономічної діяльності національним економічним інтересам, що 

забезпечує мінімізацію збитків держави від дії негативних зовнішніх 

економічних чинників та створення сприятливих умов розвитку економіки 

завдяки її активній участі у світовому розподілі праці. 

Беручи до уваги нестабільність зовнішнього середовища за ринкових 

умов господарювання, нами запропоновано розпочинати створення 

ефективного механізму управління економічною безпекою діяльності 

підприємства з виявлення ризиків. Враховуючи різноманітність підходів до 

класифікації ризиків функціонування підприємства чи їх сукупності, поділ 

загроз економічній безпеці підприємництва може бути здійсненим за 

критеріями: сфера господарської діяльності об‘єкта, спосіб впливу на нього, 

масштаб завданих збитків, мета загрози та ін. [3, с.128]. Доцільно побудувати 

модель загроз, ймовірність яких може наступити для підприємства. Цей підхід 

передбачає поділ усіх загроз на дві сфери: 

- за межами сфери впливу підприємства, або зовнішні загрози; 

- в межах і за участю впливу підприємства, або внутрішні загрози [6, 

с.108]. 

Зовнішні ризики можна об'єднати в такі групи: політичні, соціально-

економічні, демографічні, науково-технічні та технологічні, екологічні, 

природно-кліматичні, правові, кримінальні. 

Внутрішні загрози передбачають безпосередню участь у них 

підприємства. Ними можуть бути: 

- недотримання вимог виробничих стандартів та технологічних процесів в 

організації виробництва; 

- недоцільна та необ'єктивна фінансова й маркетингова політика компанії; 

- технологічні неточності показників; 

- кадрові ризики, пов'язані умисними професійними помилками та через 

низьку кваліфікацію; 

- помилки на рівні менеджменту; 

- кримінальні дії працівників по відношенню до компанії [7]. 

Після оцінки рівню ризикової ситуації, здійснюється перехід 

безпосередньо до обрання методу оцінки економічної безпеки. Одним із 

сучасних найефективніших способів є метод аналітичної оцінки [21]. Його 

застосування передбачає оцінку рівня економічної безпеки на підставі 

визначення сукупного критерію економічної безпеки. Даний показник 

розраховується як середньозважене окремих функціональних складових, які 

обчислюються на основі порівняння можливої величини фінансових збитків від 
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ЗЕД діяльності підприємства та ефективності заходів щодо запобігання цим 

збиткам. 

Наступним кроком є здійснення функціонального аналізу заходів з 

організації необхідного стану економічної безпеки по окремим складовим у 

такому порядку [21]: 

1. Визначення структурних показників небажаних впливів у кожній 

функціональній складовій економічної безпеки. Поділ негативних впливів на 

об'єктивні і суб'єктивні. 

2. Фіксація проведених первинних заходів для запобігання прояву 

негативним наслідкам у кожній функціональній складовій економічної безпеки. 

3.Проведення оцінки ефективності здійснених заходів з погляду 

нейтралізації конкретних негативних впливів у кожній функціональній 

складовій економічної безпеки. 

4. Визначення причин повторного виникнення негативних впливів. 

5. Виявлення неусунених та передбачуваних негативних впливів на стан 

економічної безпеки. 

6. Опрацювання рекомендацій щодо усунення існуючих негативних 

впливів на економічну безпеку та запобігання можливим таким впливам. 

7. Оцінка значимості кожного із прогнозованих заходів для усунення 

негативних впливів у майбутньому. 

Результати проведеного функціонального аналізу подаються у вигляді 

певної таблиці-карти. При заповненні даної форми негативні явища, що 

здійснюють вплив одразу на кілька складових економічної безпеки, враховують 

окремо вартість для кожної з них. Загальна вартість заходів, проведення яких 

необхідне одночасно для різних функціональних складових, ураховується в 

передбаченому бюджеті підприємства лише один раз. 

Висновки: за умов існування багатьох підходів до визначення рівня 

економічної безпеки ЗЕД підприємства потрібно розширювати межі аналізу та 

проводити оцінку сфери виникнення ризиків. Дана методика передбачає не 

лише реагування на негативні наслідки, а й можливе уникнення за рахунок 

передбачення дії негативних факторів. Україні в зовнішньоекономічній 

діяльності особливо слід ураховувати географічний фактор. Зокрема, факт 

надмірної її залежності від Росії, яка є домінуючим постачальником до України 

деяких стратегічних товарів, насамперед критичного імпорту, та споживачем 

значних обсягів вітчизняної продукції слід вважати серйозною загрозою 

національній економічній безпеці. 
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Вступ. Роль жінки у сучасному суспільстві є одним із важливих й 

актуальних питань у наш час. Рівні права і можливості в одержанні освіти, 

загальної і спеціальної підготовки призвели до того, що жіноча праця за своєю 

кваліфікацією зрівнялась з чоловічою. Але, крім роботи на виробництві, жінки 

багато сил і часу приділяють домашньому господарству і вихованню дітей 

навіть за умови, що це повноцінна сім‘я, в якій є чоловік. Тому об‘єктивно 

жінка не може нарівні з чоловіком брати участь у суспільному виробництві. 

Предметом дослідження є умови праці жінок в Україні та розвинених 

країнах Європи. Розгляд цих питань буде проводиться  з врахуванням вимог 

охорони праці, а також інших факторів, які впливають на статус та права жінок 

у сучасному світі. 

Аналіз публікацій. Сучасні тенденції, які спостерігаються в Україні 

представлені в роботі [1]. За даними статистики, в України працює понад 12 

млн. жінок на важких ручних роботах, у промисловості відсоток жінок 

становить 20 %, а в будівництві — понад 25 % працівників. У цехах з важкими 

та шкідливими (і навіть з особливо важкими і шкідливими) умовами праці 

жінок налічується понад 30 %. І незважаючи на те, що існує перелік, у якому 

заборонені для жінок ті види праці, які шкідливі для їх здоров‘я і здоров‘я 

майбутніх дітей, число жінок, що працюють у важких і шкідливих умовах, 

знижується вкрай повільно. Перелік важких робіт із шкідливими та 

небезпечними умовами (понад 500 видів робіт у різноманітних галузях 

виробництва), на яких забороняється застосовувати працю жінок, затверджено 

наказом Міністерства охорони здоров‘я України від 29 грудня 1993 р. ғ 256. 

При розробці цього Переліку взято за основу раніше чинний «Список 

производств, профессий и работ с тяжелыми и вредными условиями труда, на 

которых запрещается применение труда женщин». 

Важкими умовами праці можна пояснити збільшення у жінок кількості 

захворювань, що призводять до безплідності, несприятливого перебігу 

вагітності. Зростає дитяча та материнська смертність[1]. 

В статті [2]зазначено, що для практично здорових жінок на всіх 

підприємствах повинні надаватися робочі місця з допустимими умовами праці, 

що характеризуються такими факторами середовища і трудового процесу, які 

не перевищують установлених гігієнічних нормативів для робочих місць, а 

можливі зміни функціонального стану організму відновлюються під час 

регламентованого відпочинку і не повинні мати несприятливого впливу в 

найближчому і віддаленому періодах на стан здоров‘я працівниць. Наявність на 

робочому місці хімічних речовин першого і другого класів небезпеки, 

патогенних мікроорганізмів, а також речовин, що володіють алергічною, 
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канцерогенною, мутагенною дією, протипоказана для праці жінок дітородного 

віку. 

Відповідно до ст. 174 КЗпП і ст. 10 Закону України «Про охорону праці» 

не можна допускати жінок до наступних видів роботи, навіть якщо вони 

наполягають на виконанні цих робіт: 

 роботи з важкими умовами праці; 

 роботи зі шкідливими або небезпечними умовами праці; 

 підземних робіт (крім нефізичних або робіт із санітарного і побутового 

обслуговування). 

Існують також норми гранично допустимих навантажень для жінок при 

підійманні та переміщенні важких речей вручну, що встановлені наказом ғ 241 

МОЗ України «Про затвердження граничних норм підіймання та переміщення 

важких речей жінками» від 10.12.1993 р. Забороняється залучати жінок до 

робіт, пов‘язаних з постійним переміщенням протягом робочої зміни вантажів 

масою понад 7 кг. 

За даними Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ - 

http://reports.weforum.org), Ісландія вже п'ять років поспіль очолює рейтинг як 

країна з найменшим розривом між статями, а відтак найвищим ступенем 

гендерної рівності. Відповідно, це означає, що в цій країні жінки мають 

найвищий показник рівного доступу до освіти і охорони здоров'я, а також 

політичного та економічного життя. 

Для порівняння відносного розриву між статями, ВЕФ укладає рейтинг на 

основі кільканадцяти різних наборів даних. Рахунок 1 (або 100%) означає 

рівність; нуль (0%) означає нерівність. Країни отримують місце в рейтингу 

залежно від балу рівності. 

Основні результати дослідження. Проаналізувавши рейтинг ВЕФ, 

помітно, що сусідні з Ісландією скандинавські країни також займають високі 

позиції - Фінляндія, Норвегія і Швеція. 

Найкраща ситуація в країнах Північної Європи. Експерти Всесвітнього 

економічного форуму пояснюють це, серед іншого, державною політикою, яка 

допомагає успішно поєднувати роботу і виховання дітей. 

У країнах Південної Європи розрив між статями в освіті ліквідовано 

давно, однак участь жінок у ринку праці залишається меншою порівняно з 

зайнятістю чоловіків. 

Україна в рейтингу гендерної рівності 56-та і випередила найближчих 

сусідів Польщу (57) і Росію (75), але поступилася Молдові (25) і Білорусі (32). 

Найгірше з рівністю гендерних прав у Чаді, Пакистані, та Ємені, який посів 

останнє 135-е місце. 

Нещодавно був затверджений Закон Ісландії про рівний статус і рівні 

права жінок і чоловіків, який дав жінкам більше прав і захисту на ринку праці, 

освіти і внутрішнього життя, сказав начальник відділу з питань рівноправності і 

праці Ісландії Міністерства соціальних справ та соціального забезпечення 

дотримання моніторингу Комітету Державної сторін з Жіночої конвенції[3]. 
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Загалом в Ісландії є центр з питань гендерної рівності, та центр з прав 

людини. Ці центри активно борються за права жінок в суспільстві, захищають 

їхні права у різних ситуаціях, а також допомагають жінкам, якщо вони 

знаходяться в скрутному становищі.  

Україна посіла 34-е місце у графіку доступу до охорони здоров'я (тут же 

опинилися Болгарія, Колумбія, Хорватія, Естонія, Угорщина, Японія, Литва, 

Молдова, Польща, Румунія та Росія)[4].  

У рейтингу країн за сприятливості умов для материнства, складеним 

незалежною організацією  SavetheChildren, Україна займає 39-е місце із 173-х. 

При складанні рейтингу (Mother‘s Index 2010) дослідники  Savethe Children 

("Врятуйте дітей") вивчили стан жінок та дітей в 173 країнах світу. В ході 

роботи були розроблені два проміжних рейтинги – "жіночий" та "дитячий". 

Бути мамою в Україні гірше, ніж у Росії та Білорусі. Трійку лідерів 

кращих країн для матерів склали Норвегія, Австралія, Ісландія та Швеція (дві 

останні поділили третє місце) На останньому місці рейтингу – Афганістан. 

Україна зайняла 39-е місце. Із країн колишнього СРСР, які зараз 

відносяться до економічно розвинутих країн, Україна в рейтингу випередила 

лише Молдову[5]. 

Охороні праці вагітних жінок, жінок, що народили, та жінок, що годують 

груддю присвячено цілий ряд європейських нормативно-правових актів, 

зокрема: Європейську соціальну хартію (переглянуту); Директиву Ради 

92/85/ЄС „Щодо запровадження заходів, які сприятимуть поліпшенню безпеки і 

гігієни праці вагітних працівниць та працівниць, що нещодавно народили, а 

також матерів, які годують дитину груддю‖ від 19 жовтня 1992 р.[1]. 

Згідно з результатами опитування порталу з працевлаштування hh.ua, 

жінки приблизно зрівнялися з чоловіками за кількістю займаних посад. У 

третині українських компаній переважно чоловічі колективи, майже стільки ж 

жіночих і ще приблизно третина мають рівну кількість співробітників обох 

статей. 

Але при цьому, за словами керівника кадрового порталу Марини 

Маковій, у переважній більшості компаній - понад 86 відсотків - керівником є 

чоловік. Також у чоловіків вищі очікування щодо зарплатні, ніж у жінок. 

Також, важливо згадати, що в національному законодавстві враховано 

основні положення як Конвенцій МОП, так і законодавства ЄС. Однак деякі 

положення нормативно-правових актів МОП та ЄС не дістали відповідного 

закріплення у національному законодавстві, зокрема:  

1) норми ст. 5 Конвенції МОП ғ 183 та ст. .9 Директиви Ради 92/85/ЄС 

не враховано в трудовому законодавстві України в тій частині, що у випадку 

захворювання, ускладнень або небезпеки ускладнень, причиною яких були 

вагітність або пологи, на підставі медичного висновку та на термін, визначений 

у цьому висновку, жінкам надається додаткова відпустка до або після періоду, 

на який надавалась відпустка у зв‘язку з вагітністю та пологами;  

2) в національному законодавстві відсутня норма, відповідно до якої, 

після закінчення відпустки у зв‘язку з вагітністю та пологами жінці 
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гарантується право повернення на своє колишнє або еквівалентне місце роботи 

з оплатою праці по колишніх ставках що передбачено ст. 8 Конвенції МОП ғ 

183 та ст. 11 Директиви Ради 92/85/ЄС;  

3) визначений в ст. 183 КЗпП України максимальний вік дитини (до 

півтора року), в межах якого жінкам надається, крім загальної перерви для 

відпочинку і харчування, додаткові перерви для годування дитини, суперечить 

ст. 10 Конвенції МОП ғ 183 та ст. 5 Директиви Ради 92/85/ЄС[1]. 

Висновок. Отже, в Україні враховано всі основні положення з питань 

охорони праці жінок, хоча є деякі нормативно-правові акти МОП та ЄС, яких 

немає у національному законодавстві(про них конкретніше сказано,у минулому 

абзаці). Також за статистикою Україна з питань гендерної рівності займає 

непогані місця, але нам є куди ще розвиватись. Є країни у яких, жінкам 

надається більше привілеїв та більше захищають їхні права, зокрема у таких 

країнах як Ісландія, Фінляндія, Норвегія і Швеція, але також існує ще багато 

країн, де права жінок не визнаються, жінкам забороняється займати керівні 

посади і дуже обмежений спектр професій, яки вони можуть займатися, зокрема 

в таких країнах, як Чад, Пакистан, Ємен та Саудівська Аравія. 
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ОХОРОНА ПРАЦІ ВАГІТНИХ ЖІНОК В УКРАЇНІ ТА СВІТІ 

Ільчук О. С., асистент (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»),  

Слухай Я.О., студентка (гр. ДА-21, ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ»), 

Хаєцька М.Є., студентка (гр. МЛ-32,  ММІ  НТУУ «КПІ») 

 

Вступ. Велику увагу в світі приділяють охороні праці жінок, а особливо у 

період вагітності, адже від цього напрямку залежить приріст населення тієї чи 

іншої держави. У кожній країні жінка повинна відчувати себе захищеною від 

втрати роботи та бути забезпеченою грошовою допомогою протягом цього 

періоду.  

Предметом дослідження є порівняльний аналіз прав вагітних жінок та їх 

сімей в Україні та світі. 

Основні результати дослідження. У законодавстві про охорону праці 

приділяється значна увага наданню пільг вагітним жінкам і жінкам, які мають 

дітей віком до трьох років. Таких жінок забороняється залучати до роботи у 

нічний час, до надурочних робіт і робіт у вихідні дні, а також направляти у 

відрядження. Крім цього, жінки, що мають дітей віком від трьох до 

чотирнадцяти років або дітей-інвалідів, не можуть залучатися до надурочних 

робіт або направлятися у відрядження без їх згоди. Вагітним жінкам, відповідно 

до медичного висновку, знижують норми виробітку, норми обслуговування, 

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

несприятливих виробничих факторів, із збереженням середнього заробітку за 

попередньою роботою [1]. 

Відповідно до Закону України „Про відпустки" на підставі медичного 

висновку жінкам надається оплачувана відпустка у зв'язку з вагітністю та 

пологами тривалістю 126 календарних днів (70 днів до і 56 після пологів). Після 

закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами за бажанням жінки їй 

надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку 

та додаткова неоплачувана відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею 

віку шести років. Час цих відпусток зараховується як в загальний, так і в 

безперервний стаж роботи і в стаж за спеціальністю. 

Забороняється відмовляти жінкам у прийнятті на роботу і знижувати їм 

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

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

ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крім 

випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, але з 

обов'язковим працевлаштуванням [1]. 

Матеріальна допомога у зв'язку з вагітністю та пологами працюючим 

жінкам нараховується в розмірі 100 відсотків від середньої заробітної плати, 

незалежно від страхового стажу та виплачується за місцем роботи. 

Підставою для призначення матеріальної допомоги в зв'язку з вагітністю 

та пологами є виданий в установленому порядку лист непрацездатності. 

http://mojazarplata.com.ua/ua/main/news
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Матеріальна допомога надається зразу за весь період, який пов'язаний з 

вагітністю та пологами, незалежно від кількості днів, які фактично були 

використані до пологів. 

Розглянемо права матерів та вагітних для деяких інших країн. На 

прикладах Франції та Австралії можна пересвідчитись наскільки різною може 

бути політика держави до вагітних та молодих сімей. 

У Франції, наприклад, в післяпологовий період відпустка матері теж 

надається обов‘язково. Жінкам гарантується 100 відсоткова своя заробітна 

платня протягом 16 тижнів (шість тижнів до народження дитини і 10 тижнів 

після). У сім‘ях, що чекають на другу дитину, жінки мають право на 2,5 роки 

відпустки, чоловіки - на шість місяців. Всі сім'ї у Франції з двома або більше 

дітьми мають право на сімейну допомогу, щомісячну грошову  оплату від 

французького уряду [2]. 

В Австралії немає декретної відпустки. Існує "батьківська відпустка", що 

означає те, що як  маму, так і тата можна наділити оплачуваною відпусткою на 

строк до 18 тижнів. Або вони можуть поділити її. Один з батьків, наприклад, 

може використовувати 10 тижнів, інші вісім надаючи іншому. В Австралії, 

ваша робота захищена на строк до одного року після народження дитини [2]. 

Один із основних показників відпустки, пов‘язаної з вагітністю  - це її 

період і відсоток від місячної зарплати, який протягом нього виплачується. 

Тому для порівняння можна звести дані зі статті[3]деяких країн у таблицю по 

зростанню періоду відпустки: 

Таблиця 1. 

Період відпустки, пов'язаний з вагітністю та виплати в цей період 

Країна Період відпустки Відсоток від 

заробітньої плати, що 

виплачується 

1 2 3 

США 12 тижнів Немає національної 

програми, може 

виплачуватися 

визначений відсоток на 

рівні штату 

Ісландія 3 місяці для матері, 3 для 

батька + 3 для будь-кого 

зних(9 місяців) 

80 

Німеччина 14 тижнів 100 

Японія 14 тижнів 67 

Мальта 14 тижнів 100 

Нова Зеландія 14 тижнів оплачуваної, 

38 тижнів неоплачуваної 

100 

Швейцарія 14 тижнів 80 
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1 2 3 

Бельгія 15 тижнів 82 протягом перших 30 

днів, 75 протягом 

періоду, що залишився 

Фінляндія 105 днів 70 

Австрія 16 тижнів 100 

Іспанія 16 тижнів 100 

Греція 119 днів 50 

Австралія 18 тижнів Кожен з батьків може 

взяти відпустку до 12 

місяців, але тільки 18 

тижнів оплачувані 

Україна 126 днів 100 

Білорусь 126 днів 100 

Румунія 126 днів 85 

Польща 20 тижнів 100 

Росія 120 днів 100 

Італія 5 місяців 80 

Норвегія 36-46 тижнів Якщо 36 тижнів – 100, 

якщо 46 - 80 

Швеція 420 днів 80 

 

З даних, які наведені в таблиці 1, бачимо, що українське законодавство надає 

майже найдовший період оплачуваної відпустки породіллям;  жінки захищені 

від втрати роботи під час вагітності, мають право на відпустку, що оплачується 

стовідсотковим розміром заробітної плати. 

Найкращими правами серед розглянутих країн забезпечують майбутніх 

матерів Норвегія та Швеція, найгіршими – США. 

Важливим є те, що у рейтингу країн за сприятливості умов для 

материнства, складеним незалежною організацією SavetheChildren, 

Україна займає 39-е місце із 173-х [4]. 
Висновки. Забезпечення вагітних жінок належними правами – важлива 

складова політики будь-якої держави, що прагне  розвиватися динамічно і 

прогресивно. Найпоширенішою формою таких прав є оплачувана відпустка 

терміном від 12 тижнів і більше. Сучасною тенденцією у деяких країнах є 

також надання відпустки не лише матері, а й батькові дитини.  

Порівнюючи законодавство розвинутих країн світу, можна зробити 

висновок, що українське законодавство достатньо добре (у порівняні з іншими 

країнами) захищає право жінки-матері  у виробничій сфері. 
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На сьогоднішній день Україна, як держава, має Європейський вектор 

розвитку. Відповідно, підписана у Брюсселі, угода про асоціацію України з ЄС 

прийшла на зміну угоді про партнерство і співробітництво і дає можливість 

економічній та політичній інтеграції України в ЄС. В свою чергу це покликало 

накладання деяких забов‘язань на Українську сторону, зокрема реалізацію 

адаптації законодавства України до законодавства ЄС. Це стосується і 

законодавчо-нормативної бази в сфері охорони праці. 

Одним з основних нормативно-правових документі (джерел), який 

регулює правовідносини, умови у відповідній сфері на теренах ЄС є Директива 

Ради ғ2009/104/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 вересня 

2009 року щодо мінімальних вимог до безпеки та охорони здоров‘я при 

використанні працівниками робочого обладнання на роботі (Друга окрема 

Директива у значенні статті 16 (1) Директиви 89/391/ЄЕС) [1]. Відповідна 

Директива має бути імплементована в дійсне законодавство України протягом 

3-7 років після набуття чинності угоди про асоціацію між Україною та ЄС, 

згідно з додатком «Охорона здоров‘я і безпека на робочому місці» проекту 

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. А Головним Виконавцем та 

співвиконавцем цього заходу є Державна служба України з питань праці та 

Міністерство соціальної політики України відповідно [2]. 

На даний час, в Україні основним законодавчим актом, що регламентує 

вимоги з охорони праці під час використання працівниками робочого 

обладнання, є Закон України від 14 жовтня 1992 року ғ 2694—XII ―Про 

охорону праці‖, у якому визначено обов‘язки роботодавця та працівника щодо 

використання робочого обладнання [3]. 

Наочне порівняння окермих пунктів Директиви ғ2009/104/ЄС та 

Постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року ғ 687, що 

розроблена відповідно до статті 21 Закону України "Про охорону праці" 

наведено в таблиці 1. 

Таблиця 1.  

Порівняння окремих пунктів Директиви ғ2009/104/ЄС та Постанови 

Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року ғ 687 

Вимоги Директиви 2009/104/ЄЕС 

Європейського парламенту та Ради 

(далі - Директива) [1] 

Відображення питання в 

національному Законодавстві України 

[4] 

 

1 2 
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ст. 5 Директиви 

Перевірка робочого обладнання 

Порядок проведення огляду, випробування 

та експертного обстеження (технічного 

діагностування) машин, механізмів, 

устаткування підвищеної небезпеки, 

затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України від 26 травня 2004 року 

№ 687 (далі - Постанова) 

1. Роботодавець забезпечує попередню 

перевірку у випадках, коли безпека робочого 

обладнання залежить від умов установки 

(після установки та перед першим запуском в 

експлуатації) та перевірку після збірки його 

на новому майданчику або на новому місці 

компетентними особами у розумінні 

національного законодавства та/або 

практики, щоб забезпечити правильну 

установку та належну роботу робочого 

обладнання. 

п. 7 Технічний огляд проводиться з метою 

визначення якості виготовлення, монтажу, 

ремонту реконструкції і модернізації, умов та 

строку подальшої безпечної експлуатації 

устатковання, оцінки технічного стану 

складових частин, деталей або їх елементів, 

перевірки їх на відповідність технічним 

вимогам тощо. 

  

2. Для того, щоб забезпечити збереження умов 

здоров‘я та безпеки та можливість своєчасного 

виявлення та усунення зноси, що може 

призвести до небезпечних ситуацій 

роботодавець забезпечує охоплення робочого 

обладнання, що знаходиться в умовах, що 

спричиняють такий знос: 

(а) періодичними перевірками та, де 

доцільно, випробуванням, компетентними 

особами у розумінні національного 

законодавства та/або практик; 

(b) спеціальними перевірками компетентними 

особами у розумінні національного 

законодавства та/або практик кожного разу, 

коли трапляються виняткові обставини, які 

можуть поставити під загрозу безпеку 

робочого обладнання, як робота з модифікації, 

аварії, природн іявища та тривалі періоди 

бездіяльності. 

п. 8 Проводиться первинний, періодичний 

(черговий) і позачерговий технічний огляд. 

Первинному технічному огляду підлягає 

устатковання перед введенням в 

експлуатацію. 

Періодичний (черговий) і позачерговий 

технічний огляд проводиться у строки, що 

встановлені нормативно – правовими актами 

з охорони праці та експлуатаційними 

документами виробника. 

 

3. Результати перевірок записуються та 

зберігаються у розпорядженні зазначених 

органів. Вони повинні зберігатись протягом 

належного строку. Коли робоче обладнання 

використовується поза межами підприємства, 

воно надходить у супроводі візуального доказу 

того, що остання перевірка була здійснена. 

п. 10   Технічний огляд устаткування проводить 

спеціалізована організація (крім первинного та 

позачергового, який проводить уповноважена 

організація у разі закінчення граничного строку 

експлуатації, виникнення аварії або 

пошкодження, спричиненого надзвичайною 

ситуацією). 
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4. Держави – члени встановлюють умови, за 

яких здійснюються такі перевірки. 

 

п. 17  Після закінчення технічного огляду 

фахівець, який його провів, робить 

відповідний запис у паспорті устаткування 

про результати технічного огляду. дозволені 

параметри експлуатації і строк наступного 

технічного огляду. скріпляючи запис 

підписом і печаткою. 

У разі проведення позачергового технічного 

огляду у паспорті устаткування зазначається 

причина його проведення. 

У разі проведення позачергового технічного 

огляду після закінчення граничного строку 

експлуатації устаткування уповноважена 

організація розробляє регламент технічних 

оглядів на продовжуваний строк безпечної 

експлуатації. Який зберігається разом з 

паспортом устаткування.   

 

Основними завданнями імплементації Директиви 2009/104/ЄЕС є:  

- створення визначених законодавством про охорону праці дієвих 

механізмів захисту прав працюючих;  

- створення належних, безпечних і здорових умов праці; 

- розроблення механізму формування пріоритетних напрямів науки і 

техніки з питань охорони праці та вибору конкретних стратегічних напрямів;  

- забезпечення конкурентоспроможності науково-технічних розробок та 

їх відповідності світовому рівню;  

- максимальне використання досягнень національної та світової науки, 

результатів міжнародного науково-технічного співробітництва з питань 

поліпшення охорони праці та її нормативно-правової, наукової та матеріально-

технічної бази;  

- усунення шкідливих і небезпечних факторів на робочих місцях; 

- створення засобів діагностики устаткування та запобігання аваріям на 

об‘єктах підвищеної небезпеки, засобів і систем колективного захисту 

працівників;  

- удосконалення нормативно-правової бази з питань охорони праці;  

інформаційне забезпечення органів державної влади та населення з    

питань охорони праці;  

- запровадження надійної системи охорони праці, яка відповідає 

світовим та європейським стандартам;  

- забезпечення ефективного контролю за дотриманням вимог 

законодавства з питань охорони праці;  

- запровадження європейських стандартів відповідальності за порушення 

вимог законодавства з охорони праці. 
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Висновок. Національне законодавство у сфері регламентації використання 

робочого обладнання, вимог до його конструкції, виготовлення та безпеки в 

цілому відповідає європейським нормам. Однак Директива 2009/104/ЄЕС 

містить більш конкретні обов‘язки роботодавця щодо використання робочого 

обладнання.  До того ж в Україні відсутній комплексний нормативно-правовий 

акт, який регулював би використання робочого обладнання. Таким чином 

імплементація директиви в дійсне законодавство України сприятиме 

підвищенню рівня безпеки працівників на видобувних підприємствах з 

підземним і відкритим способами видобування, зниженню травматизму та 

професійної захворюваності на підприємствах. 
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ЗАХИСНІ ЗАХОДИ ТА ДОТРИМАННЯ НОРМ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ ПРИ БУРІННІ СВЕРДЛОВИН 

Ільчук О.С., асистент (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»), 

 Магеровський І.Т. студент (гр. ОМ-51м, ІЕЕ НТУУ«КПІ») 

Дослідження даної теми хвилює нас з точки зору забезпечення безпеки. 

Тобто технологічні катастрофи, які в принципі наслідок діяльності людини, 

необхідно досліджувати і вивчати саме для забезпечення безпеки людини при 

виникненні таких катастроф. 

Оптимальна взаємодія людини з виробничим середовищем можливо, 

якщо будуть забезпечені комфортність середовища та мінімізація негативних 

впливів. 

На підприємстві необхідно: 

1.  створення оптимального стану середовища в зонах трудової діяльності 

та відпочинку людини; 

2.  ідентифікація (розпізнавання і кількісна оцінка) небезпечних та 

шкідливих факторів; 

3.  розробка та реалізація заходів захисту людини і середовища від 

негативних впливів; 

4.  проектування та експлуатація техніки, технологічних процесів 

відповідно до вимог з безпеки та екологічності; 

5.  забезпечення стійкості функціонування об'єкта в штатних та 

надзвичайних ситуаціях; 

6. прогнозування розвитку та оцінка наслідків надзвичайних ситуацій; 

7. прийняття рішень щодо захисту виробничого персоналу і населення від 

можливих наслідків аварій, катастроф, стихійних лих і застосування сучасних 

засобів ураження, а також вжиття заходів щодо ліквідації їх наслідків. 

Місце народження за кліматичними умовами прирівняне до умов 

крайньої півночі. Існуючі технології та обладнання для буріння та кріплення 

свердловин обумовлює проведення робіт на відкритому повітрі. Тому потрібно 

передбачити заходи профілактики охолодження і переохолодження, а також 

обмороження: забезпечити працівників теплим одягом і взуттям, а також 

організувати перерви для обігріву робітників у спеціально обладнаному 

приміщенні, скоротити тривалість робочої зміни. 

Найбільш ефективним заходом у холодний період є створення штучного 

мікроклімату за допомогою опалення від котельні установки в межах бурової 

установки і робочого селища, використання індивідуальних засобів захисту. 

Проблеми створення на буровій штучного мікроклімату ускладнюється 

неможливістю споруди замкнутих просторів для місць роботи бурильника і 

його помічників. У зв'язку з цим створення мікроклімату на буровій йде 

останнім часом по шляху створення душуючих пристроїв безпосередньо біля 

кожного робочого місця або по кутах робочої площадки. Крім цього 

передбачаються заходи щодо поліпшення життя та побуту працюючих на 

буровій, а саме встановлення кондиціонерів в літній час, в зимовий час 
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обігрівачі приміщень. 

При бурінні свердловин використовуються різні машини і механізми, при 

роботі яких, у ряді випадків збільшується рівень шуму і вібрацій, до них 

відносяться: електромотори, лебідки, вібросита, бурові насоси, ротор та інші. 

Шум і вібрація мають шкідливий вплив на організм людини. Сильний шум 

порушує нормальну діяльність нервової, серцево-судинної і травної системи, 

викликає перевтома. Шкідливий вплив вібрації виражається у виникненні 

вібраційної хвороби. 

Для того, щоб знизити шкідливий вплив шумів і вібрацій на буровій 

необхідно виробляти своєчасний профілактичний огляд і ремонт, підтягування 

ослаблих з'єднань, своєчасно змащувати обертові деталі. 

Об'ємно-планувальні засоби нормалізації повітря робочої зони 

передбачають розташування бурової площі і житлових приміщень з вітряного 

боку по відношенню до складу, система приготування розчинів, жолобної 

системи. Для цього перед монтажем бурової слід з'ясувати переважний 

напрямок вітрів у даному районі на сезон, в який передбачається будівництво 

свердловини. Якщо будівництво свердловини передбачається вести тривалий 

час, то слід враховувати напрям вітрів, що дмуть в теплий період року. 

Небезпека пожеж і вибухів на виробничих об'єктах нафтогазовидобувної 

промисловості характерна для всіх технологічних процесів починаючи від 

видобутку нафти, газу або конденсату і закінчуючи їх переробкою. Імовірність 

виникнення цих явищ, можливі масштаби і наслідки їх впливу на здоров'я і 

життя працюючих залежать від обсягів і властивостей горючих матеріалів і 

речовин, умов вступу, поширення та накопичення їх у повітрі. За вибухо- і 

пожежонебезпеки об'єкти нафтової і газової промисловості відносяться до 

категорії «А».  

Причини вибухів і пожеж можуть бути різні: 

- пропуски дизельного палива, розливи нафтопродуктів і горючих 

речовин; 

- порушення герметичності вихлопних колекторів двигунів, несправність 

іскрогасників; 

- застосування відкритого вогню, куріння, проведення зварювальних 

робіт поблизу місць зберігання нафти, паливно-мастильних матеріалів, горючих 

конструкцій і горючих речовин; 

- несправності електрообладнання, що викликають іскріння, коротке 

замикання, нагрів проводів; 

- прокладка силової освітлювальної мережі з порушеннями; 

- перевантаження електричних приладів, обладнання. 

Крім того, для попередження можливості виникнення пожежі при 

установці нафтових ванн проводять ретельну роботу з підготовки всього 

обладнання для безпечних робіт, звертаючи особливу увагу на усунення 

вогнищ пожежі під підлогою бурової, в зоні стовбура свердловини і в лебідці. 

Під ведучою трубою обов'язково повинен бути встановлений кульовий або 

зворотний клапан, при цьому категорично забороняється відгвинчувати 
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провідну трубу з клапаном. Якщо нафтова вежа встановлюється в нічний час, 

то місце проведення робіт висвітлюється прожекторами.  

Також для забезпечення нормативної якості природного середовища при 

бурінні свердловин досягається застосуванням: екологічно чистих матеріалів і 

хімреагентів для бурових розчинів, техніко-технологічних рішень щодо 

організованого збору виробничих відходів та їх безпечного зберігання на 

території бурової в процесі будівництва свердловин, заходів щодо утилізації, 

очищення й знешкодження відходів буріння як в процесі спорудження 

свердловин, так і при ліквідації шлакових комор, в повному обсязі технічних 

засобів і технологічного комплексу заходів для буріння, кріплення та освоєння 

свердловин відповідно до робочого проекту на будівництві свердловин і 

технологічними регламентами на окремі види робіт, ефективні і своєчасні 

заходи щодо відновлення земель, порушених бурінням, а також ліквідацій 

наслідків забруднення природного середовища в районах бурових робіт. 

Комплекс природо-захисних заходів вибирають з урахуванням 

особливостей природно-кліматичних і грунтово-ландшафтних умов 

будівництва свердловин і проектної технології буріння. Для виключення 

попадання відходів буріння на територію бурової повинна бути передбачена 

інженерна система організованого їх збору. 

З цією метою на території бурової або встановлюють спеціальні ємності, 

або споруджують земляні котловани у мінеральному грунті. Для виключення 

фільтрації рідких відходів буріння з шлакових комор їх дно і стінки повинні 

бути гідроізольовані. Одним з найважливіших природоохоронних заходів є 

зниження обсягів відходів, що утворюються, що досягається застосуванням 

багатоступінчастим очищення бурових розчинів від вибуренной породи і 

використанням рецептур бурових розчинів з високим інгібуючим ефектом. 

При аварійних розливах нафти, мінералізованої води або бурового 

розчину їх видаляють за допомогою бульдозера, екскаватора, самоскидів і 

машин обладнаних танкерами для збору нафти, або використовують різного 

роду сорбенти. Використані сорбуючі речовини або спалюються як паливо, або 

захоронюються. 

Устаткування бригадного господарства, житловий вагон-будиночки, 

кухня-їдальня не повинні розташовуватися за межами основного обвалування 

майданчика. Облаштування майданчика повинно бути таким, щоб не 

допускалися витоки з поверхні і внутрішньогрунтового, інфільтрації токсичних 

забруднень: шламу, відпрацьованих бурових розчинів і промивних рідин, 

промислових та господарсько-побутових стоків, мінералізованих вод, нафти і 

нафтопродуктів. 
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ПРОФЕСІЙНІ ХВОРОБИ ПРОГРАМІСТІВ 

Кальницький Р. І., ст. (гр. ІС-51м, ФІОТ НТУУ «КПІ») 

 

На сьогоднішній день професія програміста дуже популярна у всьому 

світі. Вона займає перше місце в списку найбільш перспективних професій в 

Україні за 2015 рік. За рахунок цього та багатьох інших факторів (висока 

заробітна плата, стабільність, можливість виїхати за кордон) професія 

програміста стає все більш і більш популярною. Але при цьому мало хто 

задумується, що і вона має своє підводне каміння. Не тільки люди, які 

працюють в екстремальних умовах, ставлять під загрозу своє здоров‘я і життя, 

а навіть спокійна розумова праця може нести за собою невидиму, на перший 

погляд, загрозу, у вигляді різного роду захворювань. 

Однією з проблем є сидячий і малорухливий спосіб життя програмістів. 

Звідси походять усі захворювання, які притаманні майже всім офісним 

працівникам, а саме: больові синдроми в спині та шиї, головні болі, синдром 

хронічної втоми, тунельний синдром, синдром «сухого ока», серцево-судинні 

захворювання. 

Біль у спині – це найпоширеніша скарга людей, які працюють в офісах і 

не тільки, адже четверо із п‘яти жителів України хоча б раз житті відчував біль 

у попереку. До захворювань опорно-рухового апарату відносять: сколіоз, 

сутулість, остеохондроз, радикуліт, артрит. Факторами, які спричиняють біль є 

ожиріння, довготривала сидяча робота та стресові ситуації. Для профілактики 

цих захворювань потрібні піші прогулянки, розминка всього тіла в перервах на 

роботі. 

Внаслідок тривалої роботи за монітором комп‘ютера, виникають 

проблеми із очима. На сьогоднішній день більшість компаній намагаються не 

використовує монітори на основі електронно-променевої трубки, адже постійне 

мерехкотіння зображення та випромінювання негативно діє на зір людини. 

Тому стали популярними рідкокристалічні монітори. Вони є менш шкідливими, 

але теж є небезпечними при довготривалому використанні. До захворювань 

очей відносять синдром «сухого ока», далекозорість, короткозорість. Синдром 

«сухого ока» -це недостатнє зволоження поверхні рогівки очей. Далекозорість 

(гіперметропія) – це вада зору, що характеризується нездатністю сфокусувати 

зір на прилеглому об‘єкті. Короткозорість – це дефект зору, коли людина 

бачить тільки близько розташовані предмети. Щоб попередити дані 

захворювання необхідно зменшити час проведення перед екраном монітора, 

робити перерви, а також гімнастику для очей. 

Синдром хронічної втоми (СХВ)  – це постійне відчуття втоми, яке 

впливає на працездатність за допомогою зниження розумових і фізичних 

можливостей людини. Термін СХВ з‘явився відносно недавно, в 1984 році. В ті 

часи дану хворобу приписували тільки жінкам середнього віку. Умови при яких 

розвивається СВХ – це тривалі стресові ситуації, хронічні захворювання та 

важкі розумові навантаження. До картини симптомів можна віднести 
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підвищення температури, слабкість, швидка стомлюваність, нестійкість 

емоційно-психологічного стану, повторювані головні болі, які не пов‘язані з 

будь-якою патологією, порушення сну (безсоння, сонливість). Дані симптоми 

має кожний другий програміст. Для профілактики СХВ необхідно 

дотримуватися наступних порад: 

 вести здоровий спосіб життя; 

 збалансоване харчування; 

 повноцінний сон. 

Через малорухливого способу життя програмісти часто хворіють 

гіподинамією. Наслідком гіподинамії є зайва вага, серцево-судинні 

захворювання, підвищений артеріальний тиск та атеросклероз. Через зниження 

рухової активності у середньому та старшому віці прискорюється старіння 

організму та порушується загальний мозковий кровообіг. 

З огляду на постійне положення рук із напруженим зап‘ястком, який 

знаходиться у незручному положенні, серед програмістів став поширений 

сидром зап‘ястного каналу («тунельний синдром»). Дане захворювання 

характеризується болем та відчуттям оніміння та поколювання в пальцях та 

кисті і спричинене здавленням серединного нерва в зап‘ястному каналі. Хворі 

до моменту видужання змушені використовувати клавіатуру із тонкою основою 

та змінити свій зручний маніпулятор «миша» із горизонтальним розташуванням 

кисті на таку ж, але із вертикальним. Даний маніпулятор подібний до 

невеликого циліндра із кнопками на ньому. За рахунок перпендикулярного 

розміщення зап‘ястя відносно поверхні столу досягається незначне 

розслаблення м‘язів зап‘ястка та не передавлюється сам зап'ясток. 

Але окрім синдрому зап‘ястного каналу з‘явилося нове захворювання, 

спричинене особливістю роботи програміста та положенням рук відносно 

органів управління – нервово-мязовий розлад, який був описаний лише 

декілька років назад. Він характеризується періодичними головними болями, 

безсонницею, періодичними сильними болями в руках та спазмах, порушенням 

вестибулярного апарату, пониженням больової чутливості та погіршення 

дрібної моторики пальців. На даний момент над цим захворюванням активно 

працюю група лікарів із Англії для того, щоб отримати конкретні причини 

появи даної хвороби та способи її лікування і профілактики. Більше того – 

дослідження даної хвороби вплинуло на розробників клавіатур та мишок 

зайнятись зміною стандартів для їхніх виробів. 

Також окрім відомих нам і раніше захворювань з‘являються нові, які 

притаманні лише програмістам. Одним з прикладів є F5-манія. За рахунок 

постійного напруження та обмеження в часі програмісти використовують 

«гарячі» кнопки для того, що пришвидши свою роботу. Так кнопка «F5» у 

браузері дозволяє обновити сторінку. Програмісти, що тісно пов‘язані із Web-

розробкою досить часто перезавантажують сторінку задля того, щоб перевірити 

вплив щойно написаного фрагменту на виведення контенту. На підґрунті 

морального напруження дана операція переходить на підсвідомий рівень та 

перетворюється у певного роду манію – програмісти починають 
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перезавантажувати сторінку в браузері під час вільного часу просто так без 

відомої на те причини. Дане захворювання належить до психологічних і довгий 

час не сприймалось всерйоз і вважалось лише як поганою звичкою. Аналогом 

цієї хвороби є «Cntrl-S» манія (дана комбінація відповідає за збереження 

документу). 

Через постійне навантаження проявляються соціопатичні хвороби. Так 

для аутсорсингових компаній стало відкриттям те, що деякі з їх співробітників 

страждають клієнтофілією – страх перед розмовою із комерційним клієнтом. 

Рядові спеціалісти в цій сфері програмування за часту проводять більшість часу 

самостійно вирішуючи робочі питання та проблемиі звикли до спілкування із 

тісним колом людей (командою), через, що в деяких проявляється боязнь перед 

розмовою з клієнтами. Дана хвороба зазвичай проявляється на підґрунті 

тривалих стресів чи комплексу меншовартості.  

Велика кількість програмістів-початківців (в першу чергу це стосується 

студентів), які намагаються досягти якомога вищих висот у галузі ІТ, 

знаходяться під впливом ефекту Даніга-Крюгера – чим більше вони пізнають 

нового, тим більше їм здається, що вони нічого не знають. За рахунок цього 

вони себе виснажують постійними заняттями, роботою, порушують 

нормальний біологічний ритм. Це спричиняє появу різного роду захворювань: 

як фізіологічних так і психологічних. 

Зазвичай програмісти рідко задумуються про можливість даних 

захворювань або навіть просто не знають про їх снування. Даний факт є одним 

із основних, які спричинюють появу даних захворювань. Тому задля підтримки 

фізичного та психологічного здоров‘я своїх працівників, роботодавці повинні 

брати до уваги, що саме вони відповідальні за змін стану здоров‘я своїх 

працівників на робочому місці. Задовільний стан здоров‘я працівника напряму 

впливає на працездатність що корелює із швидкістю виконання завдань, а, 

отже, і рівнем доходу підприємства. Дотримання простих правил та режиму 

праці насправді не відбирають час, який можна було б витратити на роботу, а 

забезпечують постійний достатній рівень працездатності.  

 
Науковий керівник: Праховнік Н.А., доц., к.т.н. (каф. ОТГБ НТУУ «КПИ») 
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ПРАВОВІ АСПЕКТИ БІОБЕЗПЕКИ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ТА 

СПОЖИВАННІ ГЕНЕТИЧНО-МОДИФІКОВАНИХ ПРОДУКТІВ 

 
Карпенко В. В., студентка (гр. БТ-21, ФБТ НТУУ «КПІ») 

 

Вступ. Етап переходу людства в нове тисячоліття ознаменувався 

розвитком новітніх технологій, до яких, безумовно, відноситься й генна 

інженерія. У більшості країн світу дана галузь вважається одним з пріоритетних 

напрямів діяльності як у науковій, так і у виробничій сферах. Використання 

генетично модифікованих організмів (далі - ГМО) для отримання харчової 

продукції є наочним прикладом практичного впровадження досягнень науки у 

виробництво. Однак застосування новітніх технологій які пов‘язані з 

використанням штучних прийомів переносу генів та створення генетично 

модифікованих організмів, що мають властивості які не зустрічаються в 

природних умовах та відповідно продукції на їх основі потребує особливих 

підходів у вирішенні питань правового регулювання цього процесу в Україні. 

Особливо актуальним є питання інформаційно-правового забезпечення 

споживачів харчової продукції при виробництві якої використовувались ГМО. 

Предметом дослідження є безпека споживачів продукції, що була 

виготовлена на основі генетично-модифікованих організмів.  

Завдання дослідження. Дослідження стану законодавства з даного 

питання та розробка відповідних практичних рекомендацій щодо 

інформаційно-правового забезпечення споживачів ГМО продукції. 

Аналіз публікацій. ГМО з‘явились наприкінці 80-х років минулого 

століття. Відтоді перед вченими постають непрості питання, пов‘язані з 

прогнозуванням можливих наслідків поширення ГМО та безконтрольного 

вживання ГМ-продуктів. Якщо в 1996 р. площі під посівами ГМ-рослин по всій 

земній кулі становили близько 2,8 млн. га, то за останні десять-дванадцять 

років площа збільшилась у 40 разів. Активно культивуються й 

використовуються ГМ-культури в Китаї, Індії, Японії, країнах Латинської 

Америки і особливо у США. Водночас більшість країн Євросоюзу категорично 

обмежують ввезення і використання трансгенів [1]. 

Проблема правового регулювання використання ГМО для виробництва 

сільськогосподарської продукції має світовий масштаб. Питання уникнення або 

мінімізації негативного впливу цієї технології відображені у ряді міжнародних 

документів. Зокрема в Конвенції ООН з охорони біологічного різноманіття 

наголошується на необхідності обережного ставлення до використання будь-

яких живих видозмінених організмів, які є результатом біотехнології і здатні 

спричинити негативний вплив на збереження і стале використання біологічного 

різноманіття. 

Важливими є положення Орхунської Конвенції про доступ до інформації, 

участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з 

питань, що стосуються довкілля і в тому числі до екологічної інформації щодо 

біологічного різноманіття та його компонентів, включаючи генетично змінені 
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організми, та взаємодію між цими складовими. 

З кінця 90-х рр. XX ст. Україна привернула увагу провідних 

біотехнологічних компаній як вільний ринок для просування своєї генетично 

модифікованої продукції. Україна стала першою серед пострадянських країн, 

яка завезла ГМО. 

З 2007 р. Україна починає створювати власну законодавчу базу 

регулювання ГМО. Приймається Закон України «Про державну систему 

біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні 

генетично модифікованих організмів», спрямований на забезпечення 

системного підходу до врегулювання ГМО [2]. 

Основні ж позиції регулювання ГМО було викладено в Законі України 

«Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, 

транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів». 

Відповідно до цього закону основними принципами державної політики в 

галузі генетично-інженерної діяльності та поводження з ГМО є пріоритетність 

збереження здоров‘я людини й охорони навколишнього природного 

середовища порівняно з отриманням економічних переваг від застосування 

ГМО, забезпечення заходів щодо дотримання біологічної і генетичної безпеки 

під час створення, дослідження та практичного використання ГМО в 

господарських цілях; контроль за ввезенням на митну територію України ГМО 

та продукції, отриманої з їх використанням, реєстрацією та обігом; 

загальнодоступність інформації про потенційні ризики від застосування ГМО, 

які передбачається використовувати у відкритій системі, та заходи щодо 

дотримання біологічної і генетичної безпеки; державна підтримка генетично-

інженерних досліджень та наукових і практичних розробок у галузі біологічної 

і генетичної безпеки під час створення, дослідження та практичного 

використання ГМО в господарських цілях. 

Необхідно зазначити, що однією з головних проблем правового 

регулювання обігу продукції що містить ГМО та відповідно інформаційно-

правового забезпечення прав споживачів з цього питання є проблема її 

маркування. При цьому гідно ст. 38 Закону України ―Про безпечність та якість 

харчових продуктів‖ забороняється обіг харчових продуктів, етикетування яких 

не відповідає цьому Закону та відповідним технічним регламентам. Усі харчові 

продукти, що знаходяться в обігу в Україні, етикетуються державною мовою 

України та містять у доступній для сприймання споживачем формі інформацію 

зокрема про наявність чи відсутність у харчових продуктах ГМО, що 

відображається на етикетці харчового продукту написом ―з ГМО‖ чи ―без 

ГМО‖ відповідно. При цьому написи на етикетці харчового продукту, що 

представляють інтерес для споживачів та призначені запобігати шахрайству або 

відрізняти один харчовий продукт від іншого, такі як ―повністю натуральний‖, 

―органічний‖, ―оригінальний‖, ―без ГМО‖ тощо, та інша інформація, на додаток 

до тієї, що зазначена у цій статті, підлягає перевірці у порядку, встановленому 

відповідними нормативно- правовими актами, виданими на виконання цього 

Закону. 
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Впродовж більш ніш десяти років питання правомірності заборони 

генетично-модифікованих продуктів (ГМО) було одним з ключових, що 

заважало торгівлі Європейського союзу та США. В основ іцього конфлікту 

лежать різні підходи до оцінки ризику, прийняті в США та ЄС. Згідно з 

правилами ЄС, відповідальним за надання доказів безпечності продукту є 

виробник; виробники ж повинні надавати будь-яку інформацію, яку вимагають 

споживачі. З іншого боку, регулятивна система США вважає продукт 

безпечним, допоки не надано наукових доказів його шкідливості, до кожного 

продукту ставляться однаково, тому маркування ГМО-продуктів є 

неприпустимим. 

Подібна проблема спіткала і Китай. У 2015р. КНР заборонила імпорт 

кукурудзи з США через виявлення у партіях, що поставляються сорт генно-

модифікованого маїсу, що не був затверджений китайською владою. 

На сьогодні в Україні діє 28 лабораторій, які здатні визначати вміст ГМО, 

з них - 9 у системі Держспоживстандарту та 17 - у системі МОЗ [3]. Вартість 

одного випробування харчового продукту на вміст ГМО становить від 600 до 

800 гривень [4]. 

Основні результати дослідження. Аналізуючи як міжнародне так і чинне 

національне законодавство щодо регулювання використання генетично 

модифікованих організмів, необхідно звернути увагу на те, що воно постійно 

змінюється, доповнюється і відзначається значною складністю, а деколи і 

суперечливістю. Це, перш за все, пов‘язано із порівняно нетривалим часом 

розвитку даної галузі законодавства, яка перебуває зараз на етапі становлення. 

Другою причиною такого стану правової бази є те, що генна інженерія як наука 

теж тільки формується (хоч і надзвичайно інтенсивно) і багато питань 

залишаються на сьогодні без відповіді через відсутність достатніх наукових 

знань.  

Здійснення даного виду діяльності передбачає також поняття ризику - 

можливості виникнення та вірогідні масштаби наслідків від негативного впливу 

на здоров‘я людини та довкілля при здійсненні генетично-інженерної 

діяльності та поводженні з ГМО протягом певного періоду часу. При цьому 

важливим є проведення аналізу ризику, що складається з трьох 

взаємопов‘язаних компонентів: 1) оцінки ризику ГМО - науково обґрунтований 

процес, який складається з ідентифікації небезпеки ГМО, характеристики 

небезпеки, оцінки впливу, характеристики ризику; 2) управління (керування) 

ризиком - процесу вибору альтернативних рішень на підставі результатів 

оцінки ризику ГМО та в разі необхідності вибору і впровадження відповідних 

засобів управління (контролю), включаючи регуляторні заходи; 3) 

повідомлення про ризик - взаємний обмін інформацією про ризик ГМО між 

спеціалістами з оцінки ризику, особами, що здійснюють управління ризиком, 

зацікавленими торговими партнерами та іншими сторонами. 

Висновки.Таким чином, необхідно зазначити, що використання ГМО у 

виробництві продуктів харчування потребує надзвичайно виваженого підходу, 

зважаючи на існуючі потенційні ризики для оточуючого середовища та 
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здоров‘я людини. Відсутність достатньої кількості комплексних наукових 

досліджень (в тому числі з використанням часових факторів впливу) з 

відповідним набором статистичної інформації необхідного рівня ймовірності 

щодо негативних наслідків використання ГМО потребує чіткого нормативно-

правового регламентування. 

При цьому питання інформаційно-правового забезпечення прав 

споживачів щодо якості продукції, яка вироблена з використанням ГМО 

потребують вирішення за наступними напрямками: 1) розробка механізму 

правового регулювання, проведення фундаментальних наукових досліджень 

щодо впливу продукції з ГМО на організм людини (і в тому числі харчових 

ризиків); 2) у разі встановлення можливості використання ГМО доцільним є 

розробка спеціалізованого нормативно-правового акту, який би системно 

регламентував відносини щодо використання ГМО для виробництва харчової 

продукції і в тому числі щодо інформаційно-правового забезпечення 

споживачів відносно її якості. 
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ПРОБЛЕМИ ПОВОДЖЕННЯ З ФАРМАЦЕВТИЧНИМИ 

ВІДХОДАМИ 

 
Карпеко К. М., студентка (гр. БТ-21, ФБТ НТУУ «КПІ») 

 

Вступ. На сьогоднішній день в Україні сформована досить потужна 

фармацевтична промисловість, яка протягом  останніх років демонструвала 

позитивну динаміку розвитку. На українських заводах і підприємствах 

виробляється близько одної четвертої від 13 тисяч найменувань лікарських 

засобів, що зареєстровані в країні. На жаль, поряд з розробкою, створенням, 

поширенням фармацевтичних препаратів мало уваги приділяється проблемі 

поводження з фармацевтичними відходами. Останні після потрапляння в 

довкілля проявляють стійкість і наносять значну шкоду всім живим організмам. 

Навіть малі концентрації негативно впливають на природні компоненти. Це 

питання вирішене частково і потребує значних доопрацювань. Тільки на 

фармацевтичних фабриках і заводах налагоджена утилізація відходів. 

Створення і накопичення відходів фармацевтичної галузі здійснюється також 

внаслідок фальсифікації продукції, недотримання та порушення умов 

зберігання ліків, невідповідності обладнання більшості фармацевтичних 

підприємств сучасним вимогам тощо. Тому актуальним є створення 

упорядкованої єдиної системи, відповідно до якої здійснювалися б усі етапи 

поводження з цими відходами [1, 2]. 

Предметом дослідження є загальна оцінка небезпечних і шкідливих 

відходів фармацевтичних виробництв; розгляд комплексу заходів щодо 

забезпечення екобезпеки, збереження життя та здоров‘я людини в процесі 

утилізації й переробки фармацевтичних відходів.   

Аналіз публікацій. Базельська конвенція (1998 р.) надає наступне 

визначення фармацевтичних відходів - це медичні відходи лікарень, поліклінік 

та клінік, відходи виробництва та переробки фармацевтичної продукції, 

фармацевтичні товари, ліки та препарати, які не знайшли збуту або 

прострочені, відходи виробництва, одержання та застосування біоцидів та 

фітофармацевтичних препаратів. Вони належать до так званого Жовтого 

переліку, й усі без винятку визначені як небезпечні. 

Очищені та неочищені каналізаційні стоки – це основні шляхи 

надходження лікарських засобів та їхніх активних метаболітів у довкілля. 

Сучасні очисні споруди України, що побудовані в другій половині ХХ ст., не 

здатні очистити стічні води від фармацевтичних відходів. Як наслідок – 

залишки лікарських засобів легко надходять у природні води і мають прямий 

вплив на рослини та тварин аквасистем. 

Водопостачання понад 75% населення здійснюють з поверхневих вод. 

Потрапляння залишків фармацевтичних препаратів у організм загрожує 

здоров‘ю українців, адже неодноразове споживання такої води спричинює 

звикання людського організму до певних ліків та їх накопичення. Особливу 

стурбованість викликають небезпечні фармацевтичні відходи, у складі яких є 
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цитотоксичні препарати, антибіотики, ліпідознижувальні агенти, препарати з 

гормономодулюючою, психотропною й наркотичною дією та інші фізіологічно 

активні речовини [1].  

Ще однією проблемою є поводження з простроченими та 

невикористаними ліками, які, найчастіше, потрапляють на сміттєзвалища. 

Лікарські засоби у переважній більшості є біологічно активними синтетичними 

сполуками, аналоги яких відсутні у природі, що затрудняє процес їх безпечної 

природної утилізації. Основним документом щодо поводження з неякісними 

лікарськими засобами є Наказ МОЗ України ғ 199 від 08.07.96 ―Про 

затвердження Правил проведення утилізації та знищення неякісних лікарських 

засобів‖. Правила поширюються на вітчизняні та зарубіжні лікарські засоби, 

термін придатності яких закінчився, або які не можуть бути використані тому, 

що не відповідають вимогам нормативно-технічної документації. 

МОЗ України своїм наказом від 08.07.2004 р. ғ 349 затвердило Правила 

проведення утилізації та знищення неякісних лікарських засобів [3]. 

Незважаючи на законодавче врегулювання питання поводження з 

фармацевтичними відходами, ситуація в цій сфері складається незадовільна. 

Дослідження науковців США щодо поводження з простроченими 

фармацевтичними препаратами свідчить, що тільки 1,4 % населення повертає 

ліки до фармацевтів, а більша частина 89,4 % потрапляють у довкілля і 

становлять загрозу для живих організмів [1]. В більшості країн світу для 

знищення неякісних ліків застосовують такі методи: надання нетоварного 

вигляду з вивезенням на облаштовані санітарні звалища; інкапсуляції; 

інертизації; високотемператого спалення; розведення водою та злив до 

комунального колектора [2]. 

Заходи безпеки та охорони навколишнього природного середовища при 

утилізації та знищенні лікарських засобів розробляє установа, яка здійснює ці 

функції. Наведені вище правила не поширюються на наркотичні та психотропні 

засоби, порядок поводження з якими регламентує наказ МОЗ України та 

Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної 

безпеки України ғ 67/59 від 19.03.99 ―Про затвердження Правил проведення 

утилізації та знищення неякісних лікарських засобів, до складу яких входять 

наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори‖ [3]. 

Основні результати дослідження. Необхідність у скороченні кількості 

небезпечних відходів повинна бути найвищим пріоритетом будь-якої 

раціональної політики щодо поводження з відходами. Роботи по контролю 

забруднень, визначенню їх токсичності повинні стати невід‘ємною складовою 

частиною наукового пошуку в галузі охорони природи при виробництві та 

обігу готових лікарських засобів.  

Введення в дію нової нормативної документації з контролю якості 

лікарських засобів має на меті створити умови, що перешкоджатимуть виходу 

на фармацевтичний ринок препаратів, які не відповідають стандартам якості. 

Основною стратегією забезпечення екобезпеки, збереження життя та 

здоров‘я людей є запобігання накопичення відходів, їх подальша переробка на 
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вторсировину і повна ліквідація, можлива розробка та впровадження 

маловідходної та безвідходної технології виробництва. 

Головні джерела надходження фармацевтичних відходів у довкілля – 

каналізаційні стоки та сміттєзвалища. В Україні нема системи моніторингу 

лікарських засобів у компонентах довкілля, тому складно дати кількісну та 

якісну оцінку забруднення. Необхідно розвивати сучасні аналітичн іметоди 

ідентифікації лікарських засобів, передусім у стічних та поверхневих водах, а 

також у ґрунтах [1, 2].  

Для знешкодження фармвідходів є актуальними розробка та застосування 

найбільш екологічно безпечних та сприйнятливих у фінансовому відношенні 

методів. Прикладами таких процесів можуть бути піроліз і метод 

іммобілізації/інкапсуляції. Останній застосовується для знешкодження 

медпрепаратів, у тому числі особливо небезпечних, але для незначної кількості 

– до 50 кг. Ефективність методу залежить від фізико-хімічних властивостей та 

хімічної будови препаратів, що обробляються. Розробка рецептури і 

співвідношення основних її компонентів для іммобілізації ліків потребує 

індивідуального підходу та експериментальних досліджень. Піроліз – 

контрольований процес розкладу органічних сполук під дією високих 

температур. З метою всебічної гігієнічної оцінки цей метод потребує 

проведення комплексних досліджень щодо забруднення атмосферного повітря 

та повітря робочої зони, ступеню небезпеки золошлаків, що утворюються після 

піролізу відходів, для кожного терапевтичного класу ліків [2]. 

Висновки. Вивчення проблеми поширення фармацевтичних відходів дасть 

змогу детальніше оцінити ступінь їхнього впливу та з‘ясувати потенційні 

загрози для довкілля і здоров‘я населення. Необхідно розвивати аналітичні 

методи ідентифікації лікарських засобів, передусім у стічних та поверхневих 

водах, а також у ґрунтах. Функції логістичного управління фармацевтичними 

відходами повинні здійснюватися на всіх рівнях влади – національному, 

регіональному, місцевому. Необхідною потребою є створення нової та 

розширення сучасної нормативної бази із зазначеного питання. Таким чином, 

вирішення проблеми налагодження системи поводження з фармацевтичними 

відходами можливе за умови підвищення уваги на рівні держави до цієї групи 

відходів та формування громадської екологічної свідомості. 
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АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА. ШКІДЛИВІ ФАКТОРИ АЕС 

Качко М.А., студент (гр. ДА-52м, ІПСА НТУУ «КПІ») 

 

 Вступ. Основа ядерної енергетики — атомні електростанції, які 

забезпечують близько 6 % світового виробництва енергії та 13-14 % 

електроенергії. За даними МАГАТЕ у 2013 році у світі працювало 437 

промислових ядерних реакторів, розташованих на території 31 країни. Було 

збудовано також понад 150 суден з ядерними енергетичними установками [1]. 

Як відомо, атомна енергетика є одним з пріоритетних напрямків майже усіх 

розвинутих країн світу. За кількістю ядерних реакторів Україна посідає дев'яте 

місце у світі та п'яте в Європі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діють 4 

атомних електростанцій з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС з 6 

енергоблоками загальною потужністю в 6000 МВт є найпотужнішою в Європі. 

Станом на 31 грудня 2011 року відсоток ядерної енергетики склав 25.95% від 

усього виробництва електроенергії в Україні. Загальна потужність АЕС склала 

13 835 МВт [2].  

 Предметом дослідження є загальна оцінка небезпечних і шкідливих 

факторів атомних електростанцій; розгляд комплексу заходів по забезпеченню 

безпеки населення.  

 Аналіз публікацій. Найбільша перешкода для розвитку ядерної 

енергетики пов'язана з проблемами безпеки. За час використання атомних 

реакторів відбулася низка техногенних катастроф, найбільшою з яких була 

Чорнобильська катастрофа. Ядерна енергетика належить до невідновлюваних 

джерел енергії — вона використовує ядерне пальне, в основному уран, запаси 

якого не безмежні. Важливою проблемою залишається заховання 

радіоактивних відходів — впродовж роботи ядерного реактора в ньому 

накопичується велика кількість радіоактивних ізотопів із значним періодом 

напівпрозпаду, аж до 7,04×10
8
 років для урану-235. В цілому безпеку атомної 

енергетики можна розділити на наступні категорії: 

Енергетична безпека. Критики атомної енергетики стверджують, що 

відмова від використання атомної енергії країнами Європи та Балтії зокрема 

підриває енергетичну безпеку цих країн і їх сусідів і обов'язково призведе до 

дефіциту електроенергії. Так, наприклад, аварія на Фукусимі, до якої Японія 

виробляла 30% своєї електроенергії на АЕС, призвела до дефіциту в країні. 

Контр-прикладом служить Німеччина, де на початку 2010 року частка атомної 

енергії становила 22.4%, у 2014 році – вже 16%, а до 2020 взагалі планує 

відмовитися від даного виду палива, на 5.9%  зменшила імпорт електрики. 

Екологічність. АЕС викидають в атмосферу радіонукліди в кількостях на 

кілька порядків менших, ніж дозволені за нормативами. На тлі наслідків аварії 

на ЧАЕС і багаторічних випробувань ядерної зброї в атмосфері безаварійна 

робота АЕС не вносить кардинальних змін в радіоекологічну обстановку в 

районах їх розташування. Але викидами і скидами не обмежується вплив АЕС 

на навколишнє середовище. Справа в тому, що сьогоднішні технології 



136 

переробки ВЯП (відходів ядерного палива) і у нас, і за кордоном є 

найбруднішою ланкою ядерного паливного циклу, хоча із світовими 

«запасами» ВЯП у 300 тис. тон тільки третина з них переробляється. 

Клімат. В останні роки атомники активно використовують на своїй 

стороні новий аргумент: атомна енергетика є чи не єдиним вирішенням питання 

глобального потепління. Насправді, при роботі атомного енергоблоку не 

викидається вуглекислий газ. Однак говорити про внесок атомної енергетики у 

збереження стабільності клімату можна лише після численних застережень. 

Можливо, що після детального розрахунку заміна газової ТЕЦ на АЕС не 

допоможе, а скоріше посилить проблеми антропогенної зміни клімату, так як: 

- відволікає кошти від розвитку безпечних відновлюваних джерел 

електроенергії; 

-   навіть при збільшенні числа АЕС у світі до 2000 (більш ніж в 4 рази 

перевищує нинішню кількість)  скорочення викидів вуглекислого складе не 

більше 2% від загального викиду, відповідно не зможе значимо вплинути [3]; 

- непрогнозовану сьогодні кількість енергії потрібно буде витратити на 

утилізацію ВЯП. 

Економіка. Говорячи про дешевизну атомного електрики та економічної 

привабливості АЕС, прихильники розвитку атомної енергії посилаються на 

малий внесок вартості ядерного палива у формування ціни, вливання інвестицій 

в економіку регіонів розміщення АЕС при будівництві та наступні податкові 

платежі до бюджетів всі рівнів при експлуатації. Однак дотепер при розрахунку 

ціни атомного електрики не враховується вартість ліквідації аварій та хоча б 

оціночна вартість кінцевого вирішення проблеми відпрацьованого ядерного 

палива. Однією з уразливих з економічної точки зору сторін атомної енергетики 

є висока вартість встановленої потужності АЕС. При цьому в сучасному світі, 

стає традицією значне перевищення кінцевої вартості одиниці встановленої 

потужності в порівнянні із заявленою перед початком будівництва. Аналіз 

джерел інформації [4–5] надав змогу оцінити обсяг витрат на демонтаж для 

реакторів PWR на рівні близько 1000 дол. США на кВт встановленої 

потужності при варіанті відкладеного демонтажу з урахуванням витрат на 

зберігання відходів ядерного палива (ВЯП) по закінченню терміну їх 

експлуатації, або близько 600-800 дол. США без їх урахування. Також, в 

Таблиці 1 наведені дані щодо вже завершених робіт по виводу реакторів з 

експлуатації. 

Соціальний фактор. В атомній галузі України та Росії відчувається 

гострий дефіцит кваліфікованих кадрів. Середній вік працюючих на АЕС 

наближається до пенсійного. І, теоретично, якщо будуть виділені кошти на 

довгострокові роботи з виведення з експлуатації зупинених реакторів, то 

доведеться приймати рішення про стимулювання виходу на пенсію чоловіків 

старше 65 років. Але треба зрозуміти один факт: ядерний реактор не можна 

просто зупинити, закрити і піти. 
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Таблиця 1. 

Реактори, які виводились з експлуатації 

№ 

  
АЕС, країна 

Тип 

реактора, 

потужність, 

МВт 

Вартість, 

$ млн. 
Дата виводу з експлуатації 

1 Біг-Рок Пойнт, 

США 

BWR, 70 25,0 29 серпня 1997 

2 Форт Сeнт-

Врейн, 

США 

HTGR, 330 173,9 1992 

3 Токай Мура, 

Японія 

GCR, 166 772,5 1999 

4 Штаде, 

Німеччина 

PWR, 672 668,4 14 листопада 2003 

5 Бібліс-А, 

Німеччина 

PWR, 1225 141,2 25 серпня 1974 

 

Багато років доведеться виводити його з експлуатації, лише частково 

скорочуючи обслуговуючий персонал. Що стосується підготовки молодих 

атомників, то з цим теж не все так гладко. Так, існує декілька университетів що 

готують атомників. Але тільки випускає ця школа занадто мало, щоб 

забезпечити навіть сьогоднішні потреби в молодих фахівцях-атомників. Так, і 

конкурс при вступі на атомні спеціальності в останні років п'ятнадцять залишає 

бажати кращого. У підсумку це позначається на рівні відрахувань під час 

навчання та якості випускників. Навряд чи вдасться кратно збільшити набір на 

атомні спеціальності та якість абітурієнтів одночасно. Адже причина 

непопулярності атомних спеціальностей у порівнянні, скажімо, з 

нафтогазовими спеціальностями не в тому, що мало бюджетних місць і немає 

безкоштовних репетиторів. Причина у великій різниці в умовах праці, 

заробітної плати і престижі між рядовими атомниками і, наприклад, рядовим 

юристом або газовиком. І ще у абітурієнтів є великі побоювання за здоров'я 

своє і своїх майбутніх дітей. Так, чи інакше, а досвід Чорнобиля і численні 

приватні історії хвороб рядових атомників, що передаються з вуст у вуста (що 

звичайно, суб'єктивний фактор), не зроблять професію атомника привабливою. 

Основні результати дослідження. Прихильники розвитку атомної 

енергетики часто призводять порівняння небезпеки викидів радіонуклідів від 

вугільних станцій і АЕС, виражені в тоннах з одного боку і міліграмах з іншого. 

Але порівнювати викиди природних радіонуклідів (торію, урану, радію), що 

летять з труб ТЕЦ і викиди ізотопів плутонію, цезію, стронцію та інших 

техногенних радіонуклідів можна лише з великою кількістю застережень і 

умов. Через наслідки аварій на АЕС в біосфері планети з‘явилося багато 

техногенних радіонуклідів, таких як плутоній та цезій-137. Живі системи не 
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готові до зустрічі з ними. Так, стронцій-90 поводиться в організмі людини і 

тварин, як його хімічний аналог кальцій, тобто накопичується в кістках, де 

розпадаючись сіє смертоносну радіацію. 

Також, при оцінці вартості електроенергії треба враховувати вартість 

побудови та виводу з експлуатації реактору. Так крім перенесення термінів 

введення в експлуатацію споруджуваної в Фінляндії концерном Areva атомної 

станції «Олкілуото-3», за час будівництва багаторазово підвищувалася заявлена 

кінцева вартість будівництва АЕС. Спочатку заявлена вартість нової фінської 

АЕС на базі європейського реактора EPR-1600 дорівнювала 4,1 млрд. дол. 

США або близько 2,5 дол. За 1 кВт встановленої потужності. У 2011 році 

концерн Areva повідомив про кінцеву вартість будівництва АЕС 9,1 млрд. дол. 

США або 5,6 дол. За 1 кВт. 

Враховуючи, що термін закінчення будівництва «Олкілуото-3» 

перенесено з 2011 р на 2014 року, а також що підвищилися після аварії на 

«Фукусіма-1» вимоги до безпеки реакторів, то дійсно кінцева вартість 

встановленої потужності нового європейського реактора може ще вирости. 

Висновки. Як би не хотілося, прихильникам або супротивникам розвитку 

атомної енергетики, а крапку в обговоренні майбутнього атомної галузі світу в 

цілому ставити рано. З однієї сторони маємо відносно дешеву, ефективну та 

екологічну при безаварійному користуванні енергію, а з іншої – невідому 

заздалегідь суму для ліквідації ВЯП. Так, наприклад, за попередньою оцінкою 

для ліквідації всіх шести реакторів Запорізької АЕС доведеться витратити 

близько 6 млрд. дол. США, що являє собою цілих 3.8% ВВП України. Звісно, 

такі цифри не є прийнятними. Треба закладати основи для майбутньої 

переробки ВЯП вже зараз. Вводити додаткову вартість до тарифів на 

електроенергію. 

Затрати на атомну енергетику значно більше, ніж вони декларуються 

зацікавленою стороною. Зосередження ресурсів суспільства на атомній 

енергетиці гальмує розвиток альтернативних, безпечних напрямків енергетики. 

Таким чином, фактично, атомна енергетика стає гальмом на шляху прогресу 

світового суспільства. 

 
Науковий  керівник Гусєв А.М., к.б.н., доцент (каф. ОПЦБ НТУУ«КПІ») 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ, ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА 

ЗАСТОСУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬЕОГО ЗАКОНОДАВСТВА В СФЕРІ 

ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ (Ч.1) 

Каштанов С.Ф., к.т.н., доц. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»),  

Луц А.О., студ. (гр. ОА-41м, ІЕЕ НТУУ «КПІ») 

 

Реформування  системи промислової безпеки в Україні згідно з [1-3] 

щодо узгодження питань технічного регулювання, стандартів та оцінки 

відповідності  вимагає подальшої   адаптації національного законодавства у цій 

сфері до сучасного  європейського. Безумовно, що  зробити це якісно і 

ефективно можливо лише за умови  глибокого розуміння усіх  особливостей 

послідовного розвитку європейського законодавства в сфері промислової 

безпеки, а також існуючих особливостей його функціонування та застосування 

на  сучасному етапі розвитку.   В першу чергу, це стосується таких  важливих 

складових європейського законодавства, як процедура підтвердження 

відповідності промислового обладнання і  продукції Директивам ЕС та 

Гармонізованим Стандартам EN, особливостей їх нотифікації, сертифікації та 

маркування, а також специфіки  роботи експертних організацій, порядку 

допуску особливо небезпечного обладнання до експлуатації тощо.  

Більшості з цих питань  і присвячена дана стаття, яка, враховуючі 

значний об‘єм матеріалу, умовно поділена на дві частини. Спочатку розглянуті  

найбільш важливі  етапи послідовного  розвитку європейського законодавства  

в сфері промислової безпеки та основні особливості застосування Нового  

Глобального Підходу, який регламентує вимоги безпеки до окремих груп 

промислового обладнання, і лише потім детально розглянуті особливості  

функціонування та застосування  таких його складових, як нотифікація, 

сертифікація та маркування  промислового обладнання і продукції відповідно 

до вимог Директив ЕС та Гармонізованих Стандартів EN. 

Історично становлення відповідної системи регулювання щодо діяльності 

на ринку робіт з процедур оцінки (підтвердження) відповідності та сертифікації 

промислового обладнання і  продукції пройшло як через період наджорсткого 

державного регулювання, так і  через період досить суттєвої лібералізації в цій 

сфері.  

До початку 90-х років минулого сторіччя у більшості держав Європи вся 

діяльність організацій, які працювали в сфері експертної оцінки відповідності 

промислового обладнання та продукції, жорстко регулювалася державою. В цей 

період  у більшості держав Європи  експертні організації  фактично 

призначалися державою, а їх діяльність підпадала під  детальне державне 

регулювання і жорсткий контроль, причому  це  стосувалось  навіть таких 

питань, як  ціноутворення услуг, які здійснювали ці організації.  

Слід також відмітити, що при визначенні рівня компетентності 

експертних організацій однією з основних вимог державних контролюючих 

органів була вимога щодо  наявності в цих організаціях  відповідної  кількості 
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кваліфікованих експертів, які могли би працювати в досить широкому спектрі 

видів діяльності. При цьому акредитації підлягали саме експерти, а не експертні 

організації, в яких вони працювали, і основна відповідальність за якість 

виконання експертних робіт  лягала саме на експертів, тобто на фізичних осіб. 

Безумовно, що така система  за своєю ідеологією не могла сприяти а ні 

подальшому ефективному розвитку ринку експертних послуг з процедур оцінки  

(підтвердження) відповідності та сертифікації промислового обладнання і  

продукції, так як по суті ця система виключала можливість створення 

відповідних  ринкових умов, а ні динамічному розвитку  новітніх експертних 

послуг, чого вимагає постійне удосконалення сучасних технологій.   

Крім того, як свідчить європейський досвід в сфері експертної оцінки 

відповідності промислового обладнання та продукції,  досягти необхідного  

рівня якості при виконанні робіт в цій сфері, і це необхідно чітко усвідомити,  

можливо лише у разі виконання стороною, яка здійснює подібні  роботи,  

цілого ряду базових вимог, які визначені в  стандартах ISO серії 17000 [4].   

В першу чергу, це необхідність виконання роботи в сфері оцінки 

відповідності  лише організаціями, що мали би відповідну організаційну 

структуру та документацію, які чітко визначала би її функції та 

відповідальність, а також наявність відповідної системи менеджменту якості, 

системи підготовки персоналу і т. ін.. Саме останнє визиває великий сумнів 

щодо можливості виконання усіх базових вимог, якщо стороною, яка виконує 

роботи з оцінки відповідності є не експертна організація, а індивідуальний 

підприємець або фізична особа. 

Наприкінці ХХ сторіччя почалася достатньо швидка  лібералізація ринку 

експертних організацій Європи. В значній мірі цьому сприяло об‘єднання  

європейського законодавства в сфері технічного регулювання, а також поява 

Директив ЕС так званого Нового  Глобального Підходу. Так в договорі 

Європейського Союзу,  який визначає єдині  вимоги до загальноєвропейського 

ринку, є дві дуже важливі статті, а саме ст.95, в якій приведені основні 

положення щодо розміщення будь-якої продукції на ринку Європи,  та ст.137, в 

якій визначенні основні положення щодо використання та експлуатації 

продукції, в тому числі і небезпечного виробничого обладнання..  

Лібералізація ринку та фактична відмова від державного регулювання у 

сфері експертної діяльності привели до суттєвого збільшення  кількості  

існуючих  експертних організацій, які працювали в сфері оцінки відповідності 

та сертифікації промислового обладнання і  продукції, при цьому державний  

контроль та нагляд за діяльністю цих експертних організацій на той час був 

майже відсутній. Безумовно, що все це не могло  це привести  до зниження 

якості послуг в сфері  оцінки відповідності та сертифікації промислового 

обладнання і  продукції.  

Виходом з цієї ситуації стало введення механізму саморегулювання 

ринку послуг у цій сфері, і в першу чергу, це стосується: 

- створення  на території держав Європейського Союзу  професійних 

спілок експертних організацій, а саме асоціацій, союзів тощо, які могли би 



142 

здійснювати різноманітні види діяльності в сфері оцінки відповідності та 

сертифікації промислового обладнання та  продукції,  і які були би сформовані 

за принципом введення єдиних загальнообов‘язкових регламентів щодо їх 

діяльності та встановлення мінімальної кількості критеріїв щодо членства  у 

цих спілках; 

-  встановлення згідно з положеннями стандартів ISO серії 17000 єдиних 

вимог до організацій, що здійснюють оцінку відповідності та сертифікації 

промислового обладнання і  продукції, і які, в свою чергу, повинні бути 

основою для проведення акредитації даних організацій. 

Таким чином, будь яка організація, яка  здійснює свою діяльність у сфері 

оцінки відповідності та сертифікації промислового обладнання і  продукції, не 

тільки не може стати членом вищезгаданої професійної спілки, але і не може 

бути допущеною до виконання будь-якого роботи у цій сфері без відповідної 

акредитації. Відповідно до регламенту Європейського Союзу ғ 765/2008 

проведення акредитації в кожній з держав Європейської спільноти може бути 

здійснено  лише  єдиним національним органом з акредитації. 

Наявність обов‘язкового підтвердження  компетентності, а саме 

акредитації  в сфері експертизи промислової безпеки та атестації працівників в 

сфері промислової безпеки є дуже важливою складовою в пакеті обов‘язкових 

вимог до членів саморегулюємих експертних організацій. 

Необхідно також відзначити, що  відповідно до існуючого на даний час 

європейського законодавства в сфері  промислової безпеки підвищується і 

рівень відповідальності експертних організацій завдяки впровадженню 

обов‘язкового страхування  матеріальної  (майнової) відповідальності членів 

експертної спілки. 

Таким чином можна констатувати, що гармонізація стандартів та норм 

шляхом введення гармонізованих стандартів EN та взаємне визнання 

результатів сертифікації промислового обладнання та продукції стали основою 

для взаємної довіри  країн Європейського Союзу в сфері промислової безпеки.   

В той же час практична діяльність в даному напрямку виявила і ряд 

суттєвих проблем. Наприклад,   під гаслом боротьби за якість, можна легко 

обґрунтувати необхідність глобальної сертифікації всього виробничого 

обладнання та продукції. Безумовно, що практичне застосування такого 

підходу може привести до їх суттєвого подорожчання, оскільки в її собівартість 

виробник змушений закладати сертифікаційні випробування і процедури 

взаємного визнання сертифікатів. 

 Необхідно також відмітити, що практично в усіх країнах Європи усе 

виробниче обладнання та продукція були умовно поділені на дві великі групи: 

перша група -  законодавчо регульована, друга - законодавчо нерегульована. 

При цьому держава бере на себе зобов'язання контролювати сертифікацію 

тільки такого виробничого обладнання та продукції (і лише тих їх параметрів), 

які можуть завдати шкоди здоров'ю людини і навколишньому середовищу. 

Сертифікація всього іншого виробничого обладнання та продукції і 
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випробування щодо визначення сукупності їх параметрів якості є справою 

добровільною і здійснюється за згодою між постачальником і споживачем. 

В подальшому домовленості про те, що не можна підміняти боротьбу за 

якість тотальною сертифікацією, призвели до створення в рамках Комісії 

Європейського Союзу відповідних Директив ЕС, які містять обов'язкові вимоги 

до безпеки певних груп продукції або їх параметрів. Директиви ЕС були 

включені в національні законодавства всіх країн Європейського Союзу. На 

вироби, які пройшли нотифікацію (оцінку відповідності вимогам безпеки в 

рамках Директив ЕС), наноситься знак СЕ. 

На рис.1 приведена загальна структура Директив ЕС, а                                           

в таблиці 1 наведений перелік основних Директив ЕС Нового  Глобального 

Підходу Європейського Союзу. 

 
                                                                                                        

Таким чином, запроваджена в країнах Європейського Союзу гармонізація 

стандартів та норм шляхом введення нових єдиних  стандартів  EN, а також 

введення відповідних Директив ЕС так званого Нового  Глобального Підходу, 

які регламентують вимоги безпеки до окремих груп промислового обладнання 

та продукції і їх маркування знаком СЕ, дозволили зробити суттєвий крок на 

шляху подальшого формування взаємної довіри країн Європейського Союзу в 

сфері ринку експертних послуг з процедур оцінки  (підтвердження) 

відповідності та сертифікації промислового обладнання і  продукції [3-7]. 
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Рис.1 Загальна структура Директив ЕС Нового Глобального Підходу 

Європейського Союзу в сфері промислової безпеки 
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                                                                                                       Таблиця 1. 

Перелік основних Директив ЕС Нового Глобального Підходу  

Європейського Союзу   в сфері промислової безпеки 
Номера Директив ЕС та 

доповнень 

                                   Назва Директиви 

2006/95/EC Low Voltage – Низьковольтне  обладнання (LVD) 

2009/105/EC Simple Pressure Vessels – Сосуди, що працюють під тиском (SPVD) 

Регламент EU 305/2011         

(89/106/EEC) 

Construction products  – Будівельні матеріали 

2004/108/EC Electromagnetic compatibility (EMC) – Електромагнітна сумістність 

2006/42/EC Machinery - Машини та механізми (MD) 

89/686/EEC Personal protective equipment (PPE) – Засоби індивідуального захисту 

(ЗІЗ/PPE) 

2009/23/EC Non-automatic weighing instruments – Неавтоматичні прилади для 

визначення ваги 

2009/142/EC Appliances burning gaseous fuels – Прилади  з вибухонебезпечними 

речовинами, спалювання газового палива   

92/42/EEC Efficiency requirements for new hot-water boilers fired with liquid or gaseous 

fuels – Вимоги щодо ефективності водонагрівальних бойлерів, які 

працюють на рідкому або газоподібному паливі  

93/15/EEC Explosives for civil uses – Вибухові речовини для використання в цивільній 

сфері  

93/42/EEC Medical devices – Медичне обладнання 

94/9/EC Equipment explosive atmospheres (ATEX) – Обладнання для використання  у 

вибухонебезпечному середовищі  (ATEX) 

94/25/EC 

  2003/44/EC 

Recreational craft – Суда для відпочинку та розваг 

95/16/EC Lifts – Ліфти 

97/23/EC Pressure equipment – Обладнання, що працює під тиском 

98/79/EC In vitro diagnostic medical devices – Медичне обладнання для in-vitro 

діагностики (IVDD) 

1999/5/EC Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment and the Mutual 

Recognition of their Conformity – Радіо- і телекомунікаційне термінальне 

обладнання та взаємне визнання їх відповідності (R&TTE) 

2000/9/EC Cableway installations designed to carry persons – Канатні споруди для 

перевезення людей  

2004/22/EC Measuring instruments – Вимірювальні пристрої 

2007/23/EC Pyrotechnic articles - Піротехніка 

Регламент EU 1907/2006   

(1999/45/EC; 67/548/ЕЕС) 

Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals ( REACH – 

Хімічні речовин). 

2002/95/EC  (2011/65/EC) Restrictiont of Hazardocs Substances (RoHS) – Обмеження змісту шкідливих 

речовин 

2002/96/EC Wast Electric and  Electronic Equipment (WEEE) – про відходи електричного та 

електронного обладнання 

 

Директиви ЕС включені в національні законодавства всіх країн 

Європейського Союзу.  

Згідно існуючого законодавства Європейського Союзу на виробниче 

обладнання та продукцію, які пройшли нотифікацію в рамках Директив ЕС, 

обов‘язково повинен бути нанесений відповідний знак СЕ. 

http://procertificate.ru/standard/directive-2006-95-ec.html
http://procertificate.ru/standard/directive-2006-95-ec.html
http://procertificate.ru/standard/directive-2009-105-ec.html
http://procertificate.ru/standard/regulation-305-2011-eu.html
http://procertificate.ru/standard/directive-2004-108-ec.html
http://procertificate.ru/standard/directive-2006-42-ec.html
http://procertificate.ru/standard/directive-89-686-eec.html
http://procertificate.ru/standard/directive-89-686-eec.html
http://procertificate.ru/standard/directive-89-686-eec.html
http://procertificate.ru/standard/directive-2009-23-ec.html
http://procertificate.ru/standard/directive-2009-142-ec.html
http://procertificate.ru/standard/directive-92-42-eec.html
http://procertificate.ru/standard/directive-93-15-eec.html
http://procertificate.ru/standard/directive-93-42-eec.html
http://procertificate.ru/standard/direktiva-94-9-es.html
http://procertificate.ru/standard/direktiva-94-9-es.html
http://procertificate.ru/standard/direktiva-94-9-es.html
http://procertificate.ru/standard/directive-94-25-ec.html
http://procertificate.ru/standard/directive-95-16-ec.html
http://procertificate.ru/standard/directive-97-23-ec.html
http://procertificate.ru/standard/directive-98-79-ec.html
http://procertificate.ru/standard/directive-1999-5-ec.html
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Продаж виробничого обладнання та продукції без знака СЕ, тобто у 

випадку коли вони не пройшли процедуру нотифікації  (оцінку відповідності 

вимогам безпеки в рамках Директив ЕС), в Європейському Союзі заборонена. 

Слід зауважити, що Директиви Нового Глобального Підходу  

передбачають нанесення знака СЕ на продукцію (маркування СЕ) з деякими 

винятками. Так існують Директиви, які не передбачають нанесення знака СЕ. 

До таких Директив відносяться: 

-   Директива 94/62/EC       «Упаковка та пакувальні відходи»; 

- Директива 2008/57/EC   «Взаємодія транс-європейської мережі 

високошвидкісних залізниць»; 

- Директива 2008/57/EC  «Взаємодія транс-європейської мережі 

звичайних залізниць»; 

-    Директива 96/98/EC «Суднове устаткування»;  

- Директива 1996/57/ЕС (замінено Регламентом EU 643/2009) 

«Енергоефективність холодильників, морозильників та їх комбінацій»;   

-  Директива 2010/35 / EC  «Переносні посудини під тиском»;  

- Директива 2000/14/EC «Рівень шуму на навколишнє середовище 

обладнання, що працює за межами приміщень»;  

- Директива 2000/55/EC (замінено Регламентом EU 245/2009) 

«Стабілізатори, люмінесцентне освітлення».  

На даний час в Україні вже почалася активна робота щодо узгодження 

технічного регулювання, стандартів та оцінки відповідності в сфері 

промислової безпеки  з  країнами Європейського Союзу.  В таблиці 2 

приведений перелік вже чинних на території України стандартів ISO (в тому 

числі і серії 17000) та відповідних їм ДСТУ щодо оцінювання відповідності 

(Conformity assessment) промислового обладнання та продукції. 

                                                                                

                                                                                           Таблиця 2 

ISO/IEC Guide 

28:2004 

Conformity assessment -- 

Guidance on a third-party 

certification system for products 

Оцінювання відповідності - 

Настанови щодо системи  

сертифікації продукції третьою 

стороною 

ДСТУ ISO/IEC 

Guide 28:2007 

ISO/IEC Guide 

53:2005 

Conformity assessment — 

Guidance on the use of an 

organization‘s quality 

management system in product 

certification 

Оцінювання відповідності - 

Порядок використання системи 

управління якістю організації у 

сертифікації продукції 

ДСТУ ISO/IEC 

Guide 53:2008 

ISO/IEC Guide 

60:2004 

Conformity assessment –         

Code of good practice 

Оцінювання відповідності - 

Кодекс доброї практики  
ДСТУ ISO/IEC 

Guide 60:2007 

ISO/IEC Guide 

67:2008 

Conformity assessment — 

Fundamentals of product 

certification 

Оцінювання відповідності - 

Засади сертифікації продукції 
ДСТУ ISO/IEC 

Guide 67:2008 

ISO/IEC Guide 

68:2002 

Arrangements for the recognition 

and acceptance of conformity 

assessment results 

Заходи щодо визнання та 

прийняття результатів оцінки 

відповідності 
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ISO/IEC 

17000:2004 

Conformity assessment -- 

Vocabulary and general principles 

Оцінювання відповідності -

Словник термінів і загальні 

принципи 

ДСТУ ISO/IEC 

17000:2007 

ISO/PAS 

17001:2005 

Conformity assessment -- 

Impartiality -- Principles and 

requirements 

Оцінювання відповідності - 

Неупередженість. Принципи та 

вимоги 

ДСТУ-П ІSO/PAS 

17001: 2008 

ISO/PAS 

17002:2004 

Conformity assessment -- 

Confidentiality -- Principles and 

requirements 

Оцінювання відповідності. - 

Конфіденційність. Принципи та 

вимоги  

ДСТУ-П ІSO/PAS 

17002: 2008 

ISO/PAS 

17003:2004 

Conformity assessment -- 

Complaints and appeals -- 

Principles and requirements 

Оцінювання відповідності - 

Скарги й апеляції.            

Принципи та вимоги  

ДСТУ-П ІSO/PAS 

17003: 2008 

ISO/PAS 

17004:2005 

Conformity assessment -- 

Disclosure of information -- 

Principles and requirements 

Оцінювання відповідності - 

Розголошення інформації. 

Принципи та вимоги  

ДСТУ-П ІSO/PAS 

17004: 2008 

ISO/PAS 

17005:2008 

Conformity assessment -- Use of 

management systems -- Principles 

and requirements 

Оцінювання відповідності -

Використання систем управління. 

Принципи та вимоги 

ДСТУ ISO/PAS 

17005:2009 

 

ISO/IEC 

17007:2009 

Conformity assessment -- 

Guidance for drafting normative 

documents suitable for use for 

conformity assessment 

Оцінювання відповідності - 

Настанови щодо складання 

нормативних документів, 

придатних до використання для 

оцінювання відповідності 

ДСТУ ISO/IEC 

17007: 2009 

 

ISO/IEC 

17011:2004 

Conformity assessment -- General 

requirements for accreditation 

bodies accrediting conformity 

assessment bodies 

Оцінювання відповідності -

Загальні вимоги до органів 

акредитації, що акредитують 

органи оцінювання відповідності 

ДСТУ ISO/IEC 

17011:2005 

ISO/ІЕС 

17021:2006 

Conformity assessment - 

Requirements for bodies providing 

audit and certification of 

management systems 

Оцінювання відповідності - 

Вимоги до органів, які провадять 

аудит і сертифікацію систем 

управління 

ДСТУ ISO/ІЕС 

17021-1:2008 

ISO/IEC 

17024:2003 

Conformity assessment -- General 

requirements for bodies operating 

certification of persons 

Оцінювання відповідності - 

Загальні вимоги до органів, що 

здійснюють сертифікацію 

персоналу 

ДСТУ ISO/IEC 

17024:2005 

ISO/IEC 

17030:2003 

Conformity assessment -- General 

requirements for third-party marks 

of conformity 

Оцінювання відповідності - 

Загальні вимоги до знаків 

відповідності третьої сторони 

ДСТУ ISO/ІЕС 

17030:2005 

ISO/IEC 

17040:2005 

CONFORMITY ASSESSMENT 

General requirements for peer 

assessment of conformity 

assessment bodies and 

accreditation bodies 

Оцінювання відповідності - 

Загальні вимоги до рівноправного 

оцінювання органів оцінювання 

відповідності та органів 

акредитації 

ДСТУ ISO/IEC 

17040:2007 

ISO/IEC 17050-

1:2004 

Conformity assessment -- 

Supplier's declaration of 

conformity -- Part 1: General 

requirements  

Оцінювання відповідності - 

Декларація постачальника про 

відповідність. Частина 1. Загальні 

вимоги 

ДСТУ ISO/IEC 

17050-1:2006 

ISO/IEC 17050-

2:2004 

Conformity assessment -- 

Supplier's declaration of 

conformity -- Part 2: Supporting 

documentation 

Оцінювання відповідності - 

Декларація постачальника про 

відповідність. Частина 2. 

Підтверджувальна документація 

ДСТУ ISO/IEC 

17050-2:2006 

 

Подальше прискорення процесу адаптації національного законодавства в 

сфері промислової безпеки відповідно до вимог Директив EC  та 

Гармонізованих стандартів так званого Нового  Глобального Підходу, які 
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регламентують вимоги безпеки до окремих груп промислового обладнання та 

продукції, дозволить зробити дійсно суттєвий крок на шляху формування 

взаємної довіри між країнами Європейського Союзу та Україною в сфері ринку 

експертних послуг з процедур оцінки  (підтвердження) відповідності та 

сертифікації промислового обладнання і  продукції. 

 

Література 

 

1. Договір про асоціацію між Україною  з однієї сторони та Європейським 

Союзом і державами членами з іншої сторони.  

2. Directive 89/391/ЕС /Директива ЕС 89/391 «Про впровадження заходів 

для заохочення вдосконалення у сфері безпеки та охорони здоров'я працівників 

під час роботи »/. 

3. Directive 2001/95/EС /Директива 2001/95/ЕС «Загальна безпека 

продукції»/. 

4.  ISO/ІЕС 17000:2004, IDT /ДСТУ ISO/ІЕС 17000:2007 «Оцінювання 

відповідності. Словник термінів і загальні принципи»/. 

5. ISO/IEC 17011:2004 /ДСТУ ISO/IEC 17011:2005 «Загальні вимоги до 

органів акредитації, що акредитують органи оцінювання відповідності»/. 

6. ISO/IEC Guide 67:2008 /ДСТУ ISO/IEC Guide 67:2008 Засади 

сертифікації продукції»/. 

7. ISO/IEC 17007:2009 /ДСТУ ISO/IEC 17007: 2009 «Настанови щодо 

складання нормативних документів, придатних до використання для 

оцінювання відповідності»/. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ, ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА 

ЗАСТОСУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬЕОГО ЗАКОНОДАВСТВА В СФЕРІ 

ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ (Ч.2) 

       Каштанов С.Ф., к.т.н., доц. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»),  

Рогозна Л.В., студ. (гр.ОА-41м, ІЕЕ НТУУ «КПІ») 

 

Для виробничого обладнання та продукції, які підпадають під дію 

європейських Директив ЕС, обов'язковим є маркування знаком СЕ [1-2]. 

Процес маркування виробничого обладнання та продукції знаком СЕ 

складається із восьми основних етапів (див. рис.2). 

 

1.Перевірка сфери застосування Директиви EC 

2.Ідентифікація основних суттєвих вимог 

Процес маркування знаком СЕ 

3. Вибір модуля підтвердження відповідності 

4.Ідентифікація Гармонізованих стандартів EN  

5. Складання технічної документації  

6. Застосування модуля підтвердження відповідності 

7. Заповнення Декларації відповідності 

8. Нанесення маркування СЕ  

Рис.2 Основні  етапи маркування виробничого обладнання 

та продукції знаком СЕ 
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Маркування виробничого обладнання та продукції знаком СЕ свідчить про 

виконання вимог діючих Директив ЕС і надає  право щодо присутності такого 

виробничого обладнання та продукції на Європейському ринку і 

унеможливлює введення будь-яких обмежень з боку країн-членів 

Європейського Союзу  щодо свободи їх обертання на цьому ринку.  

Маркування СЕ  обов‘язково повинно бути нанесено на: 

- новітнє виробниче обладнання та продукцію, які вироблені в країнах-

членах Європейського Союзу або третіх країнах; 

-  будь-які продукти вторинного користування, імпортовані з держав, які не 

є членами Європейського Союзу; 

- істотні модифікації виробничого обладнання та продукції, які одного разу 

вже  були марковані знаком СЕ. 

Приклад зовнішнього вигляду знака СЕ, яким маркується виробниче 

обладнання та продукція, що підпадають під дію європейських Директив, 

представлений на рис.3. 

 

 
Основною метою маркування виробничого обладнання та продукції знаком 

СЕ є підтвердження їх відповідності  вимогам Директив ЕС, а також 

підтвердження дозволу щодо можливості їх присутності  на європейському 

ринку та забезпечення свободи їх обертання на цьому ринку.  

Самі процедури оцінки відповідності [1-5] промислового обладнання та 

продукції вимогам Директив ЕС  складають набір з восьми модулів (рис.4). 

Зразу ж слід зауважити, що у семи з цих  модулів (модулі: B, C, D, E, F, G і H) 

передбачена участь третьої сторони - відповідного нотифікованого органу, і 

лише в одному модулі (модуль А) – участь третьої сторони не передбачена.  

Модуль А. 

Декларація виробника про відповідність промислового обладнання та 

продукції вимогам Директив ЕС. 

Для підтвердження відповідності за модулем А, виробник свідчить про 

свою виключну відповідальність стосовно того, що  виробниче обладнання та 

продукція, що  він виготовляє,   повністю відповідає вимогам Директив ЕС і  

робить він це без участі третьої сторони – відповідного нотифікованого органу.   

 

0000 

* Примітка: Знак СЕ може наноситися без номера нотифікованого органу 

Рис.3 Зовнішній вигляд знака СЕ 

 

http://www.tuev-sued.ru/ru-ru/kliuchievaia-dieiatielnost-kompanii/ievropieiskaia-siertifikatsiia/ce-markirovka
http://www.tuev-sued.ru/ru-ru/kliuchievaia-dieiatielnost-kompanii/ievropieiskaia-siertifikatsiia/ce-markirovka
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Рис.4 Модулі процедур оцінки відповідності Директивам ЕС 

модуль В (на етапі проектування)     (перехід до етапу виробництва) 

Випробування типових зразків 

модуль А 

Декларація виробника про відповідність виробничого обладнання 

та продукції вимогам Директив ЕС 

 

модуль С (на етапі виробництва) 

Декларація виробника про відповідність  

виробничого обладнання та продукції типовим 

зразкам 

модуль D (на етапі виробництва) 

Відповідність якості виробничого обладнання та  

продукції на стадії виробництва, технічного 

контролю та випробувань 

модуль Е (на етапі виробництва) 

Відповідність якості виробничого обладнання та 

продукції на стадії технічного контролю та 

випробувань 

 
модуль F (на етапі виробництва) 

Вибіркові випробування  виробів на відповідність 

типовим зразкам 

модуль G  
Випробування кожного виробу у відповідності до вимог Директив 

ЕС 

 

модуль H  
Декларація виробника щодо відповідності  промислового 

обладнання та продукції вимогам Директив  ЕС при наявності 

повної системи якості        (ISO 9001) 
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При цьому виробник повинен мати всі необхідні матеріали, які 

підтверджували би відповідність виробничого обладнання та продукції 

вимогам Директив ЕС.  

До таких матеріалів відносяться: креслення, стандарти або технічні умови, 

протоколи випробувань. Вся документація повинна зберігатися у виробника 

стільки років, скільки визначено у відповідній Директиві ЕС. Виробник 

оформляє декларацію про відповідність та маркує виробниче обладнання та 

продукцію знаком СЕ. 

Модуль В. 

Випробування зразків відповідним нотифікованим органом. Проводиться 

на етапі проектування виробу. Виробник (розробник) надає нотифікованому 

органу технічну інформацію і типові зразки виробів. 

Самостійно модуль практично не використовується. Процедура 

підтвердження відповідності за модулем В повинна бути доповнена 

відповідною процедурою модулів C, D, E, F, але вже на стадії виробництва. 

Модуль С. 

Декларація виробника про відповідність виробничого обладнання та 

продукції типовим зразкам.  

Частина процедури оцінки відповідності зразків продукції по модулю В, 

обмежена стадією виробництва. Використовується для підприємств, що не 

мають стадії проектування (серійне виробництво). 

При підтвердженні відповідності за модулем С, виробник без залучення 

нотифікованого органу заявляє про свою виключну відповідальність стосовно 

того, що виробниче обладнання та продукція, що він виготовляє,  повністю 

відповідає типовим зразкам, а отже вони повністю відповідають усім вимогам 

відповідних Директив ЕС.  

Виробник повинен мати весь комплект технічної документації для надання 

її відповідному нотифікованому органу на першу його вимогу. 

Виробник оформляє декларацію про відповідність та маркує виробниче 

обладнання та продукцію знаком СЕ. 

За нотифікованим органом залишається право перевіряти певні аспекти 

виробничого обладнання та продукції, а також проводити їх вибірковий 

контроль. 

Модуль D. 

Відповідність якості виробництва. Частина процедури оцінки відповідності 

зразків виробничого обладнання та продукції по модулю В, обмежена стадією 

виробництва. 

При підтвердженні відповідності за модулем D, виробник повинен мати 

систему якості на стадії виробництва, технічного контролю та випробувань. 

Система якості повинна бути сертифікована нотифікованим органом, який, 

в свою чергу, повинен проводити щорічний нагляд за її функціонуванням.  

Виробник оформляє декларацію про відповідність виробничого 

обладнання та продукції всім вимогам Директив ЕС.  
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Також виробник маркує виробниче обладнання та продукцію знаком СЕ і 

вказує поруч з ним реєстраційний номер нотифікованого органу, який визнав 

його систему якості. 

Модуль Е. 

Відповідність якості виробничого обладнання та продукції.  

Частина процедури оцінки відповідності зразків виробничого обладнання 

та продукції по модулю В, обмежена стадією виробництва. 

Відрізняється від модуля D тільки тим, що виробник може мати систему 

якості лише на стадії технічного контролю та випробувань. 

Модуль F. 

Вибіркові випробування виробів.  

Частина процедури оцінки відповідності зразків виробничого обладнання 

та продукції по модулю В, обмежена стадією виробництва. 

Нотифікованими орган проводить вибіркові випробування, необхідні для 

доказу відповідності продукції типовому зразку. 

Після отримання позитивних результатів випробувань, виробник оформляє 

декларацію про відповідність. 

Також виробник  маркує виробниче обладнання та продукцію знаком СЕ, 

вказуючи поруч з ним реєстраційний номер нотифікованими органу, що 

проводив відповідні випробування. 

Модуль G/ 

Випробування кожного виробу. 

Цей модуль використовується при оцінці відповідності на стадії 

проектування і виготовлення.  

Як правило, застосовується для унікального  або дрібносерійного 

виробництва. 

Нотифікований орган проводить випробування кожного зразка і свідчить, 

що даний виріб відповідає всім вимогам Директив ЕС.  

Виробник, після отримання позитивних результатів випробувань, 

оформляє декларацію про відповідність та маркує виробниче обладнання та 

продукцію знаком СЕ, вказуючи поруч з ним реєстраційний номер відповідного 

нотифікованого органу. 

Модуль H. 

Повна гарантія якості. Цей модуль використовується при оцінці 

відповідності на стадії проектування і виробництва. 

При підтвердженні відповідності за модулем H, виробник повинен мати 

повну систему якості за моделлю стандарту ISO 9001. Система якості повинна 

бути сертифікована нотифікованим органом, який проводить щорічний нагляд 

за діючою системою. Нотифікований орган контролює як виробництво, так і 

продукцію виробника. 

Виробник маркує вироби знаком СЕ і вказує поруч з ним реєстраційний 

номер відповідного нотифікованого органу. 

У більшості розглянутих модулів згадуються незалежні організації, так 

звані нотифіковані органи. Функції цих органів  щодо виконання в рамках 
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модулів процедур оцінки відповідності Директивам ЕС виконують незалежні та 

компетентні організації, які призначаються в рамках Комісії Європейського  

Союзу і які вважаються нотифікованими (призначеними) органами лише після 

внесення їх до відповідного Бюлетеня.  

На практиці функції нотифікованого органу, як правило, може виконувати і 

орган із сертифікації. 

 Слід підкреслити, що процедури нотифікації та сертифікації досить 

суттєво відрізняються одна від іншої. Основні відмінності процедур нотифікації 

та сертифікації приведені на рис.5. 

 

 
В країнах Європейського Союза запроваджені наступні найважливіші 

елементи щодо вимог до органу з нотифікації: 

• незалежність від будь-якого стороннього впливу на результати перевірок 

та випробувань; 

• стабільність юридичної особи; 

• технічна компетентність; 

• професійний персонал; 

• конфіденційність; 

• гарантована компетентність субпідрядників; 

• наявність договору гарантійного страхування; 

• можливість в повному об‘ємі виконувати завдання відповідної 

Директиви. 

Рис.5 Основні відмінності процедур нотифікації та сертифікації 
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Мінімальні вимоги щодо постачальника продукції, на яку поширюється дія 

Директив ЕС: 

• повинен виконувати вимоги відповідних Директив ЕС; 

• повинен узгодити з нотифікованим органом процедуру перевірки 

відповідності Директивам (вибрати відповідний модуль); 

• не повинен без дозволу здійснювати маркування виробничого обладнання 

та  продукції знаком СЕ; 

• повинен стати резидентом в будь-якій із країн Європейського Союзу 

(мати зареєстроване представництво) або здійснювати поставки через 

відповідного резидента. 

Враховуючі все вище наведене, можна констатувати, що запроваджена в 

країнах Європейського Союзу гармонізація стандартів та норм шляхом 

введення нових єдиних  стандартів  EN, а також відповідних Директив ЕС так 

званого Нового  Глобального Підходу в сфері промислової безпеки,  дозволили 

значно підвищити рівень взаємної довіри між країнами Європейського Союзу в 

цій сфері. Дані процеси безпосередньо стосуються і нашої держави, яка 

послідовно продовжує проводити політику інтеграції  з країнами 

Європейського Союзу. Безумовно, що для прискорення даного процесу, в 

першу чергу, необхідно прискорити процес адаптації національного 

законодавства в сфері промислової безпеки відповідно до вимог діючих 

Директив EC  та Гармонізованих стандартів так званого Нового  Глобального 

Підходу, які регламентують вимоги безпеки до окремих груп промислового 

обладнання та продукції, і саме це дозволить зробити дійсно суттєвий крок на 

шляху формування взаємної довіри між країнами Європейського Союзу та 

Україною в сфері ринку експертних послуг з процедур оцінки  (підтвердження) 

відповідності та сертифікації промислового обладнання і  продукції. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ДИРЕКТИВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

СОЮЗУ З БЕЗПЕКИ НИЗЬКОВОЛЬТНОГО ОБЛАДНАННЯ 

Каштанов С.Ф., к.т.н., доцент (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»), Махно К.М., Романенко Т.В., 

студ.  (гр. РС-21, РА-22,  РТФ НТУУ «КПІ») 

 

На даний час в Україні, згідно з вимогами [1], існує 

необхідність в подальшій   адаптації існуючого національного 

законодавства  в сфері  промислової безпеки і охорони праці до 

сучасного  європейського. Дана проблема є досить актуальною 

і стосується вона, насамперед,  узгодження питань технічного 

регулювання, стандартів, методів оцінки відповідності 

промислового обладнання і продукції, його маркування  тощо.  Безумовно, що  

зробити це якісно і ефективно можливо лише за умови  визначення всіх  

основних особливостей  сучасного європейського законодавства в цій сфері, і в 

першу чергу, особливостей щодо його застосування, в тому числі і стосовно 

безпеки низьковольтного обладнання,  

Метою даної роботи саме і є  визначення основних особливостей 

застосування  сучасного європейського законодавства в сфері безпеки 

низьковольтного обладнання. 

На даний час, основним нормативним документом, який визначає вимоги 

щодо безпеки низьковольтного обладнання є Директива 2006/95/ЕС 

«Низьковольтне обладнання» /Directive 2006/95/ЕС «Low Voltage Directive» - 

(LVD) / , в подальшому Директива LVD  [2]. 

Директива LVD поширюється на низьковольтне обладнання, під яким 

розуміється усе  електрообладнання (в тому числі і радіо- та телекомунікаційне 

обладнання та будь-яких інші пристрої радіоелектронної техніки),  

використання якого передбачає номінальну напругу від 50 до 1000 В для 

змінного струму і від 75 до 1500 В для струму постійного.  

 До сфери сертифікації низьковольтного обладнання відноситься 

продукція, на яку поширюється дія Директиви LVD - це електротехніка та 

електроніка як споживчого, так і промислового призначення, яка 

експлуатується в певних межах напруг. В першу чергу, це побутові 

електроприлади, світлова техніка (лампи), вимикачі та перемикачі, вилки, 

шнури, електропроводка, а також будь яке електротехнічне устаткування, що є 
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компонентом іншого обладнання, наприклад - електромотори, трансформатори 

тощо. 

Слід зауважити, що Директива LVD не відноситься до електрообладнання, 

яке використовується у вибухонебезпечному середовищі (ATEX), до медичного 

електроустаткування, у тому числі 

рентгенівського, до різних електричних деталей 

і вузлів ліфтів, електролічильників, вимірювачів 

електричного поля, а також до спеціального 

обладнання, яке використовується на залізниці, 

судах та в авіації. Відносно останніх діють інші 

Директиви Європейського Союзу. 

 Для забезпечення повної відповідності 

електрообладнання вимогам Директиви LVD, 

виробник зобов‘язаний враховувати усі вимоги 

перелічених у цій Директиві гармонізованих 

європейських стандартів як на етапі 

проектування, так і на етапі виробництва, а 

також під час проведення випробувань 

електрообладнання, його діагностики та 

сертифікації.  

Випробування електрообладнання є обов‘язковою умовою при проведенні 

його сертифікації. Саме випробування дозволяють не тільки виявити можливі 

відхилення від існуючих стандартів, але і запропонувати шляхи щодо 

приведення електрообладнання у відповідність до існуючих вимог безпеки.  

Дослідження виробничого обладнання та продукції на відповідність 

вимогам Директиви LVD не обмежується тільки електричною частиною і 

ізоляцією. Обов‘язково необхідно розглядати і інші аспекти безпеки, це і 

пожежна безпека  та механічні пошкодження,  радіація,  хімічні небезпеки, і все 

це також є частиною процедури 

підтвердження відповідності вимогам 

Директиви LVD. 

У Директиві LVD  максимально 

прописані всі можливі ризики, що мають 

відношення до застосування електро-

обладнання та електронних пристроїв, у 

тому числі ризики електричного, хімічного, 

механічного, вібраційного, шумового 

впливу, аспекти ергономіки, при цьому  всі 

вони мають бути враховані з метою виключення нанесення  можливої шкоди 

споживачеві.  

Директивою LVD встановлюється 11 «цілей безпеки» - це  основні вимоги 

даного документа щодо проведення випробувань, діагностики, сертифікації та 

подальшої експлуатації  низьковольтного обладнання. 
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При проведені процедури підтвердження відповідності електротехнічної 

продукції, яке відноситься до низьковольтного обладнання,   вимогам 

Директиви LVD необхідно враховувати  і той факт, що до цього процесу 

можуть мати відношення і інші Директиви, наприклад, такі Директиви  як: 

 Директива 2001/95/ЕС Європейського Парламенту та Ради від 3 грудня 

2001 року щодо загальної безпеки продукції; 

 Директива 2002/96/EC Європейського парламенту та Ради від 27 січня 

2003 року про відходи електрообладнання та електронних пристроїв (WEEE); 

 Директива Комісії 2002/40/EC від 8 травня 2002 року з реалізації 

Директиви Ради 92/75/EЕС щодо енергетичного маркування побутових 

електричних печей; 

 Директива Комісії 98/11/EC від 27 січня 1998 року з реалізації 

Директиви Ради 92/75 /ЕЕС щодо енергетичного маркування побутових ламп; 

 Директива Ради 92/42/EEC від 21 травня 1992 року /Вимоги до 

ефективності нових водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи 

газоподібному паливі./ та інші діючі Директиви EC. 

Для здійснення процедури  

відповідності основним вимогам 

Директиви LVD виробник 

зобов‘язаний скласти всю необхідну 

технічну документацію (технічний 

файл) - Technical Construction File 

(TCF). Ця технічна документація 

повинна включати у себе всі теми, що  

пов'язані з безпекою використання 

конкретної продукції, в тому числі всі 

запобіжні заходи, інструкції, протоколи випробувань а також інші необхідні 

для ідентифікації цієї продукції документи, наприклад, електричні схеми, 

креслення механічних частин, докладний перелік комплектуючих 

(специфікації) тощо.  

З 20 квітня 2016 року починає діяти 

нова Директива 2014/35/EС (LVD) 

Європейського парламенту та Ради від 26 

лютого 2014 р. [3], яка замінить діючу 

Директиву 2006/95/EC (LVD). 

До 20 квітня 2016 року заяви про 

відповідність обладнання та продукції 

Директиві LVD повинні бути у 

відповідності з діючими вимогами 

Директиви 2006/95/EC (LVD)  і не 

посилатися на Директиву 2014/35/EC (LVD). При цьому  усі економічні 

оператори (виробники, уповноважені представники, імпортери та 

дистриб‘ютори) повинні звернути увагу на їх зобов'язання, у тому числі щодо 

змін, які торкнулися технічної документації. 
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Слід зауважити, що нова редакція Директиви LVD (Директива 

2014/35/EС),  як і попередня версія (Директива 2006/95/EC) вимагає включення 

в технічний файл додаткових розрахунків щодо визначення  усіх потенційних 

ризиків. 

В той же час, у новій версії Директиви 

2014/35/EC (LVD)  більш детально 

визначені обов‘язки економічних 

операторів. Мета цих більш детальних 

зобов'язань полягає у тому, що обладнання 

чи вироби повинні бути сумісні на всьому 

ланцюжку поставок, аж до кінцевого 

споживача. Основна відповідальність за це 

покладається на економічного оператора, 

який розміщує обладнання та вироби на 

ринку, при цьому дистриб'ютори мають 

лише деякі обмежені зобов'язання.  

Крім того, у новій Директиві 

2014/35/EC (LVD) також визначена більша 

прозорість діяльності економічних операторів на всьому ланцюжку поставки 

низьковольтного обладнання та виробів до споживача. Згідно з вимогами нової 

Директиви 2014/35/EC (LVD) на низьковольтному обладнанні в обов'язковому 

порядку наноситься найменування, зареєстрована торгова назва або 

зареєстрована торгова марка та поштова адреса виробника. Так само за новими 

вимогами, крім даних виробника, повинні бути нанесені і найменування та 

поштова адреса імпортера. Що стосується діючої Директиви 2006/95/EC (LVD), 

то вона  вимагає лише того, що тільки бренд або торгова марка повинні бути 

чітко нанесені на обладнанні.  

 Будь-яке низьковольтне обладнання 

або виріб, що потрапляє під дію нової 

Директиви 2014/35/ EC (LVD) має бути 

чітко ідентифікованим (тип, серійний 

номер), що дає змогу визначити  чіткий 

зв'язок з відповідною технічною 

документацією, декларацією відповід-

ності та  сертифікатом.  

Виробник повинен скласти технічну 

документацію, яка дозволяє оцінити 

відповідність електричного обладнання вимогам з безпеки, які визначені 

гармонізованими стандартами. У технічному файлі обов‘язково повинні бути 

представленні результати відповідного аналізу ризиків та оцінки ризиків. При 

цьому виробник несе повну відповідальність за проведену оцінку ризиків і 

реалізацію всіх необхідних заходів з безпеки.  

Слід зауважити, що діюча Директива 2006/95/EC (LVD) не вимагає 

проведення аналізу ризиків і їх оцінку. За новими вимогами (у контексті) 
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Директиви 2014/35/EC (LVD), аналіз та оцінка ризиків (Додаток III), повинні 

проводитися в рамках процедур оцінки відповідності конкретного обладнання 

або виробу. 

У Додатку IV нової Директиви 

2014/35/EC (LVD)  визначений шаблон 

Декларації про відповідність. Виробник і 

уповноважений представник або 

імпортер зобов'язані на першу вимогу 

надавати Декларацію відповідності за 

запитом влади. 

Однією з основних змін у Директиві 

2014/35/EC (LVD)  по відношенню до 

Директиви 2006/95/EC (LVD), є 

уточнення щодо визначення виробника. Виробник означає будь-яку фізичну 

або юридичну особу, яка виробляє електрообладнання і продає це обладнання 

під своїм ім'ям або торговою маркою. Якщо імпортер або дистриб'ютор 

розміщує електрообладнання на ринку під власним ім'ям або торговою маркою, 

то компанія вважається виробником і за новими вимогами, є виробником. Якщо 

імпортер або дистриб'ютор модифікує електрообладнання, то у разі  внесення 

істотних змін у цю продукцію, він також стає виробником. 

Подальша адаптація національного законодавства в сфері безпеки 

низьковольтного обладнання до вимог відповідних Директив ЕС так званого 

Нового  Глобального Підходу, які регламентують вимоги безпеки до окремих 

груп промислового обладнання та продукції і їх маркування знаком СЕ, 

дозволить зробити дійсно суттєвий крок на шляху подальшого формування 

взаємної довіри між країнами Європейського Союзу та Україною в сфері ринку 

експертних послуг з процедур оцінки  (підтвердження) відповідності та 

сертифікації промислового обладнання і  продукції. 
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ВПЛИВ УЛЬТРАФІОЛЕТОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА ЗДОРОВ’Я 

ПРАЦІВНИКІВ ТА МЕТОДИ ПРОФІЛАКТИКИ 

Киричок Л.В., студентка (гр. БМ-21,  ФБТ НТУУ «КПІ»), 

Качинська Н.Ф., асистент  (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ») 

 

Вступ. Сьогодення характеризується використанням ультрафіолетового 

випромінювання (УФВ) у різних галузях виробництва: дуговому 

електрозварюванні, автогенному різанні і зварюванні металу, плазмовому 

різанні та зварюванні, а також у харчовій промисловості. Використання УФВ 

характерне для дефектоскопії та світлокопіювання. Окрім галузей, де УФВ 

використовується в якості інструменту, існує ряд галузей, працівники яких 

стають жертвами даного виду випромінювання без своєї на це волі. До таких 

областей можна віднести будівельників, працівників дороги, працівники 

сільського господарства та інші професійні групи, на які поширюється 

ультрафіолетовий спектр сонячного випромінювання, особливо у літній, 

осінній періоди року. Не варто недооцінювати важливість використання УФВ у 

медицині, мікробіології та біотехнології, де за допомогою даного виду 

випромінювання є можливим дезінфікування приміщень, робочих поверхонь, 

приладів і пристроїв. Вплив УФВ на працівників має два боки: позитивний і 

негативний. УФ-випромінювання промислових джерел може викликати гострі, 

хронічні захворювання. Отже галузь, яка охоплює дане фізичне явище, а також 

особливості його впливу на людину роблять дану тему дуже актуальною. 

Предметом дослідження є загальна оцінка шкідливих наслідків 

ультрафіолетового випромінювання у галузях виробництва, зокрема в 

біотехнології; розгляд запобіжних заходів та методів профілактики.  Розгляд 

вищезазначених питань буде проводиться  з урахуванням вимог охорони праці. 

Аналіз публікацій. Слід зазначити, що УФВ сонячного світла з точки зору 

біологічного впливу на організм люди є досить важливим. Дослідники 

зазначають, що причиною виникнення порушення фізіологічної рівноваги 

організму можуть бути викликані тривалою недостатністю сонячного світла. 

Таким чином в організмі людини може розвиватися комплекс симптомів під 

назвою «Світлове голодування». Результатами даного фізіологічного стану 

може бути зниження спроможності імунітету на відповідь, зростання 

чутливості до хвороб, нервові розлади[1]. На противагу цьому, в літературі 

зазначають, що вплив великих доз випромінювання може приводити до ряду 

інших патологічних станів (розвиток раку шкіри, фотостаріння шкіри тощо)[2]. 

Основні результати дослідження. Робітникам шахт, цехів, що не мають 

доступу до штучного та природнього світла, повинні надаватись такі умови 

праці, за яких вони зможуть одержати необхідну дозу УФВ. 

Еритемні дози УФВ чинять позитивний вплив на людину, що 

проявляється у нормалізації артеріального тиску, метаболічних процесів, 

зростає захист організму від інфекцій, підвищується витривалість до 

охолодження, підвищується тонус та загальна працездатність. 
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З іншого боку, слід бути дуже пильними до ультрафіолетового 

випромінювання, джерелом якого є промислові прилади, бо його надмірне 

поглинання призводить до патологічних змін в організмі людини: 

кон‘юктивіту, катаракти кришталику, фотостаріння шкіри, атрофії епідермісу, 

розвитку злоякісних новоутворень шкіри. Також можуть виникати явища, що 

охоплюють весь організм: температура, лихоманка, головні болі, дисперсні 

явища. Особливого впливу зазнають очі, тому заходи і засоби їх захисту у 

промислових умовах є дуже важливим аспектом розвитку охорони праці. За 

статистикою, щорічно в світі, приблизно, від 12 до 15 мільйонів людей 

втрачають зір через розвиток катаракти[2].  

В США за максимальну допустиму дозу УФВ приймають контакт 

незахищеної ділянки тіла з 1.0 мВт/см
2 

випромінювання за період не більше 

16.7 хвилин та 1 Дж/см
2
 для коротших проміжків часу[3], у той час, як на 

теренах України відповідно до вказівок з проектування та експлуатації 

установок штучного ультрафіолетового опромінення на промислових 

підприємствах максимальне опромінення обмежується 7,5 мЕр-год/м
2
, а 

максимальна добова доза - 60 мЕр-год/м
2
 для УФВ з довжиною хвилі більше 

280 нм. З метою попередження можливої небезпеки, необхідно, першочергово, 

зробити кількісний аналіз доз УФВ, з якими стикається людина на робочому 

місці.  

При ультрафіолетовому дефіциті  виникає необхідність створити умови, 

за яких працівники зможуть компенсувати його нестачу. Здійснити це можна за 

допомогою загального планування робочого графіку таким чином, щоб 

працівники мали доступ сонячного світла(перерви, особливий графік роботи). 

Іншим рішенням даного питання може стати використання світлоповітряних 

ванн або УФ опромінення спеціальними приладами.  

В українському законодавстві санітарними нормами закріплені заходи із 

протидії «ультрафіолетовій недостатності». Ті приміщення, де постійно 

перебувають робітники без доступу природнього світла, мають бути оснащені 

приладом випромінювання УФ світла[4]. 

Електроофтальмію в промисловості попереджують використанням 

захисних окулярів, або спеціальних щитків при необхідності виконання 

електрозварювальних робіт. 

При роботі із джерелами УФВ, необхідно провести оцінку дози, яку 

поглинають працівники в ході виконання своїх обов‘язків. Ці дані повинні 

відповідати залежно від виду джерела, а також нормативів загальної тривалості 

роботи нормам опромінення, зазначеним у спеціальних нормативних 

документах МОЗ[4]. 

Захисні заходи мають включати використання спеціальних приладів для 

відбиття УФ-випромінювання, захисні екрани для шкіри та очей. Робочий 

захисний одяг повинен бути з довгими рукавами, капюшоном (покривати 

максимальну поверхню тіла). Очі необхідно захищати спеціальними окулярами 

(захист від УФВ-А, УФВ-B, УФВ-С), скельця яких є звичайними, або з оксидом 
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свинцю. Також, можуть використовувати мазі, як здатні зменшити вплив 

шкідливого випромінювання. 

За для профілактики також доцільно використовувати раціональну 

організацію відпочинку та праці, розташовувати робочі місця на значному 

віддалені від джерел УФ-випромінення.  

Висновок. Головним питанням, на яке потрібно відповісти при 

проектуванні виробництва, виробничого чи цивільного приміщення: як надати 

можливість працівникам контактувати тільки із окремою визначеною 

необхідною кількістю УФ-випромінювання. Першочергово, необхідно провести 

кількісну оцінку доз УФВ, із якими може стикатися працівник на робочому 

місці. Беручи до уваги розрахунки можна застосувати методи профілактики чи 

захисту за потреби. При нестачі УФВ на робочому місці, доцільно 

використовувати штучні джерела випромінювання(еритемні лампи, тощо). При 

можливому шкідливому контакті із ультрафіолетовим випромінюванням, 

особливу увагу слід приділити індивідуальному захисту кожного працівника 

(очі, шкіра), мінімізації впливу випромінювання за допомогою відбиваючих 

поверхонь, а також ергономіці розміщення робочих місць.  
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ВПЛИВ КОНЦЕНТРАЦІЇ ВУГЛЕКИСЛОГО ГАЗУ (CO2) НА ПРОЦЕС 

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 

Кісільчук С. В., ст. (гр. КВ-21, ФПМ НТУУ "КПІ") 

 

Відомо, що люди виділяють вуглекислий газ (CO2) в процесі 

життєдіяльності. Концентрація СО2 в приміщенні з людьми вища, ніж на 

відкритому повітрі. При зменшенні частоти провітрювання приміщення, 

різниця значення концентрації СО2 ззовні та всередині приміщення буде рости. 

У цій доповіді хочу розповісти про результати дослідження впливу різних 

концентрацій CO2 на стан людини. 

Попередні дослідження довели, що високий рівень СО2 в приміщенні 

вказує на порушення роботи вентиляційної системи. Зазвичай, люди в таких 

умовах не задоволені якістю повітря; вони повідомлять про головний біль, 

подразнення слизової оболонки, зниження працездатності.  

Була поширена думка, що дані проблеми з‘являються через високу 

концентрацію вуглекислого газу в приміщенні, що виникає із-за низького рівня 

вентиляції. Таким чином, разом з високим вмістом СО2 збільшується 

концентрація інших забруднюючих речовин, які безпосередньо викликають 

ускладнення або побічні ефекти. Через це було висунуте припущення, що 

концентрація СО2 в будівлях (від 1000 ppm до 5000 ppm) не має прямого впливу 

на стан здоров'я чи ефективність праці мешканців.  

Невелике дослідження в Угорщині ставить під сумнів це припущення. 

Результати показали, що людина досить неефективно виконує надані їй 

завдання при підвищеному рівні вуглекислого газу (2000-5000 ppm) без 

вентиляції повітря. Оскільки дослідження було невелике, в результаті отримали 

досить мало інформації. Цією темою зацікавились вчені з Національної 

лабораторії ім. Лоуренса в Берклі. Вони вирішили оцінити ефект впливу різної 

концентрації СО2 на ефективність людей. Вчені досліджували гіпотезу, що 

висока концентрація вуглекислого газу в межах, визначених в будівлях без 

вентиляції, несе згубні наслідки в прийнятті рішень мешканцями. 

Для перевірки гіпотези були проведені випробування на ефективність 

прийняття рішень, в яких приймали участь 22 людини. Випробування 

проводились у замкнутій камері, де люди протягом 2,5 годин дихали повітрям з 

низьким, нормальним або високим вмістом СО2. Під час випробування з 

низьким вмістом рівень СО2 був однаковим з рівнем ззовні приміщення 

(концентрація сягала 600 ppm). У випробуваннях з середньою і високою 

концентрацією, 99,9999% чистого СО2 додавався до повітря в камері для 

збільшення концентрації СО2 до 1000 ppm і 2500 ppm відповідно. Інші умови 

(швидкість вентиляції, температура і т.д.) залишалися незмінними. Усі люди 

проходили випробування в однакових умовах. Для того, щоб звести людський 

фактор нанівець, учасники не були проінформовані про порядок зміни 

концентрації вуглекислого газу.  
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Ефективність у прийнятті рішень оцінювалась за допомогою комп‘ютерної 

програми Strategic Management Simulation (SMS), яка збирала дані в процесі 

прийняття рішень в різних умовах. Користувачі розв‘язували різноманітні 

задачі, які генерувала програма, та передавали свої рішення через 

комп'ютерний інтерфейс. Задачі були еквівалентні реальним, тобто такі, які 

люди виконують щодня. За рівнем складності задачі поділялись на прості 

(діяльність і завдання орієнтації), задачі середнього рівня (ініціатива й 

використання інформації) та складні (ефективність підходу до проблем і 

стратегія). Програма оцінює здібності, необхідні для виконання повсякденних 

задач вдома і на роботі.  

Досліджувалися 9 головних чинників і факторних комбінацій, які 

використовують люди у реальному житті: основна діяльність (кількість 

виконаних дій), прикладна діяльність, цілеспрямована діяльність (стратегічні 

дії у вузькій області), орієнтація в завданні, ініціативність (розробка нового / 

творча діяльність), пошук інформації, використання інформації (здатність 

використовувати інформацію ефективно), ефективність підходу (гнучкість в 

підході до вирішення поставлених завдань) і базової стратегії (ряд стратегічних 

дій). 

 
Рис. 1. Вплив рівня СО2 на ефективності прийняття рішень людиною 

 

Основні результати представлені на рис. 1. Відрізки вказують на 

стандартне відхилення. Дані показують, що, при концентрації CO2 в 1000 ppm 

по відношенню до 600 ppm, відбулося невелике погіршення ефективності в 6 з 

9 пунктів. При 2500 ppm відбулось різке падіння ефективності в семи пунктах, 
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але невелике зростання спостерігається в цілеспрямованій діяльності. У деяких 

задачах ефективність зменшилась досить різко. Сильний вплив високої 

концентрації CO2 на результати деяких пунктів був досить несподіваним. Такі 

дослідження потрібно відновити для подальшого глибинного аналізу. 

Висновки потрібно робити, беручи до уваги рівень CO2 в будівлях. 

Наприклад, в ході обстеження рівня CO2 в деяких школах, його середня 

концентрація становила більше 1000 ppm, а в 21% приміщень пікова 

концентрація перевищувала 3000 ppm. У ході репрезентативного опитування 

100 американських офісів лише в 5% виміряна пікова концентрація CO2 

перевищувала 1000 ppm (припускаємо, що за межами будівлі концентрація 400 

ppm). Лише в декількох офісах був зафіксований підвищений рівень CO2  в 

конференц-залах, де приймаються важливі рішення. 

Результати даного дослідження показали, що для нормальної роботи 

необхідно підтримувати рівень СО2 в приміщенні не вище норми (1000 ppm). 

Для більш ефективної роботи необхідно знижувати концентрацію до позначки в 

600 ppm.  

 В багатьох випадках підвищений рівень концентрації СО2, який 

зустрічається на практиці, є результатом поганої вентиляції приміщень, що 

призводить до погіршення розумової активності та функціонування 

працівників.  

Для ефективної вентиляції приміщень при проектуванні вентиляційної 

системи потрібно враховувати: концентрацію вуглекислого газу ззовні 

приміщення; складність роботи, яка буде виконуватись у цьому приміщенні; 

кількість працівників і т.д. 

У великих містах та промислових зонах концентрація СО2 в зовнішньому 

повітрі може сягати 1000 ppm, а то і більше. В такому випадку необхідно 

встановлювати абсорбери, які будуть поглинати вуглекислий газ.  

Основні переваги використання абсорберів:  

• можливість підтримувати стабільний рівень вуглекислого газу в 

приміщеннях не залежно від рівня СО2 в зовнішньому повітрі і зміни кількості 

осіб в приміщенні; 

• зниження необхідного рівня обміну повітря в приміщенні без погіршення 

якості повітря за рівнем СО2; 

• можливість підтримувати в приміщенні рівень СО2 нижче, ніж у 

зовнішньому повітрі. 

Деякі компанії вибирають шлях економії витрат на електроенергію за 

рахунок зниження вентилювання, що провокує подальше прийняття 

неправильних та неефективних рішень працівниками. 

 
Науковий керівник: Луц Т. Є., ст. викл. (каф. ОПЦБ НТУУ "КПІ") 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНИХ УМОВ ПРАЦІ В ТЕХНОЛОГІЇ 

ВИРОБНИЦТВА ФОРМАЛІНУ 

Коваль А.М, студентка (гр. БЕ-21, ФБТ НТУУ «КПІ») 

 

Вступ Хімічне виробництво належить до галузей промисловості, для 

яких характерна підвищена потенційна небезпека професійних отруєнь і 

захворювань працюючих. Причина в тому, що в процесі виробництва багато 

працюючих контактують з хімічними речовинами, які мають ті або інші 

токсичні властивості. Під дією токсичних речовин в організмі можуть 

відбуватися різні порушення у вигляді отруєнь. Крім того, на наслідки отруєння 

впливають фізіологічні особливості організму людини. Також робота з 

хімічними речовинами часто приводить до виливання останніх та отримання 

хімічних опіків людей, які працюють в даному технологічному вузлі. Як 

показує статистика, виробничий травматизм в хімічній галузі для України 

займає достатньо посереднє місце. Варто відмітити, переважають випадки 

смертельного травматизму у порівнянні з іншими галузями [1].  

Предметом дослідження є технологічний процес виробництва формаліну 

та ідентифікація небезпечних факторів процесу. 

Мета дослідження. На підставі ідентифікованих небезпечних факторів 

технологічного процесу виробництва формаліну, визначити заходи та засоби по 

забезпеченню безпеки технологічного процесу. 

Основні результати дослідження. 

Технологія виробництва формаліну Формалін отримують каталітичним 

окисленням метанолу на срібному каталізаторі. З метою економії метанолу 

срібло рівномірно наносять на інертний носій, наприклад на пемзу. Суть методу 

полягає в парофазному окисленні метанолу киснем повітря в адіабатичному 

реакторі з подальшим поглинанням продуктів реакції водою. У процесі 

подається метанол-повітряна суміш складу вище верхньої межі вибуховості 

(36,4% - об'ємні частки) і з нестачею кисню за хімічним рівнянням окислення 

метанолу в формальдегід. Виділений метанол повертається в процес. Процес 

ведеться при тиску 0,76 атм. У жорсткому режимі передбачено розбавлення 

метанолу водою у співвідношенні СН3ОН:Н2О - 70:30. За рахунок 

співвідношення реакцій окислення і дегідрування (55%: 45%) процес 

проводиться в реакторі адіабатичного типу, що значно спрощує його 

конструкцію і експлуатацію.  

Безпека технологічного процесу Технологічний процес визначається 

параметрами, при яких забезпечується нормальне його функціонування. 

Технологічними параметрами називаються вимірні величини, які визначають 

стан речовин, що утворюються в даному процесі. Найбільш важливим для 

визначення ступеня безпеки технологічного процесу є фізико-хімічні 

параметри: тиск, температура і концентрація речовин. 

Небезпечними стадіями у виробництві формаліну є:  
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1. Приготування метанол-повітряної суміші, можливо утворення 

вибухонебезпечних сумішей.  

2.  Синтез формальдегіду, можливий вибух і термічні опіки.  

3.  Установка термічного знешкодження - процес знешкодження абгазів, 

для одержання гарячої води з температурою до 140 ° С, протікає із 

застосуванням в якості палива природного газу, здатного утворювати 

вибухонебезпечні суміші з повітрям.  

 Щоб уникнути аварійних ситуацій в процесі отримання формальдегіду 

необхідно для наступних параметрів строго дотримувати кордону критичних 

значень:  

1. Зниження об'ємної частки метанолу в спирто-повітряній суміші менше 

34,7% веде до збіднення метанолу-повітряної суміші і як наслідок, до вибуху. 

Тому, об'ємна частка метанолу в метанол-повітряної суміші повинна бути (45-

50)%, а масова частка метанолу в рідкій фазі випарника - не менше 20%.   

2.  Рівень у випарнику підтримувати не нижче 30%. 

3.  Температуру метанолу-повітряної суміші після вогнеперепинювачів 

підтримувати (100-180)° С. [2] 

Безпеки механічного обладнання  Процес каталітичного окислення 

метанолу протікає в контактному апараті. Робочий тиск в трубках апарату 0,065 

МПа, в міжтрубному просторі - 0,2 МПа. Міжтрубний простір контактного 

апарату перед експлуатацією піддають гідравлічному тиску 0,2 МПа; трубне 

простір після монтажу піддають гідравлічному тиску 1,6 МПа. Конструкція 

контактного апарату повинна бути герметична, так як порушення 

герметичності є однією з основних причин аварії, пожеж і нещасних випадків. 

Освіта нещільностей і пов'язаних з цим витоків небезпечних газів і парів рідин 

можливо в роз'ємних з'єднаннях кришок, люків, рознімних фланцевих і 

різьбових з'єднаннях, сальникових пристроях. Герметичність здійснюється за 

рахунок фланцевих ущільнень типу шип - паз і правильним підбором 

прокладок (пароніт). Надійна ізоляція контактних апаратів також веде до 

безпеки виробництва. Апарати, контактують з агресивним середовищем, 

виготовлені з високолегованої сталі марки 12Х18Н10Т. [3] 

Заходи для попередження аварійної розгерметизації:  

 Обладнання, що містить формалін, зєднується з атмосферою через 

вогнеперепинювачів.  

 Устаткування, що працює під тиском понад 0,7 кгс/   (згідно 

Ростехнадзору), забезпечується встановленням запобіжних клапанів на 

парозбірником і конденсатозбірнику. На парозбірником, крім робочого, 

встановлюється контрольний запобіжний клапан. У кубі ректифікаційної 

колони, що має 70 тарілок, встановлено 2 запобіжних клапана.  

 Для запобігання підвищення тиску від перегріву метанолу на апараті 

одержання метанол-повітряної суміші встановлюється запобіжний клапан. 

  На контактному апараті встановлена запобіжна мембрана для 

запобігання розриву апарату. 



169 

   Щоб уникнути утворення вибухонебезпечної суміші метанолу і 

формальдегіду з повітрям для обладнання, що містить метанол і формалін, 

передбачаються системи "Азотного дихання".  

 У приміщенні насосному, при виділенні парів метанолу та 

формальдегіду вище 20% від НКПВ, передбачена звукова та світлова 

сигналізація вибухонебезпечної концентрації, блокується з аварійною 

вентиляцією.  

  Для зменшення шкідливих виділень в приміщенні насосному 

передбачені безсальникові герметичні електронасоси і насоси з подвійними 

торцевими ущільненнями.  

 Апарати та комунікації ретельно герметизуються. Рідкі й газоподібні 

продукти транспортуються по трубопроводах. 

  Апарати та трубопроводи, що знаходяться в приміщенні з 

температурою вище плюс 45° С, а також всі трубопроводи і ємності, що 

знаходяться на вулиці, теплоізольовані. 

  Перед ремонтом апарати і трубопроводи спорожняються в підземні 

ємності, промиваються і продуваються стисненим азотом і повітрям.[4,5] 

Висновки Забезпечення гарантії збереження здоров‘я і працездатності 

працівників у виробничих умовах хімічної галузі можлива лише через 

організацію технологічних процесів на промисловому рівні та на рівні 

лабораторно-дослідних робіт через ефективне управління охороною праці та 

формування відповідальності у посадових осіб і фахівців за колективну та 

власну безпеку. Для забезпечення охорони праці в даному технологічному 

процесі повинні передбачатися наступні заходи: 

- відповідність вимогам безпеки згідно з технічною документацією з 

монтажу, експлуатації, ремонту і зберігання обладнання. 

- відповідність вимогам безпеки згідно з технічною документацією по 

роботі з хімічними речовинами і їх зберігання. 

- комплексна механізація і автоматизація виробництва, використання 

дистанційного керування; 

- застосування засобів колективного захисту працівників  

- заміна шкідливих та пожежонебезпечних речовин на більш безпечні; 

- організація ремонтних робіт і навчання безпечним прийомам ремонту 

відповідно до регламенту. 

   Ці основні фактори з охорони праці мають велике значення для 

зниження виробничого травматизму та комфортної роботи кожного працівника 

на даному об‘єкті хімічної галузі.  

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

Чикунова-Васильєва Н.П., асистент (каф. ОПЦБ НТУУ«КПІ») 
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ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ВИКОРИСТАННЯ НЕВИБУХОВИХ 

РУЙНУЮЧИХ СУМІШЕЙ (НРС) ПРИ ВИДОБУТКУ ШТУЧНОГО ТА 

ДЕКОРАТИВНОГО КАМЕНЮ НА КАРЬЕРАХ 

 
Ковтун А.І., асистент (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ») 

 

      Україна – одна з небагатьох країн світу, де залягають багаті та унікальні 

родовища природного каменю, який широко використовується у різних галузях 

будівництва та архітектури. Тому технологіям видобутку блоків природного 

каменю постійно приділяється значна увага. 

      Удосконалення вже відомих і розробка нових ефективних методів та засобів 

видобування кам՚яних блоків повинні забезпечувати підвищення економічних 

показників виробництва та його надійну безпеку.       

Технології видобутку гранітних блоків та різні види обладнання, а також 

аналітичні та експериментальні залежності, необхідні для розрахунку певних 

технологічних параметрів, проаналізовано у роботах [1, 2, 3], ретельніший 

аналіз основних небезпечних факторів, які мають місце при використанні 

описаних технологій, проаналізовано в роботі [1]. 

             Однак у згаданих роботах немає аналізу, який дає можливість довести 

безпеку використання розробленого дослідного пристрою для видобутку 

гранітних блоків  у Національному технічному університеті України 

«Київський політехнічний інститут» (НТУУ «КПІ»). Цей пристрій підтвердив 

свою ефективність під час лабораторних та промислових досліджень. 

      Таким чином, мета цієї статті: 

1. Провести порівняльний аналіз небезпечних чинників, які мають місце 

при використанні різних технологій видобування гранітних блоків  

2. Аналітично довести безпеку розробленого в НТУУ «КПІ» дослідного 

пристрою для видобування гранітних блоків за допомогою НРС. 

3. На основі аналізу проведених експериментів зробити висновки щодо 

безпеки та ефективності запропонованого пристрою. 

      Перелік сучасних технологій видобування гранітних блоків наведено на 

рис.1. 

      До сучасних методів видобування гранітних блоків належить метод 

створення в шпурах статичного силового впливу за допомогою невибухових 

руйнуючих сумішей. Технологія використання таких сумішей не передбачає 

евакуації людей із вибою, однак ця технологія характеризується певними 

небезпечними чинниками. 

      За високої температури навколишнього середовища іноді спостерігається 

інтенсивне протікання хімічних реакцій, що може призвести до «пострілів» 

суміші зі шпурів. Це явище являє собою певну потенційну небезпеку для 

робітників [1, 2]. 
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Рис.1. Перелік сучасних технологій видобування кам՚яних блоків  

       

      На основі наведеної інформації можна зробити висновок, що задача 

розробки перспективних пристроїв, що гарантуватимуть безпечну технологію 

видобутку природного каменю за допомогою НРС, є актуальною. 

      При створенні цих пристроїв було висунуто такі вимоги. 

1. Гарантування безпечного використання НРС для видобування блоків 

природного каменю. 

2. Надійне та довгострокової роботи пристрою в середовиші з високою 

концентрацію абразивного пилу, що у великій кількості утворюється під час 

буріння шпурів твердосплавним інструментом. 

3. Мінімальні габарити та маса обладнання, які гарантують ручне 

транспортування, до місця використання. 
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4. Простота конструкції пристрою, що гарантує можливість його 

самостійного виготовлення безпосередньо в умовах ремонтного цеху або 

майстерні на кар՚єрі.  

      Проведені за останні роки в НТУУ «КПІ» пошукові проектно-

конструкторські роботи та створення на рівні патентів України нового 

пристрою для безпечного видобутку блоків природного каменю за допомогою 

НРС. 

      Враховуючи отриманий попередній досвід, було запропоновано 

використовувати експериментальний пристрій представлений на рис.2, 

захищено патентом України ғ 90941 від 10.06.2014 

Рис.2.Конструкція запропонованого пристрою 

 

Пристрій включає в себе пластину 1, яка розташована вздовж вісі шпура2, 

який заповнюється НРС. К торцям 3 та 4 пластини 1 приварені шайби 5 та 6 

діаметр яких обирається по діаметру шпура 2. На шайбі 6 виконан бурт 7, який 

забезпечує фіксацію шпурової вставки у верхній частині шпура 2. 

       Перевірку роботи пристрою в реальних промислових умовах було 

проведено при розколі блоків лабродориту на Катеринівському кар՚єрі  ПП 

«Кванта-ЛЧ» Житомирської області. 
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       Перевірка довела працездатність розробленого пристрою і перспективність 

технології його використання. 

       Практично технологія використання на виробництві розробленого 

пристрою не має жодного шкідливого або небезпечного фактора, гарантує 

високій рівень безпеки при його використанні, а також зменьшення 

екологічного навантаження. 
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АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА НОРМАТИВНА БАЗА ХІМІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ 

    Ковтун А.І., асистент (кафедра ОПЦБ НТУУ «КПІ»); 

     Кондрашова Л.Е., студ.(гр. ЛЕ-51м, ІХФ НТУУ «КПІ») 

  

Стан нормативної бази щодо забезпечення безпеки, управління ризиками 

регламентується вимогами Законів України, Указів Президента, Постанов 

Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, що визначають 

принципи й умови безпечної життєдіяльності населення. 

Нормативні акти є обов'язковими для виконання всіма центральними і 

місцевими органами державної виконавчої влади, підприємствами, 

організаціями, установами (незалежно від виду їх діяльності та форм 

власності), посадовими особами, громадянами. Їхні положення спрямовані на 

запобігання надзвичайним ситуаціям, забезпечення безпеки людей, зниження 

можливих майнових втрат і зменшення негативних екологічних наслідків у разі 

їх виникнення, створення умов для швидкого виклику аварійно-рятувальних 

підрозділів, успішної локалізації та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. 

Мета роботи. Провести аналіз сучасного стану та нормативне 

забезпечення хімічної безпеки в державі. Навести дані загальної кількості НС та 

постраждалих в них людей за період з 2013 до 2015 року. 

Аналізуючи нормативно-правову базу щодо забезпечення безпеки нашої 

країни, можна зробити висновок, що чинне законодавство нашої країни, на 

сьогодні продовжує базуватися на концепції «абсолютної безпеки». 

У 2014 році в Україні зареєстровано 143 надзвичайні ситуації (далі - НС), 

з яких, відповідно до Національного класифікатора , 74 НС техногенного 

характеру; 59 НС природного характеру; 10 НС соціального характеру. 

Внаслідок цих НС загинуло 287 осіб (з них 39 дітей) та 680 людей постраждало 

(з них 235 дітей). 

За масштабами більшість НС відносяться до місцевого та об'єктового 

рівнів, відповідно, 59 та 70 НС. Надзвичайних ситуацій державного та 

регіонального рівнів сталося, відповідно, 5 та 9.  

Порівняно з 2013 роком загальна кількості НС не змінилася, але у 2014 

році зареєстровано збільшення на 13,4% кількості загиблих, що сталося, в 

основному, за рахунок зростання їх частки в НС техногенного характеру, 

пов‘язані з аваріями на промислових об‘єктах . 

Упродовж І півріччя 2015 року в Україні зареєстровано 55 надзвичайних 

ситуацій (далі - НС), які відповідно до Національного класифікатора 

"Класифікатор надзвичайних ситуацій" ДК 019:2010 розподілилися на: 

техногенного характеру - 32; 

природного характеру - 18; 

соціального характеру - 5. 

Данні які дають можливість аналізувати статистику надзвичайних 

ситуацій в Україні наведені в таблицях 1 та 2. 
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                                                                                   Таблиця 1 

 

 
 

                                                                                   Таблиця 2 

 

 
 

На сьогоднішній день у промисловому комплексі України функціонує 

близько 23000 потенційно-небезпечних об‘єктів (далі - ПНО), які за основними 

видами небезпеки об‘єкта (радіаційна, хімічна і ін.) поділяються на радіаційно 

небезпечні об'єкти, хімічно небезпечні об'єкти та ін. 

До основних факторів хімічної небезпеки відносяться такі суб‘єкти 

господарювання: 

– хімічно небезпечні об‘єкти (далі - ХНО), в тому числі і окремі 

установки та агрегати, які виробляють, використовують переробляють або 

знищують небезпечні хімічні речовини; 
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– промислові підприємства, які утримують на своїй території небезпечні 

хімічні речовини, що не використовуються у виробництві і потребують 

утилізації; 

– заводи (комплекси) з переробки нафтопродуктів; 

– підприємства, які мають на оснащенні холодильні установки, 

водонапірні станції і очисні споруди, які використовують аміак або хлор 

(особливо – ізотермічні резервуари аміаку); 

– залізничні станції і порти, в яких концентрується продукція хімічного 

виробництва, термінали і склади на кінцевих пунктах переміщення небезпечних 

хімічних речовин (НХР); 

– транспортні засоби, контейнери і наливні залізничні та автомобільні 

цистерни, річкові і морські танкери, що транспортують  хімічні речовини; 

– магістральні аміакопроводи; 

– склади та бази, на яких зберігаються запаси речовин для дезінфекції, 

дератизації сховищ для зерна і продуктів його переробки; 

– склади і бази із запасом отрутохімікатів для сільського господарства. 

Найбільш поширеними шкідливими сильнодіючими отруйними 

речовинами на підприємствах є двоокис азоту (нітроген (ІІ) оксид), 

акрилонітрил, амоніак, сірковий ангідрид (сульфур (ІV) оксид), концентрована 

азотна кислота (нітратна кислота) тощо.  

Ці об‘єкти розподілені за ступенями хімічної небезпеки таким чином: 

– І ступінь хімічної небезпеки – 65 об‘єктів; 

– ІІ ступінь хімічної небезпеки – 128 об‘єктів; 

– ІІІ ступінь хімічної небезпеки – 178 об‘єктів; 

– ІV ступінь хімічної небезпеки – 567 об‘єктів. 

Всього у зонах можливого хімічного забруднення від цих об‘єктів 

проживає 10,244 млн. осіб (25 % від населення країни). 

Аналіз структури підприємств, які виробляють або використовують у 

виробництві НХР, показує, що в їх технологічних лініях обертається незначна 

кількість токсичних хімічних продуктів. Значно більша за обсягами кількість 

НХР міститься на складах підприємств. Це призводить до того, що при аваріях 

в цехах і дільницях підприємств в більшості випадків має місце локальне 

забруднення повітря на території підприємств. При цьому ураження може 

отримати в основному виробничий персонал. 

Безпека функціонування ХНО залежить від багатьох факторів, а саме: 

фізико-хімічних властивостей сировини, характеру технологічного процесу, 

конструкції та надійності обладнання, умов зберігання і транспортування 

хімічних речовин, стану контрольно-вимірювальної апаратури та засобів 

автоматизації, ефективності засобів протиаварійного захисту. Крім того, 

безпека виробництва, використання, зберігання і перевезення НХР значною 

мірою залежить від рівні організації профілактичних заходів, своєчасності і 

якості планово-запобіжних ремонтних робіт, підготовленості і практичних 

навичок персоналу, системи нагляду за станом технічних засобів 

протиаварійного захисту. 
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Рівень безпеки більшості хімічних, нафтохімічних та нафтопереробних 

виробництв характеризується як моральним старінням застосовуваних 

технологій, так і ресурсним зношенням, моральним і фізичним старінням 

основних фондів. Значна кількість технологічного обладнання та транспортних 

засобів хімічного комплексу не відповідають вимогам безпеки, вичерпали 

встановлений ресурс експлуатації. 

На підприємствах хімічного комплексу значна кількість будівель і 

споруд потребують капітального ремонту, не всі будівлі і споруди відповідають 

вимогам будівельних норм. 

Значна кількість аміачно-холодильних установок перебуває у 

незадовільному стані через відсутність в Україні виробництва комплектуючих, 

фізичне та моральне їх старіння. Холодопродуктивність діючих аміачно-

холодильних установок значно нижча, ніж у їх аналогів, що застосовуються в 

країнах Євросоюзу, та призводить до застосування в технологіях значно 

більших об‘ємів аміаку. 

У середньому із 100 % хімічної сировини, яка переробляється, у готову 

продукцію перетворюється лише близько 40 відсотків. Найбільш поширеними 

НХР на підприємствах хімічної промисловості є аміак, хлор двоокис азоту, 

акрилонітрил, сірковий ангідрид, концентрована азотна та сірчана кислоти, 

метанол, бензол, карбамідо - аміачні суміші, їдкий натрій, формалін тощо. 

Особливістю хімічно небезпечних аварій є висока швидкість 

формування і дії вражаючих  чинників, що викликає необхідність вжиття 

оперативних заходів захисту, у зв‘язку з цим захист від дії НХР здійснюється 

по можливості, заздалегідь, а при виникненні аварії проводиться в мінімально 

можливі терміни. 

Отже, основним питанням захисту населення від дії вражаючих факторів 

аварій на ХНО є прогнозування і попередження аварій, завчасне проведення 

заходів із захисту персоналу і населення для зменшення негативних наслідків 

аварії. 

Важливе місце в забезпеченні безпеки займає задача прогнозування 

наслідків аварій, особливо якщо це пов‘язано з масовим ураженням людей. 

Своєчасний прогноз наслідків аварійної ситуації дає можливість оптимально 

організувати захисні заходи й у такий спосіб мінімізувати матеріальні витрати 

на ліквідацію наслідків аварії, а також екологічну шкоду. 
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ЗАСОБИ ТА ЗАХОДИ ЗНИЖЕННЯ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ 

ПОВІТРЯНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПРАЦІВНИКІВ 

Ковтун А.І., асистент (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»),  

Олійник С.В., студент (гр. ЛА-51м, ІХФ НТУУ «КПІ») 

 

Відбір проб повітря в робочій зоні має істотне значення, тому результати 

ретельного виконання аналізу втрачають всякий сенс у разі неправильної 

підготовки до відбору проби і невірного його виконання. 

Правильність вибору способу відбору проб в першу чергу визначається 

агрегатним станом речовини в повітрі (пар, газ, аерозоль) і його розчинність в 

різних розчинниках. У вигляді газів у повітрі присутні речовини, що 

знаходяться в звичайних умовах в газоподібному стані (аміак, дивініл, озон та 

ін.). У пароподібному стані знаходяться речовини, що представляють собою 

рідини з температурою кипіння до 230 – 250 °С. У цю досить велику групу 

входять органічні розчинники (ароматичні вуглеводні, хлоровані аліфатичні 

вуглеводні, кислоти і т.д.). У вигляді парів присутні в повітрі також деякі тверді 

речовини, які мають порівняно високу леткість (гексаметилендиамін, йод, 

камфора, нафталін, фенол та ін.). Деякі висококиплячі рідини і помірно леткі 

тверді речовини залежно від умов виробництва (технологічні процеси з 

нагріванням і без нагрівання) і способів застосування можуть перебувати в 

повітрі одночасно у вигляді пари і аерозолів. Це має місце, наприклад, при 

охолодженні парів, що виділяються в повітря при високих температурах. При 

цьому пари значною мірою конденсуються, утворюючи аерозоль конденсації 

(дибутилфталат, капролактам, фталевий ангідрид, поліциклічні вуглеводні та 

інші сполуки). Одночасна присутність пари і аерозолів можливо також при 

значній леткості дисперсної фази аерозолю, що утворюється при розпиленні 

розчинів або твердих речовин, наприклад, у процесах пульверизаційному 

забарвлення [1]. 

Для попередньої оцінки забруднення повітря парами летких і малолетких 

з'єднань необхідно розташовувати даними про леткості цих речовин. Леткість – 

це максимальна концентрація пари речовини при даній температурі, виражена в 

одиницях маси на одиницю об'єму (наприклад, в мг/л) [3]. 

Леткість можна розрахувати за формулою: 

 

   
      

     
             

 

де:  Р – пружність насиченої пари при даній температурі, мм рт. ст.; 

  М – молекулярна маса речовини; 

  t – температура, °С. 

Якщо леткість речовини (наприклад, сірчаної кислоти, дінонілфталата та 

ін.) при 20 °С значно нижче ГДК (в 10 разів і більше разів), то наявністю парів у 

повітрі можна знехтувати. Відбір проб в цьому випадку проводять лише для 
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визначення аерозолю. У той же час при величині летючості значно вище ГДК (в 

50 разів і більше) проби відбирають тільки для визначення вмісту парів 

(наприклад, етилмеркурхлорид)[4]. 

В умовах виробництва температура повітря може коливатися. Зі зміною 

температури середовища змінюється пружність насиченої пари, а отже  і 

леткість речовини. У зв'язку з відсутністю в ряді випадків відомостей про 

пружність парів в довідковій літературі наводиться формула розрахунку 

орієнтовної пружності насичених парів при різних температурах (Заугольников 

С.Д., Коганов М.М. и др. // Гигиена труда и профзаболеваний.- 1975.- N2.- 

C.27). Формула виражає кореляційний зв'язок між температурою кипіння 

речовин, що відносяться до різних класів сполук, пружністю насиченої пари і 

температурою зовнішнього середовища: 

 

                              
 

де:     – пружність насиченої пари (мм рт. ст.) при t  °С ; 

       – температура кипіння речовини, °С; 

  t – температура навколишнього середовища, °С. 

Знаючи пружність пари, можна розрахувати леткість речовини з похибкою 

± 30 - 40%. Контроль вмісту шкідливих речовин у повітрі необхідно проводити 

на найбільш характерних робочих місцях. Якщо є ідентичне обладнання або 

виконуються однакові операції, контроль проводиться вибірково на окремих 

робочих місцях. Дані робочі місця повинні бути розташовані в центрі і по 

периферії приміщення [4]. 

Відбір проб проводять в зоні дихання працюючого або з максимальним 

наближенням до неї повітрозабірного пристрою (на висоті 1,5 м від підлоги 

робочого майданчика при роботі стоячи і 1,0 м - при роботі сидячи). Якщо 

робоче місце не постійне, відбір проб проводять у точках робочої зони, в яких 

працівник перебуває протягом зміни. 

При контролі дотримання максимально разової концентрації речовини 

відбір проб здійснюється на робочих місцях з урахуванням технологічних 

операцій, при яких можливе виділення в повітряне середовище найбільшої 

кількості шкідливої речовини. 

Періодичність контролю повітряного середовища встановлюється залежно 

від характеру технологічного процесу (безперервний, періодичний), класу 

небезпеки та характеру біологічної дії хімічної речовини, стабільності 

виробничого середовища, рівня забруднення повітряного середовища, часу 

перебування працівника на робочому місці. Залежно від класу небезпеки 

шкідливої речовини рекомендується наступна періодичність контролю: для 

речовин 1-го класу небезпеки - не рідше 1 разу на 10 днів; 2-го класу - не рідше 

1 разу на місяць; Третє і 4-го класів - не рідше 1 разу на квартал. Залежно від 

конкретних умов виробництва періодичність контролю може бути змінена за 

узгодженням з органами державного санітарного нагляду. При встановленому 

відповідно вмісту шкідливих речовин третього і 4-го класів небезпеки рівня 
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ГДК допускається проводити контроль не рідше 1 разу на рік (ГОСТ 12.1.005-

88/98) [2]. 

У разі надходження у повітря робочої зони шкідливих речовин з 

гостронаправленим механізмом дії необхідно використовувати швидкодіючі і 

малоінерційні газоаналізатори, за допомогою яких забезпечується безперервний 

контроль рівня речовини в повітрі з сигналізацією при перевищенні ГДК. 

Тривалість відбору однієї проби повітря визначається методом аналізу і 

залежить від концентрації речовини в повітрі робочої зони. 

    Сумарний час відбору однієї проби не повинно перевищувати 15 хв., для 

речовин переважно фіброгенної дії - 30 хв. Через рівні проміжки часу протягом 

зазначеного періоду часу відбирають одну або кілька послідовних проб. 

Результати, отримані при одноразовому відборі або при усередненні послідовно 

відібраних проб, порівнюють з величиною ГДК. 

Кількість проб, що відбираються протягом зміни, а також на окремих 

етапах технологічного процесу в одній точці, залежить від ступеня сталості 

технологічного процесу, але не менше трьох. Контроль дотримання 

середньозмінної концентрації проводять тільки для тих речовин, для яких 

встановлено норматив - ГДК. 

Вимірювання середньозмінної концентрації приладами індивідуального 

контролю проводиться при безперервному або послідовному відборі проб 

протягом всієї зміни або не менше 75% її тривалості за умови охоплення всіх 

основних робочих операцій, включаючи перерви (нерегламентовані), 

перебування в операторних та ін. Кількість відібраних за зміну проб залежить 

від концентрації речовини в повітрі і визначається методом аналізу. 

Крім того, середньозмінні концентрацію можна визначити на основі 

окремих вимірювань. Кількість проб залежить від тривалості відбору однієї 

проби, числа технологічних операцій, їх тривалості. 

При постійному технологічному процесі відбір проб рекомендується 

проводити за схемою, представленою в таблиці [1]. 
 

СХЕМА ВІДБОРУ ПРОБ ПОВІТРЯ 

 

Тривалість відбору однієї проби Мінімальне число проб 

до 10 с 30 

від 10 с до 1 мин. 20 

від 1 до 5 мин. 12 

від 5 до 15 мин.  4 

від 30 мин. до 1 год 3 

від 1 до 2 год 2 

більше 2 год 1 

 

Середньозмінна концентрація речовини в повітрі робочої зони 

розраховується на основі окремих вимірювань як середньозважена величина за 

зміну. Розрахунок Проводиться за формулою: 
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де:     – середньозмінна концентрація, мг/куб. м; 

            – середнє арифметичне величини окремих вимірювань 

концентрацій шкідливої речовини на окремих стадіях (операціях) 

технологічного процесу, мг/куб. м; 

            – тривалість окремих стадій технологічного процесу, хв. 

Крім того, середньозмінна концентрація може бути розрахована на основі 

ймовірнісної обробки результатів відбору проб, можливе використання 

спеціальних комп'ютерних програм для розрахунку середньозмінного 

концентрацій.  

Періодичність контролю дотримання середньозмінної ГДК встановлюється 

за погодженням з територіальними органами з нагляду в сфері захисту прав 

споживачів. 
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ЧАДНИЙ ГАЗ – НЕВИДИМИЙ ВОРОГ ЛЮДИНИ ТА СПОСОБИ 

ЗАХИСТУ ВІД НЬОГО 

Ковтун І.М., к.т.н., доц. (каф. ОПЦБ НТУУ “КПІ”), Турко С.О.,  

студент (гр. ЛН-51м, ІХФ НТУУ “КПІ” ) 

 

Швидкий розвиток інфраструктури наших мегаполісів, великих міст і 

населених пунктів, а також часті пожежі призводять до щоденних викидів в 

атмосферу величезної кількості шкідливих речовин, що містять чадний газ. 

Отруєння чадним газом займають у списку найбільш частих 

спостережуваних отруєнь четверте місце (після алкогольних отруєнь, отруєнь 

лікарськими засобами і наркотиками).  

Оксид вуглецю (СО) або чадний газ - це безколірний газ, що не має смаку 

і запаху, важчий від повітря, не горить. Виділяється при горінні без доступу 

повітря та при гноїнні. Оксид вуглецю — кров'яна отрута, яка викликає 

загальне отруєння організму при дії виключно крізь органи дихання. Чадний газ 

є небезпечним тому, що він вступає в реакцію з гемоглобіном крові в 200-300 

інтенсивніше за кисень. В наслідок цього кров‘яні тільця втрачають здатність 

постачати організм киснем тобото він заміняє кисень, що міститься в 

еритроцитах, що в свою чергу викликає кисневе голодування – гіпоксію [1].  

Монооксид вуглецю (СО) входить до складу атмосфери (10-5 об'ємн.%). 

У середньому 0,5% СО містить тютюновий дим, 3% - вихлопні гази двигунів 

внутрішнього згоряння, але при погано відрегульованому карбюраторі це 

значення сягає 10%, біля 5% - пожежі [2].  

Джерелами чадного газу є також виробництва, де чадний газ 

використовується для синтезу ряду органічних речовин (ацетон, метиловий 

спирт, фенол тощо). В побуті джерелами чадного газу є звичайні груби, 

несправне газове обладнання, тютюн. Так наприклад, в приміщенні розміром 

16м
3
 при горінні 3-х горілок впродовж 2 годин концентрація СО зростає в 11 

разів, досягаючи 37-40 мг/м
3
, а вміст карбоксигемоглобіну в крові здорової 

людини зростає в 2 рази, що в свою чергу заважає повітрю постачати кисень до 

всіх тканин та головного мозку [1]. 

Згідно з статистикою, щорічно в  світі гине декілька сотень людей у 

своєму автомобілі від чадного газу. Велика кількість смертельних випадків 

стається в закритих приміщеннях з відсутньою вентиляцією, наприклад, у 

гаражах. 

При вмісті 0,08% СО у вдихуваному повітрі людина відчуває головний 

біль і задуху. При підвищенні концентрації СО до 0,32% виникає параліч і 

втрата свідомості (смерть настає через 30 хвилин). При концентрації вище 1,2% 

свідомість втрачається після 2-3 вдихів, людина вмирає менш ніж через 3 

хвилини [1,3]. 

 

http://ua-referat.com/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
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Ознаки та симптоми отруєння чадним газом: головний біль, потьмарення 

свідомості, нудота, задуха, м'язова слабість, червоний колір обличчя; тривала 

дія чадного газу може призвести до смерті. 

Сила отруєння залежить від двох важливих складових: кількості газу в 

повітрі і додаткової складової, тобто того, наскільки довго людина перебувала 

під дією шкідливого газу [4]. 

За тяжкістю отруєння чадним газом розрізняють три ступеня: 

 легкий 

 середній 

 тяжкий 

При легкому отруєнні відчувається биття в скронях, головний біль, 

слабкість, запаморочення, біль в грудях, нежить, сухий кашель,блювання, 

тахікардія, підвищення артеріального тиску, можливі слухові і зорові 

галюцинації [1].  

При отруєнні середнього ступеня, крім вище зазначеного, відбувається 

порушення координації руху, почервоніння шкіряних покривів, потемніння 

свідомості, можливий руховий параліч при збереженій свідомості [1]. 

При тяжкому отруєнні чадним газом наступає непритомність, коматозний 

стан, судоми, порушення дихання,  різке посиніння слизових оболонок і шкіри 

обличчя смерть настає від зупинки дихання. Смерть зазвичай наступає на місці 

події в результаті зупинки дихання і падіння серцевої діяльності [1]. 

Для надання першої допомоги, необхідно: 

 швидко винести потерпілого із зони дії чадного газу, забезпечити 

приплив свіжого повітря (відкрити кватирки, двері, включити вентилятор і т.п.), 

адже  карбоксид знаходиться в неміцному зв‘язку з гемоглобіном, і швидко 

від‘єднується і виводиться з організму під впливом атмосферного кисню, 

людина, яка не так довго перебував у місці отруєння газом, може незабаром 

прийти самостійно у нормальний стан; 

  на голову і груди покласти холодний компрес або міхур з льодом; 

 протирати обличчя, виски і груди потерпілого оцтом і дати випити 

оцет,розведений водою;  

 якщо потерпілий у свідомості, напоїти його міцною кавою, чаєм; 

 якщо потерпілий знаходиться в несвідомому стані, через кожні 5 

хвилин давати йому нюхати нашатирний спирт або тертий хрін з сіллю; 

 при слабкому поверхневому диханні або його зупинці почати штучне 

дихання, проте слід пам‘ятати, що якщо робити потерпілому штучне дихання, 

можна і самому отруїтися газом, тому рекомендується вдихи проводити в рот 

через хустку або марлю, змочену у воді; 

  коли хворий прийде у свідомість, дати йому випити 2-3 склянки 

міцного чаю з ромашки або з шавлії, м'яти, липового цвіту;  

 викликати «швидку допомогу», так як потерпілі з важким отруєнням 

підлягають обов'язковій госпіталізації, через можливі ускладнення з боку 

легень і нервової системи в більш пізні терміни. 
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Нейтралізувати чадний газ дуже важко через його нездатність вступати в 

реакцію з водою, кислотами та лугами, однак він легко розчиняється у воді, 

тому, в разі відсутності спеціальних засобів захисту органів дихання, необхідно 

використовувати зволожену пов‘язку на обличчя – вона набагато зменшує 

концентрацію чадного газу в повітрі [2].  

До спеціальних засобів захисту відносяться протигази, але фільтруючі 

протигази не захищають від окису вуглецю, тому для захисту від нього 

застосовують протигази марки ―СО‖ або гопкалітовий патрон в якому 

знаходяться осушувач та гопкаліт (суміш МnО2 та СuО), що приєднується до 

протигазової коробки [5]. Дія гопкаліта зводиться до каталітичного 

прискорення реакції окислення СО до СО2 киснем з повітря. Однак на практиці 

гопкалітові протигази дуже незручні, так як примушують дихати нагрітим 

повітрям (в результаті реакції окислення). 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМФОРТНИХ УМОВ ДЛЯ ПЕРСОНАЛУ З 

ВИРОБНИЦТВА АЦЕТАТЦЕЛЮЛОЗНИХ ЕТРОЛІВ 

Ковтун І.М., к. т. н., доц.  (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»), 

Власенко М. А., студентка (гр. ЛЦ-31, ІХФ НТУУ «КПІ») 

 

Основною сировиною у виробництві ацетатцелюлозних етролів є діацетат 

целюлози, що містить 52-54% зв'язаної оцтової кислоти. Пластифікаторами 

служать ефіри фталевої кислоти і тріфенілфосфата: для фарбування 

застосовують як неорганічні пігменти (охру, литопон, сурик), так і органічні 

барвники (анілінові). У композицію додають також мастило (олеїнову кислоту 

н ін.). 

Ацетатцелюлозні етроли проводиться двома способами: екструзійним і 

вальцьовим. При вальцьовому способі, що застосовується рідше, додають 

розчинники, що полегшують пластифікацію ацетатуцелюлози. 

Екструзійний спосіб виробництва ацетат целюлозних етролів полягає в 

наступному. 

 

Рисунок 1 – Технологічна схема екструзійного способу виробництва 

ацетатцелюлозного етрола. 

1,6 – бункери; 2,6,8 – бункери-циклони; 4 – рукавний фільтр;  

5,14 – вібросита; 7 – дробарка; 9 – автоматичні ваги; 10 – двостадійний 

змішувач; 11 – екструдер; 12 – змішувач пластифікаторів; 13 – гранулятор. 

 

Діацетат целюлози з бункера (1) за допомогою пневмотранспорту 

надходить в бункер-циклон (2), а  потім на вібросито (5). Велику фракцію з сита 

подають на дробарку (7) і після подрібнення повертають на вібросито. Дрібна 

фракція з бункера (6) направляється пневмотранспортом через бункер-циклон 
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(8) і автоматичні ваги (9) у двостадійний змішувач (10), в якому змішується з 

пластифікаторами, мастилом і барвником. Суміш подають в екструдер (11), де 

вона пластифікується при температурі циліндра 145 °С на початку і 180°С в 

кінці його; температура головки 200-210 °С. З головки етроли у вигляді стрічки 

надходить в гранулятор (13). Гранули просіваються на віброситі (14) і 

упаковуються в мішки. 

При отриманні ефірів целюлози застосовуються сильні мінеральні кислоти 

(сірчана, азотна, хлорна) та оцтова кислота і оцтовий ангідрид, які, 

потрапляючи на шкіру, можуть викликати тяжкі опіки. Можливі також опіки і 

при необережному поводженні з твердим лугом і його концентрованими 

розчинами. 

При гетерогенному способі отримання ацетату целюлози застосовується 

бензол - легкозаймиста речовина, що утворює вибухо- і пожежонебезпечні 

суміші з повітрям. Крім того, бензол токсичний. Гранично допустима 

концентрація парів бензолу в повітрі виробничих приміщень 5 мг/м
з
, 

Пари хлористого етилу викликають подразнення слизових оболонок очей, 

запаморочення, дають наркотичну дію; з повітрям вони утворюють 

вибухонебезпечні суміші в межах 3,6-14,8% (об.). 

Целюлозний пил також утворює з повітрям вибухонебезпечні суміші. Тому 

бункери слід регулярно очищати від целюлозного пилу, зволожувати 

приміщення та обладнання. 

Наявність у повітрі спиртових парів і легко займистих целулоїдів роблять 

виробництво целулоїду особливо небезпечним в пожежному відношенні. Крім 

пожежних гідрантів вогнегасників та інших засобів пожежогасіння цеху з 

виробництва з переробки целулоїду повинні бути обладнані спеціальними 

протипожежними пристосуваннями, зокрема спринклерні або дренчерні 

системи пожежогасіння. Силова і освітлювальна електропроводка, а також 

електродвигуни, освітлювальна і пускова арматура повинні бути 

вибухозахисними. 

Необхідно дотримуватися спеціальних правил, які передбачають 

запобігання травматизму пpи обслуговуванні валиць і змішувачів. Вальці 

повинні бути забезпечені пристосуванням для екстреної установки[1]. 

Забруднена поверхня робочої зони парами оцтової, фталефої кислот, що 

призводить до професійних захворювань обслуговуючого персоналу. При 

виробництві етролів встановлюється кількісна залежність між концентраціями 

ацетатцелюлози і оцтової кислоти, що виділяється в поверхню робочої зони. 

 На будь-якому підприємстві вживаються заходи для того, щоб праця 

працюючих була безпечною, і для забезпечення цих цілей виділяються великі 

кошти. На заводах є спеціальна служба безпеки, підпорядкована головному 

інженеру заводу, що розробляє заходи, які мають забезпечити працюючому 

безпечні умови роботи, контролює стан техніки безпеки на виробництві та 

стежить за тим, щоб всі робітники на підприємство були навчені безпечним 

прийомам роботи. 
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На заводах систематично проводяться заходи, що забезпечують зниження 

травматизму та усунення можливості виникнення нещасних випадків. Заходи ці 

зводяться в основному до наступного: 

 поліпшення конструкції діючого обладнання з метою запобігання 

працюючих від поранень; 

 поліпшення умов роботи: забезпечення достатньої освітленості, хорошої 

вентиляції, відсмоктувачів пилу від місць обробки, своєчасне видалення 

відходів виробництва, підтримку нормальної температури в цехах, на 

робочих місцях і  теплоізолюючих агрегатах; 

 організоване ознайомлення всіх робітників на роботу з правилами 

поведінки на території підприємства та основними правилами техніки 

безпеки, систематичне навчання і перевірка знання правил безпечної роботи 

[2]. 

Для забезпечення нормальних умов праці необхідно дослідити механічне 

виділення та знешкодження шкідливих речовин та розробити ряд заходів, що до 

зниження забруднення повітря робочої зони до рівнів міжнародних стандартів з 

одночасним зменшенням захворювань органів дихання працівників. 

Вироби з етролів володіють високими механічними властивостями, 

хорошим зовнішнім виглядом, легко поліруються, тривало зберігають глянець, 

слабо електризуються, легко обробляються механічними способами і легко 

можуть бути склеєні ацетоном. 

Основне призначення ацетатцелюлозних етролів - виробництво 

штурвальних оболонок, ручок управління, кнопок, щитків та інших дрібних 

деталей управління легкових автомобілів. 
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ЗАХОДИ ПО БЕЗПЕЧНІЙ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГЕНЕРАТОРА 

АЦЕТИЛЕНУ, ЯК ОБ’ЄКТА РЕГУЛЮВАННЯ МІКРОПРОЦЕСОРНИМ 

КОНТРОЛЕРОМ 

Ковтун І.М., к. т. н., доц. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»), 

Гладченко О. О., студент (гр. ЛА-51 м, ІХФ НТУУ «КПІ») 

 

Апарати, в яких відбувається розклад карбіду кальцію у воді називають 

генераторами ацетилену. Генератор системи «карбід у воду» заповнюють до 

певного рівня водою і за допомогою живильника завантажують у воду 

гранульований карбід (рис. 1). При розкладі карбіду кальцію водою на поверхні 

утворюється «шуба» (шар вапна), що перешкоджає подальшому контакту між 

водою і карбідом, яка видаляється з генератора ацетилену у вигляді маси 

вапняного молока [1]. 

Ацетилен

Сітчаста 

полиця

Бункер для 

завантаження

Вапняне 

молоко

Карбід

 
Рисунок 1 – Схема процесу генератора ацетилену. 

 

При обслуговуванні генератора треба завжди пам‘ятати про те, що 

ацетилен є вибухонебезпечним газом, особливо у суміші з повітрям, а тим 

більш з киснем. Тому оператор, який обслуговує генератор, повинен добре 

знати правила техніки безпеки при роботі з карбідом кальцію, ацетиленом та 

обслуговуванні генератора даної системи.  

Карбід кальцію зберігають у спеціальному відведеному для цього 

приміщені у сухих, щільно закритих залізних барабанах. Відкривати барабани 

треба тільки латунним зубилом із застосуванням молотка з латуні або 

алюмінію, що запобігає іскроутворенню під час розкриття барабанів. 

Відкривають барабани також пристроєм, що складається з ножа з довгим 

важелем-рукояткою, хомута з привареним до нього обручем і опорної планки, 

яка з‘єднана з важелем і є опорною для нього під час прорізання кришки 

барабана. Різальна частина ножа (лезо) кріпиться до рукоятки болтами або 
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приварюється. Хомут закріплюють на обичайці барабана за допомогою 

стяжного болта; цей хомут служить для напрямляння переміщення опорної 

планки з ножем. Розрізання кришки здійснюється натискування на рукоятку 

ножа. На рукоятку у місці стикання її з барабаном надівають гумову трубку, яка 

оберігає від з‘явлення іскри при ударі важеля об кромку барабана. Перед 

розкупорюванням кришку барабана покривають шаром солідолу завтовшки 2-3 

мм. З метою запобігання травми при випадковому розриві шва, під час 

розкупорювання треба стояти з боку, протилежного до поздовжнього шва 

барабана.  

Карбід кальцію завантажують у генератор у кусках тільки того розміру і в 

такій кількості (за вагою), як це передбачено інструкцією по експлуатації 

генератора. Корзина нарядника, яку завантажують карбідом кальцію, повинна 

бути сухою. Витрата ацетилену з генератора не повинна перевищувати норми, 

встановленої технічним паспортом генератора. У міру витрачання воду в 

генератор своєчасно добавляють до встановленої інструкцією кількості. Під час 

перерви в роботі генератора взимку не можна допускати замерзання в ньому 

води. Для цього треба генератор утеплювати, а в разі тривалих перерв воду слід 

з нього спускати. Воду з генератора спускають тільки після повного розкладу 

карбіду кальцію та зниження тиску в наряднику  до атмосферного.  

Не можна підходити з вогнем або запаленим пальником до працюючого 

генератора, до вивантаженого з генератора гашеного вапна або до барабана з 

карбідом кальцію, оскільки поблизу них завжди можливе виділення ацетилену 

у навколишнє середовище і утворення вибухової ацетиленоповітряної суміші.  

Працюючи або заряджений карбідом кальцію генератор не можна 

залишати без нагляду та охорони. Ремонт та усування дефектів генератора, 

пов‘язані з застосуванням відкритого, як генератор буде повністю звільнений 

від газу, карбіду кальцію, гашеного вапна і кілька разів промити водою. 

 

Таблиця 1. 

Значення технологічних параметрів ацетиленового генератора. 

 

Ємність 

апарату 

 

Тип 

потоку 

 

Речовина 

Технологічні параметри 

Витрата 

кг/с 

Температура 
о
К 

Теплоємність 

кДж/кг оК 

 

 

Генератор 

ацетилену 

 

Вхід СаС2 FК = 

0,410 

tК = 288 CК = 0,625 

Вхід Вода FВ = 5,01 tВ = 293 CВ = 4,2 

Вихід Ацетилен FА = 289 tА = 333 CА = 1,681 

Вихід Вапняне 

молоко 

FМ = 4,8 tМ = 328 CМ = 0,962 
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Вимірювання технологічних параметрів потоку ацетилену на виході 

генератора не можливо із за високої вибуховості газу. Для попередження 

вибуху при аварійному закінчення ацетилену і гасінні факела в закритих 

об'ємах, мінімальна концентрація діоксиду вуглецю має бути 57% об., Азоту 

10% об. Вибуховий розпад ацетилену з переходом в детонацію можливий при 

тиску 65 кПа. Особливу небезпеку становлять вторинні зовнішні вибухи, що 

виникають при спрацьовуванні мембран і подібних пристроїв. В якості 

Вогнеперепинувачів рекомендуються зрошувані водою насадки з кілець Рашига 

розміром 35 х 35 і 50 х 50 при висоті шару 1,5 і 2,0 м відповідно при тиску до 

0,25 МПа. Швидкість руху ацетилену через Вогнеперепинувачів допускається 

до 10 м/с. 

Для забезпечення вибухопожежної безпеки в приміщенні по виробництву 

ацетилену, аварійною вентиляцією з продуктивністю L ≥ 8∙567 м
3
/год, яка 

обладнана автоматичними системами заміру концентрації ацетилену з повітрям 

спрацьовує при 20 % НКМВ вмикається аварійна вентиляція автоматично. Для 

забезпечення вибухозахищеності приміщень, вентиляція виготовлена з 

кольорових металів(сплавів). У повітропроводах по вентиляції забезпечується 

концентрація суміші не вище 10 % НКМВ. 
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КОЛЬОРОВЕ ОТОЧЕННЯ У ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕННЯХ ЯК 

ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАЦІ 

Кожемякіна О.В., студент (гр. БТ-21, ФБТ НТУУ «КПІ») 

 

Вступ. Виробнича естетика досить потужно впливає на людину у 

виробничому середовищі, як емоційно, так і естетично. Для того, щоб створити 

необхідні та оптимальні умови праці у виробничих приміщеннях дуже 

важливим фактором є не лише освітлення, але й кольорове оточення людини. 

Правильно підібрані кольори приміщень та обладнання є невід‘ємним 

елементом технічної естетики. 

Предметом дослідження є загальна оцінка впливу кольорового оточення.  

працівника під час виробничого процесу у виробничих приміщеннях, що є 

важливим фактором підвищення продуктивності та охорони праці. 

 Аналіз публікацій. Раціональне кольорове оздоблення із врахуванням 

всіх необхідних вимог створює у працівників позитивний настрій та емоції. 

Неправильно підібране забарвлення устаткування та приміщень може не лише 

зменшити дієздатність працівників, а й навіть завдати шкоди їх здоров‘ю. 

Проведені у 1907 році лабораторні досліди допомогли прояснити, що 

піддослідні приділяли велику увагу кольорам. Червоний колір був визнаний 

ними найважчим, далі йшли помаранчевий, синій та зелений, потім – жовтий і 

останній – білий [1]. 

 Випромінювання світла характеризується довжиною хвилі, діючи на 

людське око, воно викликає відчуття того чи іншого кольору. Межі довжини 

випромінювання для різних кольорів наступна: 

 фіолетовий – 380-450 нм 

 синій – 450-480 нм 

 зелений – 510-550 нм 

 жовтий – 575-585 нм 

 оранжевий – 585-620 нм 

 червоний – 620-780 нм 

Кольори можна поділити за довжиною хвилі, коефіцієнтом відбиття, а 

також, насиченістю. Для людського ока найбільш відчутне – випромінювання з 

довжиною хвилі 555 нм (жовто-зелений спектр). Залежно від того, який 

спектральний склад випромінювання, він може по різному впливати на психіку 

людини та її інтенсивність її роботи. Наприклад, приймемо продуктивність 

людини за природного освітлення за стовідсоткове значення, тоді при 

червоному випромінюванні з довжиною хвилі приблизно 600-780 нм, вона 

становитиме всього приблизно 70%. В іншому випадку, при надмірній 

яскравості джерел випромінювання може відбутись таке явище, як засліплення 

працівника [2]. 

Кольорові тони можна поділити та теплі та холодні відтінки.  

Використовуючи різноманітні відтінки, можна або «підвисити» або «знизити» 

сприймання температури у приміщенні. Холодні відтінки допомагають знизити 
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нервове напруження, вони заспокійливо діють на людину. Це блакитний, 

жовтий та зелений кольори. Їх також можна охарактеризувати як 

короткохвильові кольори (за довжиною хвилі). Теплі відтінки мають здатність 

знижувати втомлюваність від монотонної праці, діють на людину збудливо. Це, 

в основному, червоний та оранжевий кольори. Це довгохвильові кольори [2,3]. 

Основні результати дослідження. У виробничих приміщеннях з 

підвищеним тепловиділенням, а також в місцях, де вікна орієнтуються на 

південь, рекомендується використовувати світлі холодні відтінки, які 

підсвідомо компенсують надлишки тепла. Для фарбування стін в приміщеннях 

із пониженою температурою рекомендується застосовувати слабкі теплі 

кольори. Для термічних цехів, ливарних та ковальських виробничих приміщень 

застосовують холодну кольорову гаму.  

Стелі та стіни виробничих приміщень мають переважно білий чи світлі 

кольори: світло-блакитний, кремовий, світло-зелений. У приміщеннях, де 

відповідно до виконання робіт необхідно напружувати зір, оточення має 

переважно салатовий колір. Зазначені кольори у виробничих приміщеннях 

створюють найбільш оптимальне робоче оточення робітника. Робочі поверхні, 

які досить добре освітлюються найкраще фарбувати у світлі відтінки (мають 

коефіцієнт відбивання 0,4-0,6), також матова або напівматова поверхня – 

найоптимальніший варіант. 

Панелі стін, що знаходяться на висоті 2,5-3 м над підлогою рекомендують 

фарбувати у світлі кольори: бежевий, світло-жовтий. Поверхні металорізальних 

верстатів мають забарвлення сіре, світло-сіре, кольору фісташки, рухомі 

частини верстатів забарвлюють переважно світло-жовтою фарбою. Внутрішні 

поверхні відкритих коробок передач фарбують яскраво-червоним кольором, 

оскільки вони мають звертати на себе увагу. Ковальське обладнання фарбують 

переважно у зелено-блакитний, замість темно-блакитного або темно-сірого. 

Ливарне обладнання фарбують у жовто-зелений колір. Алюмінієвою фарбою 

покривають підйомне та транспортне обладнання (наприклад, мостові крани). 

Різноманітні гаки, кабіни виділяють чорно-жовтою фарбою для звернення 

уваги. Фарба в цьому випадку наноситься у вигляді смуг [3]. 

Темні відтінки мають високу поглинаючу здатність, а також мають 

властивість чинити негативний вплив на робітників, сприяючи при цьому їх 

швидкій втомлюваності. Офісні та навчальні приміщення зазвичай фарбують у 

кремовий колір, кімнати для відпочинку працівників – у ніжно-блакитний та 

світло-зелений кольори. Установки, що мають холодильну здатність, сушарки, 

компресори, термічне та інше обладнання фарбують у сірий колір [1,2,3]. 

Зараз існує велика кількість ГОСТів щодо підбору правильного кольору 

для приміщень, стін, виробничого обладнання, а також вибору сигнальних 

кольорів та знаків безпеки. Сигнально-попереджувальне фарбування та 

кольорове оформлення має відповідати ГОСТ 12.4.026-76 «Кольори  сигнальні»  

[3]. 

Червоний колір рекомендується застосовувати для попередження про 

явну небезпеку і заборону. Використовується, щоб позначити місця, прилади та 
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обладнання, де можливе виникнення вогненебезпечної аварійної ситуації, яка 

потребує невідкладних дій. Він застосовується також для елементів-засобів для 

уникнення небезпеки. Відповідно, червоним фарбують лампочки та важелі 

«стоп», важелі аварійної зупинки виробничого обладнання, місткості з 

гарячими носіями. Проте при тривалому впливі червоний викликає втому. 

Жовтий означає «увага» та «обережність», застосовується як 

попередження про небезпеку, закликає до підвищеної уваги (фарбують 

сигнальні знаки та лампи, небезпечну зону устаткування, низько розташовані 

над проходами конструкції, за які можна перечепитись, виступи на підлогах, 

останні сходинки сходів, які затемнені). У такий колір фарбують також 

загородження небезпечних зон. Для того, щоб підвищити увагу застосовують 

чергування жовтих і чорних смуг, це робить їх більш помітними.  

Зелений колір означає «безпека» проходу, руху тощо. Їм показують також 

напрямок евакуації, місця знаходження першої допомоги та індивідуальних 

засобів захисту. Зелений колір застосовується в сигнальних лампах, які свідчать 

про нормальну роботу обладнання та механізмів. Як правило, зеленим 

кольором позначають конвеєри та транспортери. 

Синій колір сповіщає про інформацію, повідомляють про 

електронебезпеку. Його застосовують також для фарбування деяких вказівних 

знаків. Його застосовують на роботах, які вимагають великих фізичних зусиль і 

швидких дій та рухів. 

Білий колір застосовують для позначення проходів, проїздів та місць 

складування. 

Помаранчевий колір мають рухомі деталі машин та різних механізмів, а 

також ті відкриті частини обладнання, які можуть вразити людину електричним 

струмом. Помаранчеві знаки використовуються для позначення необхідності 

роботи в окулярах,а також сигналізують про небезпеку пошкодження очей. [4] 

Питанням детального розгляду детального фарбування обладнання, 

приміщень та робочих місць велику увагу приділяють в західноєвропейських 

країнах, розробляють рекомендації щодо застосування правильної кольорової 

гами для різноманітних приміщень, відповідно до специфіки їх галузей. 

Важливим є також звернути увагу на кольорове оформлення робочого 

місця, простору та обладнання навколо робітника. Необхідно підібрати 

правильні форми, які забезпечили б покращену видимість всіх елементів, з 

якими має справу робітник. 

 У промисловості вирізняють розпізнавальне, відмітне захисне та 

попереджувальне забарвлення. Розпізнавальне забарвлення використовують 

для технологічних трубопроводів, балонів з різноманітним наповненням: 

зрідженими газами тощо. Відмітне захисне забарвлення необхідне для  

вирізнення предметів, однакових за формою, різних за призначенням 

(наприклад, різні пускові кнопки). Небезпечні частини та обладнання і деталі 

машин фарбують у попереджувальні яскраві кольори (жовтий та червоний). 

Попереджувальне забарвлення свідчить про небезпеку (червоний колір), або ж 
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безпеку (зелений), в той час як жовтий попереджує про можливість її 

виникнення та необхідність підвищеної уваги. 

 Висновки. Гармонійність та поєднання кольорів та тонів, правильний 

підбір кольорового оформлення стелі, стін, різноманітного обладнання, машин 

та інструментів мають велике значення для підвищення трудової активності, 

інтенсивності та продуктивності праці, оздоровлення, полегшення умов праці 

та правильне виконання різних виробничих операцій.  

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

ДРОБЛЕННЯ ГІРНИЧИХ ПОРІД 

Козлов С.С., к.т.н., доц. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ») 

 

Актуальність. В даний час близько 60% гірничих порід розроблюваних 

відкритим способом, обводнені Подальше збільшення обсягів видобутку 

корисних копалин пов'язане з поглибленням існуючих кар'єрів, залученням в 

експлуатацію нових родовищ, що знаходяться в складних гідрогеологічних 

умовах. Це, в свою чергу, призводить до збільшення обсягів видобутку 

обводнених порід при зростаючій мірі їх обводнення. 

Аналіз досліджень і досвід роботи передових підприємств показав, що 

результати вибухового дроблення обводнених порід на кар'єрах носять 

суперечливий характер [1, 2]. Причиною цього є відсутність науково-

обгрунтованих методів їх дроблення, що пов'язано з недостатністю розробки 

механізму їх вибухового руйнування. Крім того, обводненість порід призводить 

до необхідності використання з великому обсязі дорогих водостійких 

вибухових речовин на їх дроблення. Тому дослідження, присвячені вивченню 

закономірностей руйнування обводнених тріщинуватих скельних порід 

вибухом і розробка на цій основі ефективних методів їх дроблення, що 

забезпечують необхідну якість вибухової підготовки при одночасному 

зниженні витрати ВР, є актуальними і мають велике значення. 

Аналіз досліджень процесу вибухового руйнування скельних порід 

показав, що в масивах з блочною будовою передача енергії вибуху через 

розкриті тріщини, заповнені повітрям, реалізується зіткненням природних 

частинок або їх елементів. Наявність води в тріщинах масивів сприяє 

зменшенню втрат енергії хвилі напружень при переході через них. Однак 

наявні дані експериментальних досліджень і практики ведення вибухових робіт 

показують, що, незважаючи, на підвищення рівня напружень, ефективність 

вибухового дроблення обводнених блокових масивів в порівнянні з сухими 

масивами в більшості випадків гірше. 

Разом з тим, до теперішнього часу не з'ясована роль газоподібних 

продуктів детонації в процесі вибухового руйнування обводнених блокових 

масивів. Огляд наявних досліджень показує, що вибухові гази проникають в 

природні тріщини і пори масиву вже на ранній стадії процесу руйнування і в 

стані відганяти міститься в них із зони дії вибуху 

Для встановлення параметрів динамічної фільтрації підземних вод в 

обводнених масивах кар'єрів будівельних розробленої методиці були проведені 

вимірювання форми і розмірів локальної воронки осушення в обводнених 

блокових масивах при вибуху одиночних свердловинних зародів ВР. Перед 

проведенням вимірів визначалися структурні та гідрогеологічні властивості 

порід кар'єрів. 

Результати вимірювань показали, що вибух свердловинного заряду ВР 

викликає активну фільтрацію підземних вод в навколишньому заряд масиві, в 
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результаті чого навколо нього утворюється локальна воронка осушення масиву. 

Параметри її формування характеризуються значною нерівномірністю розвитку 

в часі за обсягом масиву [3]. 

Результати проведених досліджень були використані для розробки 

способу підривання обводнених порід і методики визначення параметрів 

направлена поліпшення якості їх вибухового дроблення. Ефективність способу 

ґрунтується на усуненні води з тріщин, що підривається масиву, як негативно 

впливає чинника, для забезпечення реалізації механізму їх руйнування за 

рахунок зіткнення отдельностей або їх елементів. 

Спосіб ґрунтується на уповільненому підриванні пологів зарядів ВР [4]. 

При цьому вибухом першого ряду свердловинних зарядів за рахунок відгону 

води розширюються газами вибуху осушується зона дроблю наступного 

(другого) ряду зарядів, який вибухає відношенню до першого з інтервалом часу 

уповільнення, рівним часу відгону підземних вод із зони дроблення цього 

(другого) ряду. У результаті другий ряд скзажінних зарядів вибухає в осушеної 

частини раніше обводненого масиву. У свою чергу, вибух другого рада зарядів 

створює зону осушення масиву в зоні дроблення третього ряду, який вибухає 

по відношенню до другого ряду з таким же інтервалом уповільнення і т.д. 

Таким чином, почерговим підриванням рядів свердловинних зарядів 

проводиться поетапне осушення обводненого масиву в процесі розвитку 

масового вибуху. 

Слід зазначити, що при підриванні обводнених порід за пропонованою 

технологією відгін води здійснюється в процесі підривання уступів і тільки з 

розкритих тріщин масиву, тому заряджання обводнених свердловин 

здійснюється водостійкими або комбінованими ВР. 

Найкращі умови відгону води при підриванні тріщинуватих порід 

забезпечується застосуванням порядних схем КВЗ з прямолінійною 

конфігурацією фронту отбійки. В натурних умовах встановлюємо повний збіг 

великої осі воронки осушення масиву з системою тріщин "S", тому для 

забезпечення максимальних розмірів зони осушення напрямок фронту отбійки 

має збігатися з азимутом простягання системи розкритих тріщин. Залежно від 

орієнтування напрямки системи цих тріщин до лінії вибою (кут α) 

рекомендується застосовувати різні схеми підривання. При значеннях α = 20-

660 - діагональні схеми, в інших випадках комбіновані схеми КВЗ. При α = 0-

200 - поперечно - діагопальну, при α = 60-900 - поздовжньо-діагональну. 

Інтервал уповільнення між вибухами рядів одночасно зарядів, що підриваються 

ВР t3 вибирається позицій створення вибухом першого ряду локальної воронки 

осушення масиву в зоні дроблення подальшого (другого) ряду до моменту його 

вибуху. 

Аналіз даних показує, що для найбільш поширених на кар'єрах відстанях 

між рядами зарядів 3-7м і масі заряду в свердловині 150-250 кг змінюється від 

50 до 150•10-3с. 

Проведеними вимірами параметрів воронок дроблення при вибуху 

одиночних свердловинних зарядів ВР встановлено збільшення їх розмірів в 
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сухих масивах по відношенню до обводненим. Тому застосування зазначеної 

технології виробництва БВР з урахуванням осушення масиву дозволяє 

розширити сітку свердловин при підриванні обводнених масивів 

середньоблочної будови на 12-14%, крупноблочної будови на 16-18% і, 

відповідно, зменшити питому витрату водостійких ВР. 

Ефективність застосування розробленого способу вибухової відбійки 

обводнених порід визначалася дослідно-промисловими дослідженнями на 

кар'єр нерудних будматеріалів України. Для проведення експериментів 

вибиралися масиви середньо- і крупноблочного будови з усередненим по блоку 

рівнем стовпа води в свердловинах, що перевищує 1/3 їх глибини. 

Для більш наочного порівняння результатів кожен з експериментальних 

вибухів проводився на одному блоці, який поділявся на дві частини - дослідну і 

контрольну. На дослідних ділянках експериментальних блоків параметри сітки 

свердловин були розширені з урахуванням отриманого для цих ділянок зміни 

розмірів зон дроблення від вибуху одиночного заряду ВР з сухих масивах по 

відношенню до обводнених. Залежно від орієнтації основної системи тріщин до 

лінії укосу уступу вибиралася схема підривання. Конструкції зарядів і тип ВР 

приймалися згідно паспортів БВР, прийнятих на кар'єрах. 

Результати вибухів оцінюють по виходу підірваної гірничої маси 

гранулометричному складу підірваної породи і виходу негабаритних фракцій 

Результати перевірки показали ефективність застосування розробленої 

технології підривання обводнених порід. Залежно від категорії блочності 

масивів фільтраційних до структурних властивостей порід, отримано 

збільшення виходу підірваної гірничої маси з I пог. м свердловини на 6,6-

14,1%, зменшенні виходу негабаритних фракцій у гірничій масі на 5,4-6,5%. 
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ПРОБЛЕМА ҐЕНДЕРНОЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ ЖІНОК  НА РИНКУ ПРАЦІ 

В УКРАЇНІ 

Котис Д.Я., студент (гр. БЕ-21,  ФБТ НТУУ «КПІ») 

 

 Втуп. У сучасному суспільстві рівний правовий статус жінок і 

чоловіків, а також рівність можливостей для його реалізації у житті суспільства, 

тобто гендерна рівність, давно стали загальним місцем в публічному дискурсі 

та політиці. Україна теж належить до країн, де рівність між чоловіками і 

жінками задекларована на законодавчому рівні. Проте реально українське 

суспільство продовжує залишатися гендерно нерівним, де більшість власності, 

влади і загального впливу належить чоловікам. Актуальність аналізу цієї 

ситуації зумовлюється не тільки тим, що така ситуація є несправедливою за 

визначенням. Вона має негативні наслідки для економічного розвитку. 

Обмеження для жінок можливостей займатися певними професіями зменшує 

ефективність використання людського потенціалу та сприяє посиленню 

розшарування населення за рівнем доходу. Крім того, жінки складають 

більшість населення у будь-якому суспільстві, тому зниження вхідних бар' єрів 

для жінок призводить до розширення "креативного класу" і є плідним для 

постіндустріальної економіки [1]. 

 Предметом дослідження є виявлення особливостей гендерної 

нерівності на ринку праці сучасної України, причин її виникнення; наведення 

прикладів дискримінації за ознакою статі на ринку праці. 

Мета дослідження. Розгляд можливих шляхів подолання проблеми 

дискримінації на ринку праці України.  

Аналіз публікацій. Гендерне законодавство в Україні вже досить 

розвинене, однак незважаючи на всі законодавчі заходи, на ринку праці досить 

поширеним явищем є дискримінація за статевою ознакою. Так, наприклад, 

роботодавці при оголошенні вакансій вказують бажану стать працівника. Ці 

оголошення є в газетах, журналах, в Інтернеті, хоча законодавчо встановлено 

заборону щодо пропозицій працевлаштування адресованим лише чоловікам або 

лише жінкам, крім випадків встановлених законом.  

Жінки є соціально демографічною групою населення, що 

дискримінується з приводу рівних можливостей працевлаштування. Про це 

свідчить рівень безробіття жінок в Україні, що є вищим, ніж рівень безробіття 

чоловіків. Через це багато жінок зайняті в недержавному секторі економіки, що 

значно ускладнює отримання достовірних відомостей про їх працевлаштування, 

адже такі трудові відносини, зазвичай, документально не оформлюються. 

Тобто, відсутній контроль таких трудових відносин та ризик порушення прав 

жінок є досить високим.  

Також жінки в основному займають більш низькооплачувану роботу, що 

й призводить до їх дискримінації з приводу заробітної плати. Також проблемою 

є відмінності в оплаті праці. Часто жінкам за виконання аналогічної роботи 

платять менше, ніж чоловікам – у середньому не менше ніж на 15%. Гарантій 
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не дає і високий освітній рівень. У цілому за своє трудове життя жінки 

заробляють менше, і тому вони мають гірші умови пенсійного страхування [2].  

Ще одним прикладом дискримінації є існування так званої «скляної 

межі». Коли виникає питання про підвищення чи просування по кар‘єрних 

щаблях, жінок зазвичай обминають. Чим вища посада, тим менша вірогідність 

призначення на неї жінки – навіть якщо остання має рівну чи навіть вищу 

кваліфікацію, ніж її колега-чоловік. 

Як показує практика, працевлаштування жінки також залежить від її 

сімейних та родинного становища. Зустрічаються випадки коли роботодавці 

обумовлюють бажаний сімейний стан майбутнього працівника-жінки в 

оголошенні про працевлаштування або ж задають питання про сімейний, 

родинний стан, плани на майбутнє під час співбесіди та в анкетах, що 

пропонуються жінкам для заповнення. Це є формою дискримінації і є 

незаконною. В Кодексі законів про працю України закріплено заборону відмови 

жінкам у прийнятті на роботу з мотивів вагітності або ж наявності в них дітей. 

Звісно, роботодавець має право знати, чи мають вони малолітніх дітей або 

дітей-інвалідів для того, щоб не призначати таких жінок на окремі види робіт. 

Але отримана роботодавцями під час співбесіди інформація, що стосується 

материнських та сімейних аспектів життя жінок перешкоджає їм влаштуватися 

на добре оплачувану роботу.  

Трапляються ситуації, коли роботодавці висувають певні вимоги щодо 

зовнішності працівників або ж їх певних фізичних якостей, а особливо це 

стосується жінок. Такі вимоги ми можемо побачити в агенціях 

працевлаштування у сфері розваг, модельного бізнесу. Непоодинокі випадки й 

дискримінації жінок з приводу їх віку. В процесі прийому на роботу 

дискримінуються як молодого, так і старшого віку жінки. Більшість випадків 

висування таких вимог є незаконними, бо вимоги щодо віку, стану здоров‘я та 

рівня освіти встановлюються лише законодавством України [3].  

Також потребує уваги жіноче підприємництво. Дані соціологічних 

опитувань свідчать про те, що жінкам-підприємцям досить важко витримувати 

жорсткі умови «чоловічого» бізнесу. Держава повинна сприяти участі жінок в 

підприємницькій діяльності, створювати для цього належні умови. 

Основні результати дослідження. Головною причиною всіх 

вищезазначених проблем є те, що роботодавці вбачають у жінках матерів, які, 

на їх думку, несуть надлишкові витрати і труднощі. Проте жінки підлягають 

дискримінації не лише з економічних причин – в основі дискримінації лежать 

соціальні стереотипи, які не об‘єктивно показують призначення і здібності 

жінки. Часто такі стереотипи призводять не лише до того, що жінкам 

пропонують нестабільну малооплачувану роботу, а й до агресивної 

корпоративної культури, морального тиску, залякування і сексуальних 

домагань. 

Потрібно підкреслити, що дискримінація на робочому місці не зникне 

сама по собі, так само і ринкові відносини не забезпечать її ліквідацію. 

Необхідно використовувати добре продумані, цілеспрямовані та послідовні 
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зусилля і політичні рішення всіх зацікавлених осіб протягом тривалого періоду 

часу [4]. 

В Аналітичному звіті за результатами дослідження умов для розвитку 

економічних можливостей жінок в Україні як фактора, що сприяє гендерній 

рівності (за ініціативи Мінсоцполітики та за підтримки Координатора проектів 

ОБСЄ в Україні) за 2012 рік надаються рекомендації щодо можливих шляхів 

подолання цієї проблеми у сфері охорони праці. 

Розробляючи стратегію модернізації ринку праці, а також з метою 

ефективного використання жіночого трудового потенціалу, необхідно закласти 

такі цільові показники та контрольні індикатори, за допомогою яких можна 

було б дослідити рівень забезпечення ґендерної рівності. Зокрема, вважається 

за потрібне:  

У сфері нормативно-правового забезпечення:  

1. державним органам, профспілковим організаціям та їх об‘єднанням 

необхідно здійснювати постійний моніторинг та аудит виконання 

роботодавцями положень законодавства, особливо щодо укладання 

колективного договору та виконання його норм, дотримання положень 

законодавства, що гарантує рівні трудові права жінок і чоловіків тощо;  

2. розвивати інститут радників з ґендерних питань керівників центральних 

органів виконавчої влади, голів обласних державних адміністрацій, керівників 

органів місцевого самоврядування;  

3. інтегрування пріоритетів ґендерної рівності в державний та місцевий 

бюджети; 

4. прискорити розгляд Верховною Радою України законопроектів: «Про 

внесення змін до деяких законів України (щодо вдосконалення законодавства з 

питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків)» 8487-д та 

проект Закону України «Про внесення змін до статті 26 Закону України «Про 

зайнятість населення» щодо стимулювання створення нових робочих місць для 

молоді. 

В центрах та службах зайнятості: 

1. запровадити постійне проходження посадовцями, інспекторами та 

працівниками центрів зайнятості курсів підготовки з ґендерних аспектів 

трудових прав та практичних навичок розгляду таких питань; 

2. проводити серед жінок (особливо молодих), що шукають роботу, 

інформаційні заходи щодо підвищення правової обізнаності, захисту трудових 

прав та можливостей відшкодування збитків 

тим, хто зазнав порушення своїх прав; 

3. активізувати реалізацію програм навчання, перенавчання та підвищення 

кваліфікації для молодих жінок. 

У сфері вищої та професійно-технічної освіти: 

1. розширити практику формування державного замовлення на 

підготовку фахівців вищими та спеціальними навчальними закладами, з 

урахуванням прогнозів потреб галузей народного господарства, здійснення 

відповідної професійної перепідготовки, заохочення децентралізованого 
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фінансування підвищення кваліфікації працівників з урахуванням ґендерного 

підходу; 

2. реформувати систему професійно-технічної освіти задля кращої 

спроможності оперативно реагувати на зміни в кон‘юнктурі ринку праці з 

урахуванням принципу ґендерної рівності. 

У сфері зайнятості та соціальної політики: 

1. впроваджувати гнучкі форми зайнятості з метою вирішення проблем 

безробіття жінок, пошуку нових джерел робочої сили та оптимізації її 

використання з урахуванням ґендерного підходу; 

2. розглядати підвищення конкурентоспроможності жіночих трудових 

ресурсів та їх прискорену адаптацію до нових економічних відносин як 

пріоритетне завдання; 

3. розробляти та втілювати програми субсидування робочих місць, сприяння 

розвитку нестандартних режимів зайнятості, підприємництва та самозайнятості 

для жінок, виходячи з диференційованого підходу, з урахуванням вікового, 

освітнього, професійного рівня, місця проживання, рівня матеріального 

забезпечення; 

4. при розробці ґендерної складової соціальної політики залучати та 

застосовувати неекономічні засоби регулювання, здійснювати системну 

розробку низки заходів, спрямованих на поєднання оплачуваної праці й 

домашніх обов‘язків [5]. 

Висновки. В Україні є досі актуальною проблема гендерної 

дискримінації жінок на ринку праці. Незважаючи на закони, які проголошують 

рівність і забороняють дискримінацію за статтю, права жінок постійно 

порушуються. Це питання повинно бути вирішеним, адже воно несе негативний 

вплив не лише на життя кожної жінки, але й для економіки всієї країни. 

Необхідно покращувати наявне законодавство і створювати нові комплексні 

методи і засоби, які дозволять не лише проголошувати права і можливості 

жінок, а й – перевіряти їх втілення в реальному житті.   
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ШКІДЛИВІ ВИРОБНИЧІ ФАКТОРИ ТА ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ПРИ 

ПРОХОДЖЕННІ ПРАКТИКИ В ЛАБОРАТОРІЯХ ІНСТИТУТУ 

КЛІТИННОЇ БІОЛОГІЇ ТА ГЕНЕТИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ НАН УКРАЇНИ 

Краснокутська С. А., студ. (гр. БТ-21, ФБТ НТУУ «КПІ»), 

Чикунова-Васильєва Н.П., асистент (каф. ОПЦБ НТУУ«КПІ») 

 

Втуп. Важливою складовою навчального процесу студентів є виробнича 

практика, яка дозволяє закріпити отримані знання та вдосконалити навички, 

отримані на базі інституту, а також оволодіти новими технологіями, 

методиками виконання робіт та розширити свої уміння задля вдосконалення 

своєї кваліфікації.  

Одним з провідних наукових центрів біотехнологічної галузі, в якому 

відбувається проходження практики студентів ФБТ НТУУ «КПІ» є Інститут 

клітинної біології та генетичної інженерії НАН України. В Інституті 

розроблено і широко використовуються системи генетичної трансформації і 

конструювання трансгенних рослин, застосовуються методи молекулярно-

біологічного та біохімічного аналізів отриманих рослинних форм [1]. 

Напрямки і методи, за якими відбуваються дослідження, вимагають знань 

з охорони праці, адже студенти мають чітко усвідомлювати свої права, 

обов'язки та правила поведінки на території інституту та під час проведення 

лабораторних робіт.  

Шкідливі та небезпечні фактори мають місце при виконанні 

лабораторних робіт, тому доцільним є ознайомлення із необхідними засобами 

захисту. 

Актуальність теми. Охорона праці, яка має на меті покращення умов 

праці та збереження здоров'я людини, є невід'ємною складовою при 

проходженні практики студентів. Вивчення правил є надзвичайно важливим, 

адже виконання робіт з використанням небезпечних та шкідливих речовин, а 

також робота з лабораторним обладнанням, потребує чіткого дотримання 

інструктажу з питань охорони праці. Задля власної безпеки необхідним є не 

тільки знання про можливий шкідливий вплив факторів виробництва, а й 

відповідність лабораторій певним вимогам, які максимально мінімізують їх 

вплив. Ознайомлення із засобами захисту та дотримання вимог їх використання 

є життєво необхідним, особливо у випадку, коли робота суміжна з ризиком для 

життя і здоров'я людини. 

Основні результати дослідження. Під час роботи за всіма напрямками 

роботи Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України 

можна зіштовхнутись з різними шкідливими виробничими факторами: 

фізичними, хімічними, біологічними та психофізіологічними.  

Як відомо, шкідливий виробничий фактор - небажане явище, яке 

супроводжує виробничий процес і вплив якого на працюючого може призвести 

до погіршення самопочуття, зниження працездатності, захворювання, 

виробничо зумовленого чи професійного, і навіть смерті, як 
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результату захворювання (несприятливий мікроклімат, підвищений рівень 

шуму, вібрації, погане освітлення) [2]. 

В лабораторіях біотехнологічного та хімічного спрямування 

впроваджений ряд вимог щодо показників мікроклімату, вмісту шкідливих 

речовин, рівня шуму та вібрації, освітленості у хімічних лабораторіях: 

- Рівень шуму в лабораторіях не повинен перевищувати норми – 60 дБА, 

встановленої „Державними санітарними нормами виробничого шуму, 

ультразвуку та інфразвуку‖ (ДСН 3.3.6.037-99) та ГОСТ 12.1.003-83 ―ССБТ. 

Шум. Общие требования безопасности‖.  

- Вібраційну безпеку слід забезпечувати дотриманням норм, 

встановлених ―Державними санітарними нормами виробничої загальної та 

локальної вібрації‖ (ДСН 3.3.6.039-99) та ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 ―ССБТ. 

Вибрационная опасность. Общие требования‖.  

- Приміщення лабораторій забезпечують природним, штучним та 

суміщеним освітленням залежно від характеристики зорової роботи відповідно 

до вимог ДБН В.2.5-28-2006 ―Природне і штучне освітлення‖. Місцеве 

освітлення повинно застосовуватись у комбінації із загальним освітленням. 

Застосування лише місцевого освітлення заборонено. Світильники місцевого 

освітлення за своїм улаштуванням повинні відповідати категорії та групі 

вибухонебезпечних речовин і бути влаштовані так, щоб працівник міг за 

бажанням змінити напрям світлового потоку.  

- Показники мікроклімату в робочій зоні лабораторій мають відповідати 

вимогам „Державних санітарних норм мікроклімату виробничих приміщень‖ 

(ДСН 3.3.6.042-99). У робочій зоні хімічних лабораторій вміст пилу, газів і пари 

шкідливих речовин не повинен перевищувати ГДК, встановлених ГОСТ 

12.1.005-88 [3]. 

Не менш важливим є вимоги, які висуваються до засобів захисту при 

роботі в лабораторіях – спеціального одягу, спеціального взуття та інших, адже 

існує ризик ураження біологічними та хімічними чинниками.  

Засоби індивідуального захисту мають відповідати вимогам „Технічного 

регламенту засобів індивідуального захисту‖, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року ғ761, ДСТУ 7239:2011 

―ССБП. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація‖, 

ГОСТ 12.4.103-83 ―ССБТ. Одежда специальная защитная, средства 

индивидуальной защиты ног и рук. Классификация‖ та ГОСТ 12.4.013-85 

―ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия‖ [4]. 

- Персонал лабораторій забезпечується медичними халатами, піжамами 

(комбінезонами), шапочками, змінним взуттям та іншими засобами 

індивідуального захисту залежно від характеру робіт, що виконуються, згідно 

діючих галузевих норм. 

- Спеціальний одяг, взуття та інші засоби індивідуального захисту 

повинні відповідати характеру та умовам роботи, забезпечувати безпеку праці, 

підбиратися індивідуально для кожного працівника, закріплюватися за ним і 

зберігатися окремо від особистого одягу. 
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- Спеціальний одяг підбирається таким чином, щоб краї подолу та рукавів 

повністю закривали власний одяг. Взуття повинно бути з таких матеріалів, що 

легко миється та обробляється. Забороняється носити взуття із тканини та з 

відкритим носком. 

- Зміна робочого одягу повинна проводитись в міру забруднення, але не 

рідше ніж 1 раз на тиждень. 

-Для роботи в боксі, крім основного спецодягу, необхідно мати 

стерильний комплект: халат, шапочку, маску, гумові рукавички, бахіли, які 

зберігаються у передбокснику. Оптимальним є використання одноразового 

стерильного одягу. 

Перелік цих засобів розраховується на одного працівника на добу, 

зокрема: хірургічний халат - 1, гумові (латексні) рукавички - з розрахунку 1 

пара на З години роботи; маски - 6, шапочка- 1, водонепроникний фартух - 1, 

нарукавники - 2, окуляри - 1, захисний екран - 1 [5]. 

Висновки. Охорона праці при проходженні практики в лабораторіях 

інституту біотехнологічного профілю повинна забезпечувати здорові умови 

праці, сприяти ефективній роботі працівника та підвищенню його 

продуктивності. Організація робочого процесу для студентів при проходженні 

практики на робочих місцях повинна бути забезпечена таким чином, щоб 

виконувались всі вимоги задля попередження впливу шкідливих та 

небезпечних факторів, а також створювались безпечні умови праці, що 

можливо реалізувати додержанням вищезазначених вимог до показників 

мікроклімату, вмісту шкідливих речовин, рівня шуму та вібрації, освітленості у 

хімічних лабораторіях, а також засобів захисту при роботі в лабораторіях. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВРЕМЕНИ ОПТИМАЛЬНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ 

РАБОТНИКА 

Красько А.Н., студентка (гр. БМ-21, ФБТ НТУУ «КПІ»); 

Качинська Н.Ф., асистент  (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ») 

 

Вступление. В современном мире человек столкнулся с проблемой 

ограниченности ресурсов при постоянно возрастающих желаниях и 

потребностях, вследствие чего возникло несколько методов решения данной 

проблемы. Более тяжелым и трудоемким из них, по мнению работодателей,  

является работа с увеличением времени рабочего дня. Но обязательно ли 

ненормированный рабочий день несет за собой повышение продуктивности, и, 

тем самым, улучшение финансового состояния работника?  

Предмет исследования. Изменение эффективности работы от времени 

работы. 

Цель исследования. Целью исследования было установить зависимость 

между длиной рабочего дня и эффективностью работы. 

Анализ публикаций. Рабочее время - это регламентированный  

законодательством отрезок времени, на протяжении которого работник должен 

выполнять установленную и соответствующую регламенту работу, следуя 

распорядку, графику работы и условиям трудового договора.  

Согласно Статье 50 КЗоТ Украины, нормальная продолжительность 

рабочего времени работников не может превышать 40 часов в неделю, то есть 

восьмичасовой рабочий день, при пятидневной работе. Рабочий процесс 

должен быть регламентирован определенной длительностью рабочего дня и 

рассчитанным вследствие этого календарным периодом, для этого 

разрабатывается режим труда, который чередуется с периодами отдыха, 

установленным для каждого вида работ[1].  Основной целью является 

установление и обеспечение оптимального использования ресурсов трудящихся 

при сохранении высокой работоспособности. Работа требует распределения 

труда по времени, в процессе труда способность человека к работе и его 

физиологическое состояние меняются.  

Рациональный режим – оптимальное соотношение периодов работы и 

отдыха, при которых производительность труда сочетается с высокой  

работоспособностью без признаков чрезмерного утомления. Впервые 

восьмичасовую продолжительность дня использовал в 1914 году Генри Форд, 

что повысило доход компании в несколько раз [2]. 

Эффективность работы человека зависит от способности мозга 

концентрироваться на определенной задаче, однако, после чего человеку 

необходим отдых. 

Работоспособность характеризуется  психофизиологическими и 

технико-экономическими показателями групп работников в течение рабочей 

смены, недели, месяца. Самый высокий уровень работоспособности отмечается 
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в утренние и дневные часы - с 8 до 20, минимальная работоспособность - в 

ночные часы. 

Физиологически,мозг может сосредоточиться на определенной задаче в 

течение 90-120 минут, после чего необходим 20-30-минутный перерыв для 

восстановления сил и поддержания высокой производительности.В 

большинстве стран сорокачасовой рабочий день является нормой, но есть и 

исключения. Так, в Германии, длительность рабочей недели составляет 35 

часов, во Франции 35 часов, в Великобритании также 35 часов [3,4]. 

Основные результаты исследования. 

Моделируя оптимальный рабочий день, сочетаем рабочие промежутки 

по 90 минут каждый и двадцатиминутные перерывы после каждых 90 мин, 

получаем 904+203=420мин=7 часов чередуемой работы и отдыха в рабочий 

день. 7 часов5 дней=35 рабочих часов в день, что соответствует уже 

существующим графикам в Европе. Но, при этом, в Украине рабочая неделя 

соответствует 40 рабочим часам. 

Продуктивность работы зависит от разницы между выделяемой и 

потребляемой энергией в час. Энергия, необходимая для умственной и 

физической деятельности, выделяется при распаде белков, жиров и углеводов, 

потребляемых с пищей. Так, при окислении 1г белка выделяется 17 кДж 

энергии, а при окислении жира 39 кДж. В день работник умственного труда 

расходует примерно 11 МДж энергии. Уровень энергозатрат может служить 

критерием тяжести и напряженности выполняемой работы, что имеет большое 

влияние на оптимизацию условий труда и его рациональную организацию. Чем 

более напряжѐнная работа и неудобнее поза работника, тем менее он 

продуктивен при более длительном рабочем дне. 

После выполнения определенной работы наблюдаются изменения в 

состоянии центральной нервной системы, согласно которым после длительной 

беспрерывной работы работоспособность падает и переходит в быстро 

развивающееся утомление в результате непривычной или чрезмерной работы и 

медленно развивающееся утомление (вторичное в результате привычной, но 

слишком длительной работы. Если организм не восстанавливается после 

утомления, может наступить переутомление, что может стать причиной 

травматизма на производстве. Исследования американских ученых показали, 

что при уменьшении сна всего на час в сутки в течение недели приводит к 

состоянию организма, которое можно сравнить с 10 %-ным содержанием 

алкоголя в крови, что точно негативно отразится на эффективности рабочего  

[2]. 

Превышение длительности рабочего времени, переработка производит 

негативное воздействие на продуктивность. Для выполнения большего 

количества работ организму необходимо затратить большее количество 

энергии, которая может быть извлечена только из пищи. Но возникает другая 

проблема - организм не способен потреблять и перерабатывать такое 

количество пищи, без нанесения себе вреда. 
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Кроме того, не менее вреден и социальный аспект - работник теряет 

внимательность, рассеивая внимание, что приводит к снижению скорости 

работы, минимизации коммуникаций, ухудшению техники работы. 

Проявляется забывчивость, увеличивается шанс травмироваться, снижается 

иммунный статус организма, что может привести к болезни. Человек теряет 

мотивацию и сноровку, перестает работать на результат. 

Выводы. Участие человека в производственной деятельности 

обусловлено его заинтересованностью в получении определѐнных благ, но оно 

зависит сразу от нескольких параметров, одним из главнейших является 

возможная продуктивность.  

Чтобы повысить продуктивность, модифицируя условия труда, 

предлагается: 

1. Рассчитать оптимальную длительность рабочего дня в соответствии с 

типом работы и видом занимаемой позы, что позволит мозгу не переутомляться 

и сохранять трудоспособность более длительное время; 

2. Определить количество потребляемой энергии и составить 

энергетический баланс, благодаря которому можно разработать оптимальный 

рацион для работника; 

3. Составить карту физических нагрузок, необходимых к выполнению во 

время перерывов. 
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ОПИС ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ СИСТЕМ ДЕРЖПРАЦІ 

Кружилко О.Є., докт. техн. наук, Майстренко В.В. (ДУ „ННДІПБОП”), 

Полукаров О.І., канд. техн. наук (каф. ОПЦБ НТУУ “КПІ”) 
 

Відповідно до Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 11.02.2015 року ғ 96, Державна служба України з питань праці 

(Держпраці) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого 

спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра 

соціальної політики. Основними завданнями Держпраці визначено: 

 реалізація державної політики у сферах промислової безпеки, охорони 

праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами, здійснення 

державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду та контролю за 

додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, 

загальнообов‘язкове державне соціальне страхування в частині призначення, 

нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та 

інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій 

застрахованих осіб; 

 здійснення комплексного управління охороною праці та промисловою 

безпекою на державному рівні; 

 здійснення державного регулювання і контролю у сфері діяльності, 

пов‘язаної з об‘єктами підвищеної небезпеки; 

 організація та здійснення державного нагляду (контролю) у сфері 

функціонування ринку природного газу в частині підтримання належного 

технічного стану систем, вузлів і приладів обліку природного газу на об‘єктах 

його видобутку та забезпечення безпечної і надійної експлуатації об‘єктів 

Єдиної газотранспортної системи. 

За наполяганням Федерації профспілок України до Положення про  Державну 

службу України з питань праці включено норми, що відповідають вимогам 

Конвенцій МОП ғ 81 і ғ 129 щодо безперешкодного доступу державних 

інспекторів праці до об‘єктів перевірки, та які знайшли своє відображення у 

прийнятому нормативно-правовому акті. 

Державний інспектор забезпечує збір інформації про травматизм та 

проводить перевірки за наказом вищестоящих органів, проводить 

розслідування нещасних випадків. Він працює виключно під керівництвом 

начальника інспекції або за його прямим дорученням – заступника начальника 

інспекції, головного державного інспектора. Акти перевірок підприємств, 

проведених державними інспекторами, є основою для складання ними 

тижневого, місячного, квартального та річного звітів. Ці звіти являються 

складовою частиною звітів структурних підрозділів та Держгірпромнагляду 

України в цілому. Інформацію начальнику інспекції (або іншій посадовій особі 

Держгірпромнагляду України) про складений звіт за результатами проведеної 

планової і позапланової роботи державний інспектор надає усно. 
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Кожний державний інспектор для ведення, обліку та аналізу своєї роботи 

повинен 

Інформаційно-аналітичні системи (ІАС), що використовуються 

підрозділами Держпраці, призначені для обґрунтування оперативних 

управлінських рішень зі зниження рівня виробничого травматизму та 

вдосконалення інформаційного забезпечення державного нагляду. ІАС 

складаються з таких елементів: актуалізовані інформаційні бази даних (БД) про 

виробничий травматизм та наглядову діяльність та аналітичні засоби обробки 

цих даних.  

Інформація, що зберігається у БД та використовується при обґрунтуванні 

управлінських рішень, має різноплановий характер, вона пов‘язана із 

виробничими, економічними, законотворчими та нормотворчими процесами, і 

не може розглядатись відокремлено від цих процесів.  

Під аналітичними засобами обробки даних розуміються спеціалізовані 

інформаційні системи, в яких реалізовано методи математичного моделювання, 

прогнозування, експертних оцінок. Результати функціонування вказаних 

систем – інформаційно-аналітичні документи у вигляді, придатному для 

формування множини альтернативних управлінських рішень, порівняльного 

аналізу та обґрунтованого вибору із сформованої множини найкращої 

альтернативи. Аналітичні засоби обробки даних можуть бути підсистемами 

інформаційних систем, які забезпечують формування БД про виробничий 

травматизм та наглядову діяльність, а також можуть бути реалізовані як 

відокремлені інформаційні системи. 

Передумови створення ІАС наступні: 

 в підрозділах Держпраці (в центральному апараті, територіальних 

управліннях та інспекціях) та у службах охорони праці підприємств встановлені 

та функціонують засоби комп‘ютерної техніки, периферійне обладнання та 

засоби комунікацій; 

 керівники та фахівці, які беруть участь у розробці та реалізації рішень 

з управління наглядовою діяльністю, мають необхідний досвід практичного 

використання засобів комп‘ютерної техніки та програмного забезпечення; 

 розроблено та затверджено форми звітності про наглядову діяльність, 

виробничий травматизм, визначений порядок їх формування та подання.  

В залежності від змісту вирішуваного завдання управління визначається 

конкретний порядок дій (алгоритм) в процесі підготовки та реалізації 

управлінського рішення. Вироблення управлінських рішень з наглядової 

діяльності в умовах використанні ІАС набуває принципово нового змісту у 

порівнянні з традиційною технологією.  

Підсистеми ІАС дозволяють накопичити інформаційні БД, які 

використовуються в подальшому для обґрунтування управлінських рішень. 

Опис підсистем ІАС наведено в табл.  
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Таблиця 

Опис підсистем ІАС 

Найменування 

підсистеми 

Функції підсистеми Результуючі 

дані 

1 2 3 

ІАС «Нагляд» 

 

Занесення, редагування та передача 

даних про наглядову діяльність; 

розрахунок показників наглядової 

діяльності за критеріями, розрахунок 

інтегральних та бальних оцінок; 

формування вибірок; документування 

інформації (друк, експорт в Excel) 

Звітні та довідкові 

документи про 

наглядову 

діяльність 

ІАС 

«Травматизм» 

 

Занесення, редагування та передача 

даних про виробничий травматизм; 

формування звітів та вибірок; 

документування інформації (друк, 

експорт в Excel) 

Звітні та довідкові 

документи 

про виробничий 

травматизм 

ІАС 

«Повідомлення» 

 

Занесення, редагування та передача 

даних про нещасні випадки; 

формування вибірок за різними 

ознаками; документу-вання 

інформації (друк, експорт в Excel) 

Оперативні, звітні 

та довідкові 

документи 

про нещасні 

випадки  

ІС «Баштові 

крани» 

 

Введення та обробка даних; 

зберігання та відображення даних; 

відновлення даних, що міститься в 

системі; пошук необхідних даних і 

видача користувачам результатів 

пошуку 

Звітні та довідкові 

документи 

про стан баштових 

кранів 

ІС 

«Підприємства» 

 

Створення БД; фільтрація даних; 

передача даних; документування 

даних; 

 

Звітні та довідкові 

форми проведення 

обробки та аналізу 

БД підконтрольних 

підприємств 

ІС «Облік 

устаткування 

підвищеної 

небезпеки на 

підприємствах 

хімічного 

комплексу 

України» 

Введення та обробка даних; 

зберігання та відображення даних; 

відновлення даних, що міститься в 

системі; пошук необхідних даних і 

видача користувачам результатів 

пошуку  

Оперативні, звітні 

та довідкові 

документи 

про стан 

устаткування 

підвищеної 

небезпеки 

підприємств 

хімічного 

комплексу 
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Найменування 

підсистеми 

Функції підсистеми Результуючі 

дані 

1 2 3 

ІС «Облік парку 

портальних 

кранів» 

 

Формування БД; редагування 

інформації; документування 

інформації (друк, експорт в Excel); 

фільтрація даних; формування звітних 

та аналітичних документів. передача 

інформації до Реєстру портальних 

кранів 

Звітні та аналітичні 

документи про стан 

портальних кранів і 

перевантажувачів 

ІС «Облік 

технічного 

стану 

контейнерів 

(бочок) для 

транспортуванн

я й зберігання 

рідкого хлору» 

Введення та обробка даних; 

зберігання та відображення даних; 

відновлення даних, що міститься в 

системі; пошук необхідних даних і 

видача користувачам результатів 

пошуку 

Оперативні, звітні 

та довідкові 

документи 

технічний стан 

контейнерів (бочок) 

для 

транспортування й 

зберігання рідкого 

хлору 

 

Вирішення завдань управління в сфері охорони праці здійснюється 

одночасно з підвищенням ефективності виробничої діяльності, поліпшенням 

використання виробничих ресурсів та збільшенням продуктивності праці. 

Раціональна організація працеохоронної діяльності на всіх рівнях повинна 

зумовити ситуацію, за якої максимально високий рівень економічної діяльності 

підприємств досягається при мінімально можливому рівні виробничого 

травматизму. 

Слід відзначити особливості прийняття управлінських рішень в сфері 

охорони праці із застосуванням ІАС: 

 інформаційний взаємозв‘язок різних підсистем ІАС, який полягає в 

тому, що результати вирішення одних завдань є вхідними даними для інших. 

Ця особливість впливає як на склад та зміст інформаційної бази, а також на 

вибір способів та методів обробки, накопичення та зберігання даних; 

 масовість та груповий характер вирішення завдань управління з 

використанням ІАС. Ця особливість впливає на структуру алгоритмів 

вирішення завдань та на склад програмного забезпечення підсистем ІАС; 

 потреба багатоваріантного вирішення завдань. Це стосується, 

насамперед, завдань моделювання, прогнозування та прийняття рішень. Саме 

тому в ІАС реалізовано відповідні підсистеми, які забезпечують всебічний 

аналіз вирішуваного завдання та наукове обґрунтування прийняття рішень; 

 чітка регламентація термінів подання звітних даних, а також вимог 

щодо точності цих даних. В облікових підсистемах ІАС реалізовано функції 
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контролю інформації на всіх етапах роботи, починаючи від занесення даних на 

магнітні носії та закінчуючи формуванням вихідних даних; 

 можливість зміни складу даних та методик їх обробки. Цю особливість 

враховано при розробленні програмного забезпечення ІАС. 

Інформатика розглядає інформацію як концептуально зв‘язані між собою 

відомості, дані, поняття, що змінюють наші представлення про явища або 

об‘єкті навколишнього світу. Поряд з інформацією в інформатиці вживається 

поняття дані. Дані можуть розглядатися як ознаки, що отримані в результаті 

застосування формалізованих процедур до початкового набору відомостей 

інформації. При цьому передбачається, що дані підлягають подальшій обробці, 

та після цієї обробки буде отримано інформацію, яка використовується в 

процесі здійснення управлінської або іншої діяльності.  

Інформація, що використовується при здійсненні наглядової та управлінської 

діяльності в галузі охорони праці має багатоаспектний характер, вона пов‘язана 

із законотворчими та нормотворчими процесами, суспільним виробництвом і не 

може розглядатись відокремлено від зовнішніх джерел інформації. Тобто при 

функціонуванні ІАС буде здійснюватись інформаційний обмін з іншими ІАС (з 

такими, що є зовнішніми по відношенню до галузі охорони праці). При роботі з 

інформацією необхідно визначити її джерело і споживача (споживачів). Шляхи 

і процеси, що забезпечують передачу повідомлень від джерела інформації до її 

споживача, називаються інформаційними комунікаціями. 

  



216 

ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ ТРУДА ЛЕВШЕЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

Кузьменко В.В., студ. (гр. ХН-51м, ХТФ НТУУ «КПИ»), Рябчук А.А. (Киевский 

Национальный Экономический Университет имени Гетьмана); 

 

10-17% всего населения планеты – левши[3]. До недавнего времени это 

считалось дефектом, их всячески переучивали или не обращали внимания на 

особые потребности, которые возникают не только на производствах, но и в 

быту. Но, как показывает статистика, ежегодно в мире  от оборудования, 

созданного для правшей, умирает 2500 левшей. Эта статистика не учитывает 

смертность, связанную с заболеваниями, вызванными длительным 

использованием неудобных предметов (например, компьютерная мышь, ножи, 

канцелярия, что приводит к артритам, перенапряжениям, головным болям и 

т.д.).  

К сожалению, в нашей стране не ведется статистики по данному вопросу. 

Однако, в Британии данным вопросом обеспокоены давно – профессор Chris 

McManus собирает и структурирует данные, связанные с левшами в Британии. 

Как видно с графика, с 1900 года количество левшей сильно возросло. Таким 

образом, перспектива вполне очевидна – с каждым годом процент левшей 

увеличивается. [1] 

 
Рис.1 – Процент леворукого населения в период 1900-1976 в Британии [2] 

 

В Шотландии был проведен эксперимент, который показал, что люди с 

доминирующей левой рукой более восприимчивы к критике, сильнее 

волнуются о возможных неудачах, что так же влияет на трудовые способности 

человека, ускоряя уставаемость. 

Большая часть праворукого населения планеты не задумывается об 

особых потребностях левшей – начиная с ручек для письма (при направлении 

письма с лева направо левша закрывает написанное рукой, затирает чернила 

рукой и т.д.) и вплоть до станков на производствах, которые делаются только 

под правшей. Ярким примером может служить швейная машинка, которая 
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только в недавнем времени была спроектирована и построена для левшей на 

производстве. Для домашнего пользования швейные машинки если и можно 

приобрести, то только на заказ.  

В стационарном оборудовании обычно контрольная панель сделана для 

праворуких операторов (наиболее важные/часто используемые элементы 

управления расположены справа). Решением в данном случае может быть 

компьютеризация производства, при которой оператору-левше нужна будет 

только особенная мышка и клавиатура. 

Однако остается проблема, которая касается механического оборудования 

по типу фрезерных станков, пил и прочего опасного оборудования, которое 

производится только для правшей и его использование левшей без 

полноценного контроля правой рукой может стать причиной не только поломки 

оборудования, но и несчастных случаев. 

При приеме на работу работодатель даже не задумывается о том, что 

может беседовать с левшей и о том, что даже при успешном прохождении 

собеседования  у леворукого продуктивность работы на оборудовании для 

праворуких будет ниже, не говоря уже о потенциальной опасности такой 

работы.   

По статистике, 50% всех людей являются скрытыми левшами, то есть 

доминирующей рукой у них является правая, однако в экстренных ситуациях 

левая может взять главную роль, что так же может привести к негативным 

последствиям. 

По одной из теорий, возникновение праворукости связано с методикой 

ведения боя, когда человек щитом прикрывал левую сторону, где находится 

сердце, а правой орудовал мечом, что требовало большой сноровки. 

Увеличение процента леворукого населения в наше время можно связать с тем, 

что все большая часть работы становится связанной не с физическими 

усилиями, а творчеством и мышлением, за которое отвечает правое полушарие 

мозга (оно же отвечает за левую руку). По статистике, IQ у левшей больше, и 

исторически так сложилось, что левши достигали больших успехов, чем 

правши (например, Гай Юлий Цезарь, Александр Македонский, Жанна Д‘Арк, 

Леонардо да Винчи, Исаак Ньютон, Билл Гейтс, Рафаэль, Пикассо и много 

других) [2-3]. 

На законодательном уровне в нашей стране этот вопрос никаким образом 

не регулируется, что приравнивает левшей к правшам. Нельзя отказывать 

левшам в работе на определенных должностях из-за их физиологических 

особенностей, ровно как и нельзя заставлять работодателя принимать на работу 

человека, который может стать причиной аварий или снижения 

продуктивности. Решением в данном случае может быть инициатива со 

стороны работодателя, который сам будет устанавливать максимально 

автоматизированное оборудование с компьютерным управлением, в котором 

левша будет выполнять роль оператора; также возможен вариант 

проектирования оборудования специально для левшей, однако это очень дорого 
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и не окупит себя, так как вероятность появления левши на производстве 

достаточно мала. 

В последнее время люди начали обращать внимание на то, что у левшей 

возникают некоторые проблемы – в  продаже появились канцелярские 

принадлежности, кухонные инструменты и даже компьютерные аксессуары, 

созданные специально для левшей, что является хорошим началом вхождения 

левшей в общество, которое долгое время их отвергало.  

Таким образом, по мнению авторов работы, следует внести поправку в 

Закон Украины, которая бы запрещала принимать левшей на опасную работу  с 

оборудованием для праворуких, которые могут создать опасную ситуацию на 

производстве или снизить продуктивность из-за неподходящего для них 

оборудования. 

 
Научный руководитель: Полукаров Ю.А., к.т.н., доц. (каф. ОТГБ НТУУ «КПИ») 
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СИНДРОМ ЗАП’ЯСТНОГО КАНАЛУ – ПРОФЕСІЙНА ХВОРОБА 

ПРОГРАМІСТІВ 

Кузьомка М. А., ст. (гр. КВ-21, ФПМ НТУУ "КПІ") 

 

Сьогодні комп'ютерна техніка зайняла чільне місце в нашому 

повсякденному та виробничому житті. Але в той же час у зв'язку з глобальною 

комп'ютеризацією значно збільшилась кількість скарг від людей, які постійно 

працюють за  комп'ютером. Несподівано ми зіткнулися з новою патологією, яка 

невпинно набирає оберти. 

Досить часто офісні працівники, зокрема програмісти, працюючи за 

комп'ютером, можуть відчувати легкі поколювання або оніміння пальців. Такий 

стан може продовжуватись протягом декількох місяців, але, в більшості 

випадків, вони просто ігнорують його. З часом може додатись різкий біль в 

зап'ястях або кистях рук. Всі згадані вище симптоми свідчать про розвиток 

неврологічного захворювання – синдрому зап'ястного каналу. 

Визначення та симптоми 

Причина синдрому зап'ястного каналу, або синдрому карпального каналу, 

- здавлення серединного нерва між кістками і сухожиллями м'язів зап'ястя. 

Серединний нерв відповідає за чутливість долоні та пальців. Карпальний 

канал – вузький отвір від передпліччя до кисті руки, що проходить через 

зап'ястя. Іноді потовщення в результаті подразненого сухожилля може 

спричиняти звуження каналу. Як наслідок, стискається серединний нерв. 

Людина відчуває біль, слабкість або оніміння зап'ястя та кисті руки.  

Поступово дають про себе знати інші симптоми: з'являються відчуття 

«горіння» пальців, особливо великого, вказівного та середнього. Деякі хворі 

скаржаться на втрату чутливості та опухання пальців.   

Часто симптоми вперше з'являються вночі, оскільки багато людей сплять 

із зігнутими зап'ястями. Людина з синдромом зап'ястного каналу може 

прокидатися з відчуттям необхідності "струсити" руку. У разі хронічного 

захворювання та/або відсутності лікування деякі люди навіть не можуть 

відрізнити гаряче та холодне на дотик.  

Таблиця 1 

Кількість зареєстрованих випадків синдрому зап'ястного каналу в різних 

куточках світу 

Рік Місце Кількість випадків на 100 000 Співвідношення 

жінок до чоловіків Серед чоловіків Серед жінок 

1988 США 52 149 2,9 : 1 

1998 США 318 373 1,2 : 1 

1998 Великобританія 8200 6400 0,8 : 1 

1999 Швеція 2800 4600 1,6 : 1 

1992 Нідерланди 600 5800 9,6 : 1 

2002 Італія 139 506 3,6 : 1 
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За статистикою сьогодні кожний двадцятий громадянин США страждає 

від синдрому зап'ястного каналу. 

Як правило, синдром зап'ястного каналу з'являється тільки в дорослих. За 

статистикою у жінок, особливо старшого віку, захворювання зустрічається в 

три рази частіше, ніж у чоловіків. Можливо, це пов'язано з тим, що у жінок 

карпальний канал менший, ніж у чоловіків.  

Найбільшу групу ризику становлять люди, які повинні виконувати 

монотонні згинально-розгинальні рухи, тобто, виконувати роботу конвеєра. 

Також від захворювання страждають програмісти, сурдоперекладачі, піаністи, 

художники, барабанщики та мотогонщики. 

Програмісти, за специфікою своєї роботи, повинні щодня довгий час 

проводити за комп'ютером, постійно використовуючи при цьому клавіатуру. 

Згідно досліджень, синдром зап'ястного каналу виявлений у кожного шостого 

програміста. Найбільшому ризику підпадають ті користувачі комп'ютера, у 

яких при роботі з клавіатурою кисть розігнута більш ніж на 20° по відношенню 

до передпліччя.  

Діагностика 

Рання діагностика і лікування дуже важливі для того, щоб не допустити 

подальшого розвитку хвороби та її перехід у хронічний стан.    

Для діагностування хвороби проводять різні тести. Кожен палець 

перевіряють на чутливість, а м'язи біля зап'ястя перевіряють на міцність і 

ознаки атрофії. Часто для підтвердження діагнозу використовують 

електродіагностичні тести. На руках та зап'ястях розміщують електроди, після 

чого пускають невеликий електричний струм і вимірюють швидкість, з якою по 

нервам передаються імпульси. За допомогою ультразвукової діагностики 

можна перевірити, чи відповідає розмір серединного нерва нормальному.  

Лікування 

Лікування синдрому зап'ястного каналу потрібно розпочати якомога 

раніше. 

Перш за все, потрібно іммобілізувати зап'ястя за допомогою шини та 

уникати діяльності, яка може погіршити симптоми. У разі запалення 

застосовувати прохолодні пакети, щоб зменшити набряк. 

Методи нехірургічного лікування: 

- медикаментозне лікування: в особливих випадках застосовують різні 

препарати, щоб полегшити біль та зменшити набряки.  

- лікувальні вправи: вправи можуть бути корисні для людей, чиї 

симптоми вже зменшилися.  

- альтернативні методи лікування: деякі пацієнти використовували 

голковколювання та хіропрактики, але їх ефективність не доведено.  

Якщо симптоми тривають більше шести місяців, рекомендується 

застосовувати хірургічне лікування. Хірург робить надріз до 5 см на зап'ясті, а 

потім, розрізаючи зв'язки, збільшує карпальний канал. Процедура, як правило, 

проводиться під місцевою анестезією в амбулаторних умовах.  
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Хоча симптоми можуть зникнути відразу після операції, повне 

відновлення може зайняти кілька місяців. Рецидив після лікування трапляється 

рідко. Більшість пацієнтів повністю одужують. 

Дослідження хвороби 

Національний інститут неврологічних розладів, який є частиною 

Національного інституту здоров'я, спеціалізується на дослідженнях невропатії, 

в тому числі синдрому зап'ястного каналу. Вчені цього інституту займаються 

вивченням того, як пошкодженні нерви пов'язані з больовими симптомами та 

онімінням. Дослідники вивчають біомеханічні стреси, які призводять до 

пошкодження нерва, що відповідає за симптоми синдрому карпального каналу, 

щоб зрозуміти, яке лікування буде ефективнішим та яку профілактику треба 

проводити, щоб не допустити розвитку цієї хвороби.  

Національний інститут дослідження артриту, кістково-м'язових і шкірних 

захворювань, який також є частиною Національного інституту здоров'я, 

виконує дослідження пов'язані з пошкодженням тканин через постійне 

повторювання рухів, у тому числі дослідження синдрому карпального каналу. 

Вчені Національного центру комплементарної та альтернативної 

медицини вивчають ефект акупунктури на біль, втрату функціональності 

серединного нерва та зміни в головному мозку, пов'язані з синдромом 

зап'ястного каналу. 

Профілактика 

Щоб запобігти виникненню синдрому зап'ястного каналу, на робочому 

місці працівники повинні виконати вправи на розтяжку, робити часті перерви, 

слідкувати за правильною поставою і положенням зап'ястя. 

Що стосується програмістів, то перш за все потрібно забезпечити 

працівників ергономічно правильними робочими місцями. Рекомендовано 

використовувати такі засоби праці: сенсорний екран монітора, ергономічна 

клавіатура, ергономічна мишка, програмне забезпечення для розпізнавання 

голосу. 

Таким чином, проблема вчасного виявлення та профілактика синдрому 

зап'ястного каналу на сьогоднішній день є актуальною в світі та Україні. 

Лікування цього захворювання є комплексним і чим скоріше його розпочати, 

тим ефективнішим воно виявиться. Кожна людина повинна слідкувати за своїм  

здоров‘ям для захисту життя та забезпечення собі повноцінного існування. 

 
Науковий керівник: Луц Т. Є., ст. викл. (каф. ОПЦБ НТУУ "КПІ") 
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КІБЕРБЕЗПЕКА. ЗАХИСТ В СОЦМЕРЕЖАХ 

Куліш З.І., студентка (гр. ДА-52с ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ») 

 

Вступ. Сьогодні соцмережі використовуються не просто для спілкування 

– за їхньою допомогою можна організовувати акції і кампанії, успішно збирати 

гроші на лікування дітей, шукати зловмисників, знаходити союзників, 

дізнаватись гарячі новини, і просто поширювати свою інформацію. 

У той же час, активні користувачі соцмереж публікують інформацію, яка 

ще років 10 років тому вважалась занадто приватною. Дивовижно, скільки 

людей готові абсолютно щиро і у всіх подробицях розказувати про своє 

особисте життя найширшому колу осіб. Не замислюючись над тим, що серед 

цих осіб може виявитись хто завгодно – спецслужби, зловмисники, колектори 

боргів, роботодавці і родичі, перед якими ви б не хотіли афішувати своє 

життя[1]. 

Предметом дослідження є процес застосування заходів безпеки з метою 

забезпечення конфіденційності, цілісності та доступності данихпри 

використанні соціальних мереж.  

Аналіз публікацій.З появою соціальних мереж набула актуальності 

проблема викрадення особистості. Вона полягає в тому, що хтось, зібравши про 

вас достатню інформації, може спробувати видавати себе за вас. Наприклад, 

зловмисники можуть використати ваші дані, щоб отримати кредит, або 

спецслужби – щоб зірвати плановану правозахисну акцію [1]. 

Фішинг - це вид шахрайства, метою якого є виманювання грошей у 

довірливих або неуважних користувачів мережі. 

 Наприклад, слід бути уважними, коли на електронну пошту приходить 

лист, у якому закликають перевірити, чи справді ваш лист потрапив до списку 

спаму. На це ведеться багато людей. Вони часто приходять від адмінів, 

бухгалтерії, начальства. У таких випадках варто перевіряти, чи не викликає 

підозри ІР-адреса. Перевіряти слід усі посилання, сховані за текстом. Якщо ж 

ви заходите на цю адресу, ваш мейл ідентифікується як реальний. Адже 

спочатку зловмисник має з'ясувати, чи є хто там. Далі він може завантажити 

код тощо. 

Ще один класичний приклад фішингу - надсилання листів із проханням 

по допомогу. «Я багато не прошу - 10-20 гривень», - ідеться в таких листах. 

Однак сенс цієї атаки не в тому, щоб покласти на рахунок 10-20 гривень (це 

побічний заробіток), а в тому, щоб дістати конфіденційну інформацію про 

користувача. «Велике прохання до всіх, хто відгукнеться на мою проблему, - 

написати номери банківських карт для повернення боргу», - пишуть автори 

оголошень. А знаючи номер картки, вже можна багато чого зробити. 

Існує й так званий брутфорс (повний перебір) - метод атаки чи зламу 

шляхом перебору паролів. Якщо зловмисникам відомий логін 

користувачасоцмережі, вони перебирають усі можливі комбінації паролів. На 

сьогодні є готові словники паролів, у яких є 60-80% усіх паролів. 
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При виборі паролів слід поєднувати букви, цифри та спеціальні символи. 

Приміром, для найрозповсюдженішого password пропонує такий варіант: 

p@ssw0rd (замість а - @, замість о - нуль). 

Для передавання даних відкритим шляхом їх зазвичай архівують. 

Архівація з паролем може бути своєрідною альтернативою шифруванню. Якщо 

використовувати RAR останніх версій, алгоритм архівації - це по суті алгоритм 

кодування. Ступінь захисту визначається довжиною паролю. Архів важко 

ламати. 

 Також для передачі інформації можна використовувати одноразові 

електронні скриньки - після надсилання листа вони самознищуються. Цей 

сервіс безкоштовний, однак він виживає за рахунок реклами. Відповідно, і в 

надісланому повідомленні також може міститися реклама. 

 Також можна цілком спокійно користуватися будь-якими файло 

обмінниками та передавати через них дані, але тільки тоді, коли вони надійно 

зашифровані. Ви викладаєте архів із паролем, а якимись іншими каналами 

передаєте адресату пароль. Для зловмисника проблема в тому, що у 

файлообмінниках він нічого не зможе знайти, особливо якщо архів матиме 

малозрозуміле ім'я [2]. 

Основні результати дослідження. Жодні налаштування приватності не 

вбережуть, якщо людина не буде користуватись здоровим глуздом. Не варто 

ставитись до соцмереж легковажно – досить дотримуватись простих правил 

приватності, які захистять інформацію: 

1) Пароль повинен бути надійним. Зловмисники не повинні мати жодного 

шансу на доступ до приватної інформації. 

2) Слід приділити час і прочитати політику приватностісоцмережі. 

Особливу увагу треба звернути на розділ, який стосується безпеки даних.  

3) Не заповнювати ВСІ поля профілю в соцмережах. Інформацію про 

дітей, або місце проживання краще не світити публічно. Зловмисники можуть 

зламати ваш акаунт за допомогою сервісу «Забули пароль?» - для відновлення 

паролю соцмережі часто пропонують відповісти на секретне запитання. 

Наприклад, дата вашого народження, дівоче прізвище матері, імя улюбленого 

котика. Всю цю інформацію можна з легкістю знайти у профілі. 

4) Треба бути обережним з інтеграцією акаунта в одній соцмережі з 

акаунтом в іншій – тому що в одній можна писати анонімно, а в іншій – під 

власним ім‘ям. Таким чином, особистість може бути автоматично розкрито. 

5) Ніколи не зберігати файли в соцмережах. Сторінка може бути 

заблокована або зламана в будь-який час. 

6) Перед тим як поширювати інформацію, фотографії колег та друзів, 

спершу треба спитати їхнього дозволу.  

7) Варто пам‘ятати, що все, що поститься онлайн, може бути 

розповсюджене набагато ширше, навіть за межами даної соцмережі. На ці дані 

можуть звернути увагу роботодавці – і не завжди ця увага буде схвально.  

8) Не повідомляти про своє місцезнаходження. Деякі соцмережі 

(наприклад, Фейсбук) передбачають опцію визначення вашого 
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місцезнаходження. На перший погляд, весело повідомити друзям про те, де 

користувач зараз перебуває. Але тим самим вмикається зелене світло 

грабіжникам, які захочуть зазирнути до квартири користувача, поки його там 

немає. Так само, не слід виставляти даних, які свідчитимуть про матеріальний 

статус, не давати своєї фізичної адреси, і не ставити статусів на зразок «поїхав у 

відпустку».  

9) З обережністю треба переходити за посиланнями, які отримуються від 

інших користувачів – і навіть від друзів. Спочатку необхідно переконатись, що 

посилання веде на безпечний ресурс і не містить вірусу. Зловмисники 

розсилають віруси і спам за допомогою вкрадених акаунтів, які виглядають 

цілком достовірно.  

10) Також з обережністю потрібно ставитись до встановлення додатків 

для соціальних мереж. Деякі додатки викрадають паролі і особисту 

інформацію. Тому до їх встановлення потрібно ставитись так само серйозно, як 

і до завантаження будь-яких інших програм з інтернету [1]. 

Якщо користувач розповідає через соцмережі про свої захоплення, 

призначає зустрічі та побачення, ділиться планами – слід пам‘ятати, що про це 

тепер знатимуть усі. Те, що одного разу завантажено в мережу – залишиться в 

ній назавжди, навіть якщо згодом видалити це фото, пост чи навіть весь акаунт. 

І не можна з певністю сказати, хто і як скористається цією інформацією. 

Висновки.Попри всі небезпеки та ризики, пов‘язані з використанням 

соціальних мереж, ніхто з нас від них уже не відмовиться. Тому важливо 

дотримуватися елементарних правил безпеки, стежити, щоб антивіруси на 

пристроях, із яких ви заходите в свої акаунти, регулярно оновлювався, й тоді 

теоретично ви будете більш-менш у безпеці [3]. 

 
Науковий керівник Гусєв А.М., к.б.н., доцент (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ») 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ МЕТОДИКА ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 

СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Левченко О.Г., д-р техн. наук, проф. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ») 

 

Методы санитарно-гигиенической оценки сварочных материалов и способов 

сварки основаны на принципе улавливания сварочных аэрозолей (СА) и газов, 

выделяющихся при сварке, и определения их количества и состава. Определение 

уровней выделения СА, как правило, осуществляется методом полного 

улавливания, а газов – методом частичного улавливания по специально 

принятым и стандартизированным Международным методикам 1-4, которые 

приняты в Украине в виде Национальных стандартов [5-8]. До настоящего 

момента в Украине и России действовали свои ранее принятые методики [9, 

10], которые, впрочем, не противоречат Международным.  

Система гигиенической оценки сварочных материалов 

Гигиеническая оценка сварочных материалов заключается в выполнении 

определенной последовательности различных видов испытательных работ и 

процедур, которые до сих пор не были достаточно регламентированы 

нормативными документами. Международные же стандарты ISO 15011 [1-4] и 

соответствующие Национальные ДСТУ ISO 15011 [5-8] регламентируют 

последовательность процедур гигиенической оценки сварочных материалов 

следующим образом: 

1. Отбор проб СА в соответствии с ДСТУ ISO 15011-1:2008 (Часть 1: 

Определение уровня выделений и отбора проб для анализа микрочастиц 

аэрозолей) и определение химического состава СА. 

2. Определение уровней выделений газов согласно ДСТУ ISO 15011-

2:2008 (Часть 2: Определение уровня выделений газов, за исключением озона) и 

ISO 15011-3 (Часть 3: Определение уровня выделений озона). 

3. Определение гигиенических показателей сварочных материалов в 

соответствии с ДСТУ ISO 15011-4:2008 (Часть 4: Форма для записи данных об 

аэрозолях). 

Согласно данным стандартам сначала определяются следующие 

первичные показатели гигиенической оценки сварочных материалов:  

1. уровни выделений СА с помощью гравиметрического (весового) 

метода путем отбора проб СА в процессе сварки и его химический анализ в % 

массовых (определяются физико-химическими методами);  

2. предельное значение СА (определяется расчетным методом). 

Для определения химического состава СА в соответствии со стандартом 

ДСТУ ISO 15011-1:2008 рекомендовано применение таких физико-химических 

методов: 

 для определения содержания Al, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, 

Pb, V, Zn и т.п. − атомная эмиссионная спектрометрия, масс спектрометрия; 

атомная абсорбционная спектрометрия, атомная флуоресцентная 

спектрометрия, рентгеновская флуоресцентная спектрометрия; 
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 для определения шестивалентного хрома (Cr (VI)) − ионная 

хроматография или спектрометрия; 

 для определения фторидов (F
−
) − ионная хроматография или 

ионноэлектродный анализ.  

Для определения конечных показателей гигиенической оценки сварочных 

материалов расчетным методом в соответствии со стандартом ДСТУ ISO 

15011-4:2008 пользуются такими двумя показателями: 

1. Предельное значение СА (более полное название − предельно 

допустимая концентрация СА) как мера токсичности СА (относительная 

величина, позволяющая сравнить токсичность СА одинакового веса, а не 

воздействие на организм человека всего количества СА, выделяемого на 

рабочем месте сварщика). 

2. Класс СА, показатель риска воздействия СА на организм человека на 

конкретном рабочем месте (учитывает все количество СА, выделяемого при 

определенных условиях сварки). 

Для первичной гигиенической оценки токсичности сварочных аэрозолей  

пользуются стандартом ДСТУ ISO 15011-4:2008, который позволяет оценить 

степень риска вредного воздействия используемых сварочных материалов на 

организм сварщика.  

Методика определения уровней выделения и химического        

состава сварочных аэрозолей и газов  

Настоящая методика применяется для первичной гигиенической оценки 

сварочных материалов и способов сварки с целью последующей их 

гигиенической классификации.  

Согласно принятым методикам 1, 5, 9 уровни выделения СА 

характеризуются двумя показателями: интенсивностью образования СА и 

газов, а также их удельными выделениям. Под интенсивностью образования СА 

и газов понимают интегральное количество компонентов СА и отдельных 

газов, отнесенное к длительности процесса сварки при условии их полной 

локализации и улавливании. Удельное выделение СА и отдельных газов 

характеризует общее количество СА и конкретных газов, отнесенное к массе 

израсходованного сварочного материала. 

Понятие химический состав СА включает в себя информацию о 

количественном содержании в аэрозоле отдельных химических элементов или 

соединений. 

Определение интенсивности и удельного выделения СА  осуществляется 

весовым методом. СА осаждается на фильтры при условии полной фильтрации 

отсасываемого из зоны сварки воздуха. Измерение интенсивности  и  удельного 

выделения газов осуществляется при отборе части потока воздуха,  

отсасываемого из зоны сварки, фильтрации его от частиц СА и поглощении 

газообразных компонентов в сорбентах, соответствующих определяемым газам 

(оксид углерода, озон, оксиды азота, фтористый водород, тетрафтористый 

кремний и др.). 

Отбор проб СА и газов 
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Определение показателей уровня выделений СА (интенсивности  

образования и удельного выделения) при сварке покрытыми электродами 

проводится с использованием поста ручной дуговой сварки, а при 

механизированной в защитных газах и под флюсом − с использованием постов 

автоматической сварки, оборудованных специальными установками отбора 

проб (стендами), разработанными в Институте электросварки им.  Е. О. Патона 

НАН Украины.  

Образующийся при сварке СА улавливается специальным вытяжным 

устройством (вытяжной шкаф) и приспособлениями двух типов – для отбора 

проб СА и газов. 

Общий вид установки для отбора проб СА при ручной сварке покрытыми 

электродами и механизированной в защитных газах согласно методике [5-8] 

приведен на рисунке 1. В зависимости от способа сварки такая установка  

привязывается к соответствующему сварочному оборудованию.  

 

 
Рис. 1. Вытяжной шкаф: 1 – система всасывания; 2 – фільтр 

 

Могут также применяться установки (рис. 2), состоящие из 

конусообразного заборного сопла (укрытия зоны сварки), камеры 
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фильтродержателя, держателя фильтров АФА-ХА-18 (для химического анализа 

СА), воздуховодов, фильтров из ткани ФПП и побудителя тяги. При этом 

основным требованием к конструкции такой установки является обеспечение 

полного (100 %) улавливания образующегося при сварке аэрозоля. 

 
Рис. 2. Схема стенда для отбора проб СА при ручной дуговой сварке 

покрытыми электродами: 1 – стальная пластина; 2 – сварочный электрод; 3 – 

пирамидообразное улавливающее сопло (укрытие зоны сварки); 4 – камера 

фильтродержателя (измерительно-распределительная камера); 5 – фильтр для 

химического анализа СА; 6 – патрубок к аспиратору  

 

Пост ручной сварки покрытыми электродами для отбора проб СА 

включает источник питания и один из стендов, представленных на рисунках 1 и 

2. В состав постов автоматической сварки в защитных газах и под флюсом 

входят сварочные автоматы, к которым пристроены специальные стенды для 

отбора проб СА, аналогичные представленным на рисунках 1, 2 и 

соответствующие источники питания. Поскольку сварка под флюсом 

отличается очень низкими количествами выделений СА (на 2 порядка меньше) 

по сравнению с ручной покрытыми электродами и механизированной в 

защитных газах, то во избежание потерь осаждающихся в воздуховодах СА, а 

также, учитывая рекомендации Международного института сварки, камера 

фильтродержателя в стенде сварки под флюсом устанавливается 

непосредственно на укрытии зоны сварки.    

В качестве побудителя тяги используется пылесос мощностью 600–1000 

Вт, обеспечивающий расход воздуха в пределах 800–1000 л/мин при 

разряжении воздуха не ниже 8000 Па.  
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Камера фильтродержателя представляет собой разъемную 

(раскрывающуюся) конструкцию из стали (рис. 2), состоящую из двух 

конусовидных частей, скрепленных между собой дверными петлями и 

закрывающихся специальным  замком. Наружными опорными  поверхностями 

конусов зажимается фильтр из ткани ФПП-15-1,5 (ФПП) размером 220220 мм 

(при сварке под флюсом 150150 мм).  

При отборе проб СА отсасываемый воздух с аэрозолем проходит через 

заборное сопло, гибкий шланг, протягивается через фильтр ФПП, где СА 

осаждается, а затем удаляется через воздуховод побудителя тяги. В случае 

отбора проб СА на химический анализ воздух с аэрозолем проходит через 

четыре фильтра АФА-ХА-18, установленные в держателе фильтров. 

Методика определения уровней выделений газов, образующихся при 

дуговой сварке, как и метод определения СА, также основана на использовании 

витяжного шкафа (рис. 3) [2, 6].  

 При дуговой сварке могут образовываться следующие газы: 

- угарный газ (СО); 

- углекислый газ (СО2) 

- оксид азота (NO); 

- диоксид азота (NO2). 

Для отбора проб газов, также, можно пользоваться стендом несколько 

другой конструкции, состоящей с измерительно-разделительной камеры, 

поглотительных приборов и сосудов (ампул) для отбора проб газов, 

расходомеров, регуляторов расхода газа и аспиратора (рис. 4). 

Измерительно-разделительная камера представляет собой вертикально 

расположенную трубку из оргстекла сечением 100 см
2
 и длиною, примерно, 

1000–1100 мм с участками расширения и сужения, переходящими в патрубки. К 

патрубкам подсоединяется заборное сопло и побудитель тяги. В верхней части 

измерительно-разделительной камеры установлен анемометр. На расстоянии 

около 600 мм от нижнего расширения трубы в боковой стенке камеры встроена 

простая заборная трубка и патрон фильтродержателя с фильтром АФА-В-18. 

Поглотители и сосуды для отбора проб газа присоединяются короткими 

гибкими  трубками  сечением  1…2 см
2 

к патрубку фильтродержателя АФА-В-

18 и через расходомеры и регуляторы расхода к побудителю тяги. Улавливание 

газов для химического анализа производится поглотительными приборами в 

соответствии с общепринятыми методическими указаниями 10, основанных 

на известных методах аналитической химии 11. Для определения расхода 

воздуха, протягиваемого через измерительно-распределительную камеру, 

используется анемометр. В качестве расходомера используются ротаметры. 
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Рис. 3. Схема вытяжного шкафа для отбора газов, образующихся при 

дуговой сварке: 1 – датчик потока воздуха; 2 – микроманометр; 3 – трубки для 

отбора проб газов; 4 – анализатор СО; 5 – анализатор NO-NO2; 6 – усреднитель 

сигнала; 7 – записывающий прибор; 8 – отверстие для удаления газов 

 

Сварку для отбора проб СА проводят на пластине из той стали, для 

которой предназначены используемые сварочные материалы (покрытые 

электроды, проволоки, флюсы).  Толщина  пластины  не более 22 мм. Размеры 

пластин  в пределах 160…200330…450 мм. Перед наложением каждого 

последующего слоя пластину охлаждают до температуры ниже 100 С.  

Определение интенсивности выделения аэрозоля производят при сварке 

однопроходным швом на листовой стали. Пробы газов для анализа отбираются 

от потока воздуха, удаляющего СА из зоны сварки. Отбор части газового 

потока из измерительно-разделительной камеры осуществляется через 

заборную трубку с соблюдением равенства скоростей газовых потоков в 

заборной трубке и разделительной камере (изокинетический принцип отбора 

проб). Измерение средней скорости потока в разделительной камере 

производят с использованием анемометра. Очистка газов от СА проводится с  

использованием фильтра АФА-ХА-18. Фильтр закрепляется в патроне, 

непосредственно присоединенном к заборной трубке. Химический состав газов 
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определяется современными физическими методами [2, 6] или общепринятыми 

аналитическими методами, изложенными в руководствах 10, 11.  

 

 
 

Рис. 4. Стенд  для отбора проб газов: 1 – стальная пластина; 2 – 

заборное сопло; 3 – сварочный электрод; 4 – измерительно-разделительная 

камера; 5 – заборная трубка; 6 – фильтр; 7 – анемометр; 8 – сосуд для отбора 

проб газа; 9 – поглотительный прибор; 10 – ротаметрические расходомеры; 11 – 

регулятор расхода  газа 

 

При определении показателей уровней выделений СА фильтры ФПП до 

сварки высушивают до постоянного веса в эксикаторе с хлористым кальцием. 

Исходными данными для расчета интенсивности образования СА являются 

соответственно масса фильтра ФПП до и после осаждения СА, длительность 

процесса сварки, производительность расплавления сварочного материала. 

 

Обработка результатов опытов 
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Принятые в методике [10, 11] обозначения приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1  

Основные обозначения, принятые в настоящей методике 

Обозначение     Единица измерения                     Показатель 

Va                      г/мин                – интенсивность образования СА; 

Ga                     г/кг                    – удельное выделение СА; 

Vi                      г/мин                – интенсивность образования i-того 

                                                      элемента (компонента) СА; 

Gi                      г/кг                   – удельное выделение i-того элемента 

                                                       (компонента) СА; 

Ci                      % мас.              – массовая доля  i-того элемента СА; 

Gр                     кг/мин              – производительность расплавления  

                                                      сварочного материала; 

q                       кг/м                  – масса 1 м сварочной проволоки; 

Vэл                      м/ч                   – скорость подачи сварочной проволоки; 

t                        с                       – длительность процесса опытной сварки; 

m1                      г                      – масса фильтра до осаждения СА; 

m2                     г                      – масса фильтра после осаждения СА;   

Ni                      мг                   – массовое количество i-того газа,  

                                                    поглощенного в жидкости-сорбенте 

Xi                      мг                   – массовое количество i-того иона в                    

                                                    поглотительном приборе  

Кi                      мг                   – аналитически определенное количество 

                                                    i-того иона искомого вещества в  

                                                    растворе жидкости-сорбенте 

V                       см
3 
                 –  объем жидкости-сорбента в поглотите–               

                                                     льном приборе 

аi                       cм
3 
                 – объем жидкости-сорбента, взятой для 

                                                    аналитического определения количе- 

                                                    ства i-того иона в растворе           

Pi                 относительная    – коэффициент пересчета массового                        

                     единица                   количества i-того иона на   

                                                      соответствующее соединение 

W                    м
3
/мин                 – расход воздуха, удаляющего СА из            

                                                       зоны сварки                                                                                 

                     м
3
/мин                – расход воздуха, пропускаемого через 

                                                                 поглотительный прибор 

 

Расчет интенсивности образования СА производится по формуле 
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 · 60.                                            (1) 

 

Удельное выделение СА рассчитывается по соотношению 

    

                                                                      ⁄                                                   (2) 

 

Производительность расплавления  сварочного материала  определяется 

как разность массы образца сварочного материала до и после 

экспериментальной сварки, которую относят к длительности сварки. 

При сварке проволочным электродом возможно определение  по соотношению 

 

                                                           
     

  
                                                      (3) 

                                                          

Интенсивность образования и удельное выделение элементов 

(компонентов) СА рассчитываются по формулам 

 

                                                              Vi = Va Ci .                                            (4) 

   

              Gi = Ga Ci. .                                             (5) 

 

Расчет интенсивности образования газов производят, определяя их в 

поглотительных приборах 

 

                                                                          
    

  
                                                        (6) 

 

Количество i-того компонента в смеси газов, поглощенного в жидкости-

сорбенте, вычисляется по формуле 

 

                                                     Ni = Xi Pi .                                                     (7) 

 

  Интенсивность образования i-того газа рассчитывается по  зависимости 

  

                                                                      
       

  
                                                      (8)                                     

 

Удельное выделение i-того газа рассчитывается аналогично расчету 

выделения СА по соотношению 

 

                                                     Gi = Vi / Gр.                                                   (9) 

 

Оценка точности результатов измерений 

Доверительные интервалы результатов измерений интенсивности 

образования СА определяют по формуле 
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                                                 Va = Va  ,                                                      (10) 

 

где                                                    = t
p

n–1 n / n;                                            (11) 

 

                                                                   
        

 

       
                                                   (12)      

 

Va – интенсивность образования СА, усредненная по числу единичных 

определений (параллельных проб); Vai – интенсивность выделения СА в i-й 

пробе; t
p
n–1 – коэффициент Стьюдента, находимый по таблицам для 

доверительной вероятности р и числа степеней свободы (n – 1). 

Если доверительные интервалы определений превышают допускаемые 

расхождения, то увеличивают число единичных определений до тех пор, пока 

не будет достигнута требуемая точность измерений 12.  
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САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ОПТИЧНОГО 

ВИПРОМІНЮВАННЯ ПРИ РУЧНОМУ ДУГОВОМУ ЗВАРЮВАННІ 

НЕПЛАВКИМ ЕЛЕКТРОДОМ В СЕРЕДОВИЩІ ЗАХИСНОГО ГАЗУ  

Левченко О.Г., д-р техн. наук, проф.; Арламов О.Ю. старший викладач  

(каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ») 

 

З усіх процесів дугового зварювання TIG (Tungsten Inert Gas, дугове 

зварювання неплавким вольфрамовим електродом в середовищі інертного газу 

− аргону) у порівнянні з іншими методами зварювання плавленням 

відрізняється певними перевагами. Воно найбільш сприяє досягненню високої 

якості зварювальних швів і є найбільш універсальним [1].  

По-перше, якщо метал взагалі придатний до зварювання плавленням, то 

його завжди можна зварити за допомогою цього процесу. По-друге, це дуже 

"чистий" процес, який не призводить до утворення бризок і відрізняється малим 

ступенем шкідливості. При правильному застосування TIG зварювання 

гарантує високоякісне зварне з'єднання. Особливою перевагою TIG є те, що в 

ньому, порівняно з іншими зварювальними процесами, які використовують 

плавкий електрод, продуктивність розплавлення присаджувальних матеріалів 

для зварювання не залежить від сили струму. Тому зварник може оптимально 

налаштувати зварювальний струм і вносити необхідну кількість присадок для 

отримання зварного шва заданих розмірів. Це робить процес особливо 

придатним для зварювання кореня шва і при зварюванні в обмежених умовах. 

Завдяки названим вище перевагам сьогодні TIG зварювання ефективно 

застосовується в багатьох галузях промисловості і ремесла.  

 

                                                  Рис. 1. Принцип TIG зварювання: 

1. зварювальна дуга 

2. газовий захист 

3. затискач електрода 

4. пальник 

5. вольфрамовий електрод 

6. зварювальна ванна 

7. метал шва 

 

При правильному застосуванні електрод 

не плавиться, оскільки температура плавлення вольфраму становить 3380°C. 

Він лише утримує електричну (зварювальну) дугу. Присадка для зварювання 

вводиться вручну у формі присаджувальних прутків, а при повністю 

механізованому зварюванні вводиться у вигляді дроту механізмом подачі. 

Захисний газ концентрично обтікає електрод, витікаючи з сопла захисного газу, 

та захищає його і метал шва від впливу атмосфери. 

Враховуючи наявність фізичних шкідливих та небезпечних факторів 

процесу TIG зварювання [2], кафедра охорони праці, промислової та цивільної 



238 

безпеки НТУУ «КПІ» разом з Інститутом електрозварювання ім. Є.О. Патона 

НАН України в рамках наукової теми «Дослідження залежностей рівнів 

оптичного випромінювання та шуму зварювальної дуги від способу зварювання 

та складу зварювальних матеріалів» виконала визначення інтенсивності 

оптичного випромінювання УФ-А і УФ-С діапазонів з метою виявлення 

закономірностей їх утворення та розповсюдження на робочому місці зварника 

для забезпечення захисту працівників від цього випромінювання. 

Методика дослідження  

Дослідження проводилися при зварюванні (TIG) неплавким 

вольфрамовим електродом діаметром 2,4 мм в середовищі інертного газу 

(аргону). Зварювали зразки сталі Ст.3 розмірами 150×40×2 мм і 150×40×12 мм з 

силою струму  150 А в нижньому положенні зварного шва. Умови 

зварювання: в зварювальній кабіні при температурі повітря 15...20 
о
С і середній 

відносній вологості повітря з витяжною вентиляцією над місцем зварювання; 

джерело живлення – Master 2200 (фірма Kemppi, Фінляндія). Зварювальний 

струм коливався в діапазоні 45...210 А. 

УФ-С датчик одноканального дозиметра оптичного випромінювання 

ДАУ-81 розташовувався на фіксованій відстані 0,55 м (відстань витягнутої 

руки) або 1 м від точки зварювання під кутом 12...21
о
 до горизонтальної 

зварювальної поверхні. Протягом 30…60 с фіксувалося середнє значення 

потоку випромінювання (E, Вт/м
2
) на стаціонарному режимі зварювання. 

Результати досліджень 

Обробка даних вимірювань проводилася на ПК засобами програми Excel. 

Результати статистичної обробки методом найменших квадратів представлено 

на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Залежність потоку (Е) УФ-С випромінювання від сили зварювального 

струму (Ізв) на відстанях 0,55 і 1,00 м 

З результатів графіка видно, що з високим ступенем достовірності 

(коефіцієнт кореляції R
2
  1) залежність потоку (Е, Вт/м

2
) УФ-С 

E = 0,0455*I - 2,3275 
R2 = 0,9726 
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випромінювання від зварювального струму (Ізв) на фіксованих відстанях є 

лінійною. 

У ході вимірювань було встановлено, що потік УФ-С випромінювання 

суттєво залежить від відстані (d, м) до джерела випромінювання (зварювальна 

дуга, точка зварювання). Проведена перевірка гіпотези про те, що на даних 

відстанях потік випромінювання підкоряється закону зворотних квадратів (E ~ 

1/d
2
). При статистичній обробці результатів для залежності E ~ 1/d

n
  отримана 

середня величина n =1,96  2. Слід зазначити, що при цьому не враховувалися 

результати вимірювань при силі струму 45 А, оскільки цей режим зварювання в 

даних умовах не є стабільним. З фізичної точки зору це означає, що на 

дослідженому проміжку відстаней від 0,55 до 1,00 м на поширення потоку 

випромінювання в просторі мають незначний вплив процеси поглинання, 

дифузійного розсіювання і відбиття світлового потоку. 

Це цілком очікувано в даних умовах зварювання, оскільки процес TIG є 

майже безшумним, без розлітання іскор та бризок розплавленого металу і без 

помітного забруднення повітря робочої зони зварювальним аерозолем та 

газами.  Очевидно, що при вільному поширенні оптичного випромінювання на 

великі відстані (d > 1 м) потік випромінювання підкоряється закону зворотних 

квадратів. 

З даних рис. 2 видно, що виміряні в робочій зоні значення інтенсивності 

УФ-С випромінювання суттєво перевершують нормативну величину 0,001 

Вт/м
2
 відповідно до СН 4557-88. Аналіз результатів вимірювань і отриманих 

залежностей показує, що в даному випадку методами захисту відстанню і часом 

або шляхом вибору режиму зварювання (зварювального струму) неможливо 

вирішити проблему захисту від шкідливого впливу ультрафіолетового 

випромінювання (УФВ) протягом робочої зміни. Тому необхідно застосовувати 

захисний спецодяг та засоби захисту очей. У зв'язку з цим необхідно зазначити, 

що нерідко доводиться бачити, коли зварювальник під час виконання TIG 

зварювання (з характерною для цього способу відсутністю іскор і бризок 

розплавленого металу) працює в сорочці з короткими рукавами і без рукавичок. 

Враховуючи шкідливий вплив УФВ, працювати так категорично забороняється, 

оскільки тривалий наднормативний вплив такого випромінювання на зварника 

може викликати ракові захворювання шкіри. 
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Вступ. Природа, як відомо, не підкорюється нікому, тож не відомо, що 

станеться в наступну годину. На сьогоднішній день по-всьому світу 

підприємства, в тому числі і фармацевтичні, мають новітнє та дороге 

обладнання, яке працює цілодобово. Тож постає важливе питання, як вберегти 

від атмосферних розрядів (блискавки) обладнання та працівників, які з ним 

працюють. Блискавка може стати причиною пожежі, вибуху або ураження 

людей. Близько 7% пожеж виникає через атмосферні розряди. Наслідки 

блискавки вражаючі, оскільки напруга -150 МВ, а сила струму досягає 200 кА. 

 [1].   

Предметом дослідження є розгляд комплексу заходів щодо забезпечення 

підприємств від прямих ударів блискавки.   

Аналіз публікацій. Сучасна електронна техніка дуже чутлива до сильних 

електромагнітних полів, тому стає задача захисту її від дії цих полів, які 

створює блискавка. Комплекс захисних пристроїв, призначених для 

забезпечення безпеки людей, збереження споруд і будівель, обладнання і 

матеріалів від вибухів, загорянь і руйнувань, називається блискавкозахистом і 

здійснюється відповідно до "Інструкції для проектування і улаштування 

блискавкозахисту споруд і будівель" [2].  

Для зменшення впливу ЕМП на персонал та населення, яке знаходиться в 

зоні дії радіоелектронних засобів, потрібно вжити ряд захисних заходів. До їх 

числа входять організаційні, інженерно-технічні та лікарсько-профілактичні.  

 Важливе значення мають інженерно-технічні методи захисту: 

колективний, локальний та індивідуальний. Колективний захист спирається на 

розрахунок поширення радіохвиль в умовах конкретного рельєфу місцевості. 

Економічно найдоцільніше використовувати природні екрани – складки 

місцевості, лісонасадження, нежитлові будівлі. Встановивши антену нагорі, 

можна зменшити інтенсивність поля, яке опромінює підприємство, у багато 

разів.  

 При захисті від випромінювання екрана повинне враховуватись 

затухання хвилі при проходженні через екран. Для екранування можна 

використовувати рослинність. Спеціальні екрани у вигляді відбивальних щитів 

дорогі і використовуються дуже рідко. 

 Локальний захист дуже ефективний і використовується достатньо 

поширенний. Він базується на використанні радіозахистних матеріалів, які 

забезпечують високе поглинання енергії випромінювання у матеріалі та 

віддзеркалення від його поверхні. Для екранування шляхом віддзеркалення 

використовують металеві листи та сітки з доброю провідністю. Захист 

приміщень від зовнішніх випромінювань можна здійснити завдяки 

обклеюванню стін металізованими шпалерами, захисту вікон сітками, 
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металізованими шторами. Опромінення у такому приміщенні зводиться до 

мінімуму, але віддзеркалене від екранів випромінювання 

перерозповсюджується в просторі та потрапляє на інші об'єкти.  

 До інженерно-технічних засобів захисту також належать:  

- конструктивна можливість працювати на зниженій потужності в 

процесі налагоджування та профілактики; 

- робота на еквівалент навантаження; 

- дистанційне керування. 

Для персоналу, що обслуговує радіозасоби та знаходиться на невеликій 

відстані, потрібно забезпечити надійний захист шляхом екранування апаратури. 

Поряд із віддзеркалюючими широко розповсюджені екрани з матеріалів, що 

поглинають випромінювання [3].  

Основні результати дослідження. При грозовому розряді протягом 

короткого часу при струмі блискавки 100—200 кА в каналі блискавки 

розвивається температура до 30 000
0
С. У наслідок швидкого розширення 

нагрітого повітря виникає вибухова хвиля (грім). Струм блискавки оказує 

теплову, електромагнітну, а також механічну дію на ті об'єкти, через які він 

проходить. 

При грозі під час попадання блискавки в різні промислові, транспортні і 

інші об'єкти, що знаходяться оддалік виробничих будівель і споруд, можливо 

проникнення (занесення) електричних потенціалів в будівлю по зовнішніх 

металевих спорудах і комунікаціях — естакадам, монорельсам і канатам 

підвісних доріг, по трубопроводах, оболонкам кабелів. 

Враховуючи конструктивну характеристику об'єктів, вибухо- і 

пожежонебезпечність, технологічні особливості, географічна місце 

розташування і грозову діяльність, виробничі споруди за улаштуванням 

блискавкозахисту поділяють на три категорії: 

 I категорія - споруди і будівлі, які за ПУЕ віднесені до класів В-1 і В-2 і 

виробничої пожежної безпеки - до категорії А. Ця група споруд і виробництв 

підлягає обов'язковому блискавкозахисту на всій території республіки.  

 II категорія - будівлі і споруди, які згідно з ПУЕ віднесені до класів В-

Іа, В-Іб, В-IIа. Захист від блискавки повинен обов'язково встановлюватись, 

якщо ці об'єкти знаходяться на території, де середня грозова діяльність 10 і 

більше грозових днів на рік. За цією ж категорією повинен здійснюватися 

блискавкозахист зовнішніх технологічних установок і відкритих складів, 

віднесених до класу В-Іг, незалежно від місця розташування об'єктів на 

території республікию. Блискавкозахист по цих категоріях передбачає захист 

будівель і споруд від прямих ударів блискавки, від електростатичної і 

електромагнітної індукцій і занесення високих потенціалів через наземні і 

підземні металеві конструкції і комунікації.  

 III категорія - це будівлі і споруди, віднесені за ПУЕ до класів П-І, П-ІІ, 

П-IIа, П-IIІ. Удар блискавки може викликати на них пожежу, механічні 

руйнування або уразити людей.  
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Одним з основних заходів захисту від блискавки являються пристрої  

блискавковідводів, які містяться над об'єктом, що захищається, сприймають 

прямий удар блискавки і відводять струм блискавки в землю. Блискавковідвід 

створює визначену зону захисту, в межах якої забезпечується безпека будівель і 

споруд від прямих ударів блискавки.  

На сьогодні використовують три основних типи блискавковідводів: 

стрижневі, тросові і сітчасті, а також ряд інших конструкцій, які 

виготовляються комбіновано з цих основних (тросово-стрижневий, сітчасто-

стрижневий і ін.).  

Всі блискавковідводи незалежно від конструкції складаються з чотирьох 

основних елементів: блискавкоприймача (стрижень, трос, сітка), несучої 

конструкції (димова труба, спеціально встановлений стовп, елементи 

конструкцій будівель), струмовідводу (металевий провідник) і заземлюючого 

пристрою (спеціально розрахованого і встановленого в ґрунті), який забезпечує 

відведення струму в землю.  

Стрижневі блискавковідводи являють собою один, два або більше 

вертикальних стрижнів, встановлених на споруді, що захищається, або поблизу 

неї. Тросові блискавковідводи складаються з одного чи двох горизонтальних 

тросів, кожен з яких закріплюється на двох опорах. По опорах прокладають 

струмовідвід, приєднаний до окремого заземлювача; опори встановлюють на 

об'єкті, що захищається, або поблизу нього. З архітектурних міркувань 

блискавкозахист будівель деколи здійснюють накладанням на покрівлю 

металевої заземленої сітки. Тил заземлювача вибирається виходячи з питомого 

опору ґрунту і необхідного імпульсного опору. Для заземлювачів захисту від 

прямих ударів блискавки заданий імпульсний опір Rі, - зв'язаний з гранично-

допустимим опором R0 розтікання струму промислової частоти залежністю 

 

Rі = α R0, 

 

де α - коефіцієнт імпульсу, який залежить від значення сили струму блискавки, 

питомого опору ґрунту і конструкції заземлювача.  

 

Кожний блискавковідвід має визначену зону дії, тобто частину простору, 

в середині якого з достатнім ступенем надійності забезпечується захист 

будівель чи споруд від прямих ударів блискавки. В середині цієї зони 

виділяють зону А із ступенем надійності 99,5% і вище і зону Б із ступенем 

надійності 95% і вище. Найменший ступінь надійності мають поверхні зони 

захисту; у міру просування в середину зони надійності захист збільшується.    

Однією з серйозних проблем в процесі організації захисту устаткування 

від грозових перенапружень є те, що нормативна база в цій області до 

теперішнього часу була розроблена недостатньо. Існуючі нормативні 

документи або містять в собі застарілі, не відповідають сучасним умовам  або 

розглядають їх частково. 
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В даний час існують наступні нормативні документи, які розглядають 

питання захисту електроживлячих установок від імпульсних перенапружень: 

 інструкція по пристрою блискавко захисту будівель і споруд 

(34.21.122-87). 

 тимчасові вказівки по вживанню УЗО в електроустановках будівель 

(Лист Госенергонадзору України від 29.04.97 ғ 42-6/9-ЭТ разд.6, п. 6.3). 

 ПУЕ (7-е вид., п. 7.1.22) 

ГОСТ Р 50571.18-2000, ГОСТ Р 50571.19-2000, ГОСТ Р 50571.20-2000  [4, 

с.215]. 

Висновки.  Основною задачею системи захисту підприємств від 

атмосферних розрядів є уловлювання всіх потрапляючих в будівлю блискавок. 

Її роботу можна розділити на три основні процеси - уловлювання блискавки в 

місці попадання, струмовідвід в грунт і заземлення. Система захисту від 

блискавки була призначена для захисту від прямого удару грозових і 

комутаційних перенапружень в мережах.  

При цьому дуже важливо уникнути теплових, механічних або 

електричних побічних ефектів, оскільки це може привести до пошкодження 

конструкції об'єкту, що захищається, і до виникнення небезпечного для людей 

контактної або крокової напруги усередині будівлі.  
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ВИРОБНИЦТВІ 

Лобачова О.О., студент (гр. БЕ-21, ФБТ НТУУ «КПІ»), 

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

 

Втуп. Вивчення основних критеріїв охорони праці на підприємствах в 

сучасному світі має величезне значення у зв'язку з інтенсивним розвитком 

виробничої сфери, і, як наслідок, збільшення показників смертності від 

нещасних випадків і професійного травматизму. 

В процесі трудової діяльності під небезпеку попадають переважно 

працездатні люди молодого і середнього віку. Так, статистика показує, що у 

чоловіків у віці від 15 до 36 років найпоширенішою причиною смерті є нещасний 

випадок [1]. Тому зараз досить актуальні дослідження методів зниження 

травматизму на виробництві, особливої уваги серед них заслуговує стимулювання 

безпечної праці на виробничих підприємствах.   

Предметом дослідження став один з важливих чинників створення на 

підприємстві безпеки для працівників  - мотивація.  

Аналіз публікацій. Сучасна термінологічна система розглядає мотивацію 

як процес спонукання співробітників служби безпеки до діяльності для 

досягнення цілей самої служби та її підрозділів [2].  

На підприємстві мотивація являє собою сукупність сил, що спонукають 

співробітника здійснювати діяльність з витратою певних зусиль, на певному 

рівні старання та сумлінності, з певною мірою наполегливості в напрямку 

досягнення певних цілей [1,3].  

В основі будь-якої теорії мотивації лежать потреби людини, які можна 

задовольнити винагородами. Причому виділяють зовнішні винагороди 

(заробітна плата, премії і т.д.) і внутрішні - почуття успіху при досягненні мети, 

що отримується від самої роботи [4]. Для практичних цілей достатня типологія 

з використанням трьох типів мотивації:  

I тип - співробітники, орієнтовані переважно на змістовність і суспільну 

значимість праці;  

II тип - переважно орієнтовані на оплату праці та інші нетрудові цінності;  

III тип - співробітники, у яких значимість різних цінностей збалансована .  

Серед потреб, які володіють конкретними мотиваційно-трудовими 

значеннями, можна виділити наступні:  

• потреба в самоповазі (сумлінна трудова діяльність незалежно від 

контролю та оплати праці заради позитивного власної думки про себе як про 

людину і працівника) [2];  

• потреба в самоствердженні (високі кількісні та якісні показники в праці 

заради схвалення і авторитету, похвали, позитивне ставлення з боку колективу 

та керівництва); 
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• потреба у визнанні (спрямованість трудової поведінки на доказ своєї 

професійної придатності та здібностей); 

• потреба в самовираженні (високі показники в роботі на основі творчого 

ставлення до неї)[5];  

• потреба в активності (трудова діяльність як самоціль, прагнення до 

підтримання через активність здоров'я і самопочуття, цілісності особистості); • 

потреба в стабільності (сприйняття роботи як способу підтримки існуючого 

способу життя, досягнутого достатку);  

• потреба в спілкуванні (установка на трудову діяльність взагалі і 

приватні фрагменти роботи як умови і привід для людських контактів і 

знайомств; гарна робота як основа і тема спілкування) [1,4].  

Основні результати дослідження. Перераховані моральні потреби як 

мотиви до праці не можуть замінити собою матеріальні плани і очікування. Ось 

чому керівники служби безпеки повинні використовувати у своїй діяльності всі 

форми матеріального і морального стимулювання своїх підлеглих, 

домагаючись високої мотивації їхньої праці [2].  

На кожному підприємстві керівник повинен робити так, аби самі 

співробітники були зацікавлені у дотриманні вимог до охорони праці. Для того, 

щоб визначити основні напрямки, за якими має здійснюватися діяльність 

менеджменту і служб охорони праці на підприємстві, запропонувати людині 

певні стимули, треба з'ясувати, які мотиви або система мотивів лежать в основі 

його діяльності та інтересів. 

Тому для того, щоб підвищити і утримувати мотивацію працівників на 

необхідному рівні, забезпечити результативність і безпеку роботи, необхідно 

сформувати цілісну систему стимулів. Ця система не повинна зводитися лише 

до зростання зарплати. Вона може включати просування по службі, планування 

професійної кар'єри, можливість підвищити рівень знань та ін. Тобто необхідно 

використовувати повний спектр матеріальних і нематеріальних важелів 

стимулювання. У цьому зв'язку в якості найважливішого механізму реалізації 

мотиваційних принципів і управління персоналом можуть бути мотиваційні 

програми, які розробляються в деяких західних компаніях [3]. 

При цьому не може бути такої системи стимулювання, мотивуючої всіх 

співробітників однаково. Система стимулів має бути персоніфікованою, 

ретельно дозованою і розроблятися для кожної людини або певної групи людей 

зі схожими домінуючими потребами, або загальна система повинна 

індивідуалізуватися. Тому моніторинг домінуючих потреб персоналу - 

необхідна умова функціонування мотиваційного механізму. Виходячи з цього, 

можна визначити види стимулюючих винагород [3]. Вони можуть бути 

матеріальними, моральними, соціально значущими, морально-психологічними. 

При аналізі мотиваційних спонукань в загальній мотивації безпечної 

роботи та розроблення програм важливо також враховувати два види мотивів: 

мотив уникнення фізичного покарання (травма, професійне захворювання) і 

мотив соціального покарання (громадський осуд, критика з боку керівника або 

колег, інші можливі покарання). Однак незалежно від того, який з цих мотивів 
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носить домінуючий характер (а він різний для різних категорій працівників), 

важливо безпеку роботи підвищувати, насамперед, через колектив - шляхом 

формування колективної установки: за допомогою обговорень, дискусій з 

питань охорони праці та інших заходів [4, 5]. 

Висновки. Мотивація - одна з центральних функцій управління як 

персоналом, так і охороною праці. Вона може відігравати важливу роль як 

фактор спонукання персоналу діяти адекватним чином у власних і 

корпоративних інтересах. Для цього необхідно, щоб цілі підприємства 

збігалися з інтересами працівників. Однак мотивація одночасно служить не 

тільки рушійним механізмом, але й чинником залучення, наприклад, в охорону 

праці, високопрофесійних фахівців. Це механізм, що спонукає удосконалювати 

систему управління. При цьому треба грамотно використовувати не тільки 

покарання, але й заохочення для того, щоб працівники були більше зацікавлені 

в підвищенні своєї кваліфікації в галузі охорони праці. Треба вибирати такі 

заходи заохочення, які створять реальну зацікавленість працівників у 

дотриманні всіх вимог.  
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Вступ. Сьогодні в України функціонує десятки тисяч біотехнологічних та 

мікробіологічних підприємств, в яких проводяться роботи з мікроорганізмами 

та іншим біоматеріалом різних груп небезпеки. У зв‘язку з цим постає загроза 

внутрішньолабораторних заражень персоналу, а також виносу біологічних 

патогенних агентів за межі підприємств та лабораторій. В період з 1979 по 2005 

рік у світі було зафіксовано 1141 випадок внутрішньолабораторних інфекцій та 

24 смертельні випадки [1]. На жаль, дані є неточними у зв‘язку з відсутністю 

офіційної системи обліку, а також через те, що працівники часто не 

повідомляють про такі інциденти. 

Предметом дослідження є сучасні заходи та засоби, що дозволяють 

запобігти розповсюдженню інфекцій в лабораторії та поза її межами. 

Проводиться розгляд як міжнародних, так і національних принципів 

біобезпеки. 

Аналіз публікацій. В Україні питання знешкодження мікробіологічних та 

біологічних фондів та забезпечення їх придатності для клінічних, науково-

дослідних та епідеміологічних цілей є недостатньо врегульованим. Деякі з 

принципів біологічної безпеки викладені в законі України «Про державну 

систему біобезпеки при створені, випробуванні, транспортуванні та 

використанні генетично модифікованих організмів» та «Про забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя населення» [2, 3, 4].  

Мікробіологічні та біотехнологічні виробництва і їх продукція можуть 

спричиняти на людей, тварин і рослинний світ наступні види шкідливої дії: 

розвиток інфекційних, паразитарних та інших захворювань; токсичну дію; 

алергічну дію; загальну і місцеву неспецифічну (подразнюючу) дію; дію на 

генетичний апарат клітин; вплив на екологічну обстановку [5]. Джерелами 

біологічної небезпеки можуть бути патогенні і генно-модифіковані 

мікроорганізми, що використовуються у виробництві, продукти їх метаболізму, 

токсини, різні хімічні речовини, що містяться у відходах виробництва, та 

викликають захворювання людини, тварин, рослин, руйнування матеріалів, 

різке погіршення якості навколишнього середовища [6]. 

Враховуючи вище надане, питання про створення вичерпної національної 

системи стандартів з біобезпеки залишається актуальним. 

Основні результати дослідження. Біобезпека дозволяє вирішити дві задачі: 

захист персоналу лабораторії від патогенних біологічних агентів та захист 

навколишнього середовища. Сучасні принципи біобезпеки в лабораторних 

умовах полягають у застосуванні індивідуальних та колективних засобів 

захисту, спеціального обладнання, навчанні й обстеженні персоналу, а також 

суворому контролі за дотриманням правил роботи. Необхідний рівень 
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біобезпеки певної роботи обирається на основі інформації, що визначається в 

процесі оцінки ризиків. 

 Перед оснащенням лабораторії та організацією заходів з біобезпеки слід 

проводити оцінку ризиків. Оцінку ризиків здійснюють спеціалісти, які краще 

всіх знають обладнання та процедури, специфічні характеристики організмів, 

на яких планується проводити експерименти, тощо. Оцінка ризиків має 

переглядатися в плановому порядку та за необхідності коректуватися з 

урахуванням надходження нових даних стосовно ступеня ризику, а також 

свіжої інформації з наукової літератури по цій тематиці.  

Специфіка виробництва мікробіологічної та біотехнологічної продукції 

вимагає суворого дотримання нормативно-правових актів, що встановлюють 

охорону праці та санітарно-епідеміологічні вимоги, у тому числі критерії 

безпеки, на всіх етапах технологічного процесу, включаючи контроль 

продукції. Усі виробничі процеси повинні бути регламентовані і документовані, 

та повинні забезпечити незмінність виробництва продукції, що відповідає 

вимогам безпеки та іншим параметрам якості. Безпека виробничих приміщень 

повинна визначатися спеціальними вимогами до проектування, будівництва та 

експлуатації будинків, будівель, споруд. Територія, на якій розташовуються 

виробничі приміщення, повинна бути відділена санітарно-захисною зоною від 

житлової забудови або від об'єктів промислової забудови. 

Для безпечного виробництва мікробіологічної та біотехнологічної 

продукції повинно бути передбачено ізольоване розміщення технологічних 

приміщень: окремі будівлі або розміщення на окремих поверхах однієї будівлі з 

окремим входом. Особлива увага повинна бути приділена питанням створення 

герметизації приміщень для того, щоб уникнути перехресної контамінації та 

можливих викидів інфекційних і біологічних агентів або хімічних реагентів, 

застосовуваних у технології виробництва, в навколишнє середовище . 

Необхідно проектувати приміщення таким чином, щоб уникнути перетин 

потоків руху стерильної продукції, стерильною лабораторного посуду та 

реактивів, витратних матеріалів, необхідних для виробництва, з потоками руху 

відпрацьованих реагентів, брудного посуду, сміття і т.д. [2]. 

Виробничі приміщення повинні мати поділ на «заразну» зону, де 

здійснюється робота з мікроорганізмами I - IV груп патогенності та їх 

зберігання, і на «чисту» зону, де проводяться роботи з продукцією після 

проходження процедури інактивації і контролю на специфічну безпеку. 

Приміщення «заразної» і «чистої» зон повинні бути розділені спеціальним 

приміщенням – санпропускником [3]. 

Приміщення блоку для роботи з інфікованими тваринами, боксовані 

приміщення та приміщення для мікробіологічних досліджень повинні бути 

обладнані автономними системами припливно-витяжної вентиляції з 

механічним спонуканням. Зазначені системи повинні бути оснащені фільтрами 

тонкого очищення на виході, перевіреними на захисну ефективність. 

Рециркуляція повітря не допускається [2]. 
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Особлива увага приділяється в «Правилах безпеки роботи з 

експериментальними тваринами» [7]. Необхідно забезпечити максимальну 

ізоляцію всіх приміщень клініки (віварію) від інших підрозділів установи, а 

також приміщень для ізоляторів і карантину від решти приміщень клініки 

(віварію). При проектуванні приміщень для лабораторних тварин слід 

передбачити ступінь небезпеки використовуваних мікроорганізмів і види 

тварин, на яких проводяться дослідження. При цьому необхідно мати на увазі, 

що окремі збудники можуть передаватися від тварин до людини і навпаки 

(віруси сказу, шигели, сальмонели, мікобактерії туберкульозу). Приміщення 

має бути спроектовано, а обладнання розміщено таким чином, щоб виключити 

зараження інфекційними агентами або отримання персоналом фізичних травм. 

Ці приміщення повинні мати спеціальне маркування, доступ в них повинен 

бути дозволений тільки визначеному колу осіб. Для робіт з інфекційним 

матеріалом, зараженими тваринами, трупами клініка (віварій) повинна бути 

забезпечена боксовими приміщеннями, а матеріали, що представляють загрозу 

для персоналу і навколишнього середовища, повинні залишатися всередині 

боксових приміщень. З метою попередження випадкових викидів небезпечних 

матеріалів за межі клініки (віварію) і впливу на навколишнє середовище 

необхідно наявність «вторинних бар'єрів» (шлюзів, повітряних фільтрів і т.д.) з 

їх періодичним контролем [7]. 

Біотехнологічні відходи відносяться , як правило, до такого типу, які 

розкладаються в природних умовах під дією різних факторів. Однак вони 

можуть містити патогенні мікроорганізми, віруси, органічні та неорганічні 

речовини, що використовуються в біотехнологічному процесі, та при попаданні 

в навколишнє середовище спричинити екологічну катастрофу. Тому на 

підприємстві повинні бути створені умови для запобігання розкрадань та умови 

для знищенню допоміжних матеріалів, вихідної сировини, відходів і 

забракованої продукції.  

Аналіз ВЛІ за 2000-2012 роки показав, що причиною більшості 

зафіксованих біоінцидентів (93%) є людський фактор [8]. Зважаючи на це дуже 

важливим є не лише забезпечення лабораторій технічними засобами захисту, а 

й навчання персоналу, вдосконалення інструкцій щодо роботи з інфекційними 

агентами, стандартних та спеціальних мікробіологічних методик. Крім того, 

необхідно належним чином організовувати контроль за дотриманням правил 

безпеки. Покращити стан безпеки в лабораторіях можна за рахунок введення 

дисципліни «Біобезпека» в учбових закладах або організації спеціальних курсів 

для працівників лабораторій. 

Висновоки. В Україні актуальним питанням залишається створення державної 

системи стандартів та контролю в області біологічної безпеки. За для 

уникнення внутрішньо лабораторних інфекцій, попередження вторинних 

інфекцій у населення в цілому, а також для захисту навколишнього середовища 

необхідно дотримуватись загальноприйнятих міжнародних принципів 

біобезпеки в лабораторії, зокрема керуватись рекомендаціями Всесвітньої 

організації охорони здоров‘я. 
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Отже, діяльність будь-якого біотехнологічного виробництва може 

призвести до виникнення екологічних проблем загального і приватного 

характеру: загроза зараження працівників та збільшенню стресових 

навантажень на людей, що проживають поблизу великих біотехнологічних 

підприємств (вихлопні гази, шум, випаровування, корпускулярні алергени в 

атмосфері та ін.). Тому вибір системи знезараження й очищення - справа 

інженерного розрахунку з урахуванням економічної оцінки варіантів. Але 

головним критерієм завжди має бути відсутність ризиків для людини і 

навколишнього середовища. 
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САНІТАРНО-ЕПІДЕМІЛОГІЧНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ НАСЕЛЕННЯ 

Лук’яненко А.О., к.т.н., ст. викл. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»), 

Решетилова А., студ. (гр. ЗА-21, ЗФ НТУУ «КПІ») 

 

Життєдіяльність людини протікає в постійному контакті із середовищем 

перебування, що оточена предметами, людьми. Середовище, в якому перебуває 

людина, може позитивно і негативно впливати на стан здоров‘я людини, його 

самопочуття і працездатність. Відповідно, наше суспільство прагне, щоб 

навколишнє середовище, в якому створюються умови життєдіяльності, було 

безпечним і комфортним. 

Основна мета безпеки життєдіяльності – захист людини від негативних 

впливів антропогенного і природного походження. Але підвищення 

комфортності є лише одним з наслідків розвитку економіки. Для дійсного 

підвищення рівня захищеності людей необхідне забезпечення життєдіяльності 

людей відповідно до законів природи.  

На відміну представників тваринного світу, в яких інстинкт 

самозбереження дуже розвинутий, людина в процесі еволюції втратила 

підсвідоме відчуття небезпеки. Щоб запобігти загрозам різного характеру, 

людина повинна володіти знаннями про можливу небезпеку, які охоплюють 

різні сфери: фізику, хімію, медицину, біологію, математику тощо.  

Проте людина, на жаль, досить недбало ставиться і до свого життя, і до 

безпеки навколишнього середовища. 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 ряду 

стоять також проблеми утилізації хімічної та ядерної зброї. Наведені приклади 

мають глобальний характер. Проте маємо безліч прикладів, менш масштабних, 

але не менш небезпечних. Однією з найдавніших проблем людства є боротьба 

людини за своє біологічне існування.  

Від самого початку свого існування людина бореться за виживання в 

біологічній конкуренції з навколишнім середовищем і тваринами, які були 

агресивніші й сильніші. З історії людства відомо, що, зумівши вижити серед 

тваринного світу, довівши, таким чином, що людина – це вінець природи, 

впродовж століть велику небезпеку становили невидимі вороги – бактерії та 

віруси, про існування яких людина навіть не здогадувалась. Високу смертність 

приписували гніву богів, непристосованості людини до погодних умов, 

неякісній їжі і воді тощо. І коли людство досягло певного рівня знань з біології 

і медицини, було доведено, що існують мікроскопічні вороги, страшніші від 

зброї, придуманої людьми. 

Наукову базу для вивчення цієї проблеми становить наука епідеміологія – 

загально-медична наука, що вивчає закономірності виникнення і поширення 

захворювань різної етіології з метою розробки профілактичних та 

протиепідемічних заходів. Завданнями епідеміології є визначення медичної та 
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соціально-економічної значимості хвороби, її місця в структурі патології 

населення; вивчення закономірностей поширення хвороби у часі (по роках, 

місяцях і т.п.), по території і серед різних груп населення (вікових, статевих, 

професійних тощо); виявлення причин і умов, що визначають спостережуваний 

характер поширення хвороби; розробка рекомендацій щодо оптимізації 

профілактики; розробка прогнозу поширення досліджуваної хвороби [2]. 

Об‘єктом епідеміології інфекційних хвороб є епідемічний процес, 

закономірності його розвитку та форми прояву. 

Епідеміологія сьогодні визначається багатьма спеціалістами як базова 

наука про здоров‘я населення та є інструментом підтримання та захисту 

здоров‘я популяції на основі доказової медицині, каузальної аргументації та 

епідеміологічного осмислення. 

Під санітарно-епідеміологічним благополуччям населення розуміється 

такий стан громадського здоров‘я та середовища проживання людей, при якому 

відсутня небезпечне і шкідливий вплив її чинників на організм людини і є 

сприятливі умови для його життєдіяльності. [1] 

Санітарно-епідеміологічне благополуччя населення забезпечується за 

допомогою профілактики захворювань відповідно до санітарно-

епідеміологічною обстановкою і прогнозом її зміни, також за допомогою 

контролю за виконанням санітарно-протиепідемічних (профілактичних) заходів 

і обов‘язковим дотриманням громадянами, індивідуальними підприємцями і 

юридичними особами санітарних правил як складової частини здійснюваної 

ними діяльності, також шляхом створення економічної зацікавленості 

громадян, індивідуальних підприємців та юридичних осіб у дотриманні 

законодавства України в області забезпечення санітарно-епідеміологічного 

благополуччя населення. Важливу роль відіграють державне санітарно-

епідеміологічне нормування та державний санітарно-епідеміологічний нагляд 

[7]. 

Санітарно-епідеміологічний нагляд. Ця складова нагляду за охороною 

праці передбачає дотримання санітарно-гігієнічних нормативів на робочому 

місці. Проте це також загально-державна система, покликана забезпечувати 

санітарно-епідеміологічне благополуччя населення. 

Також необхідно згадати про сертифікацію продукції, робіт і послуг, що 

представляють потенційну небезпеку для людини, ліцензування видів 

діяльності, що представляють потенційну небезпеку для людини, державної 

реєстрації потенційно небезпечних для людини хімічних і біологічних речовин, 

окремих видів продукції, радіоактивних речовин, відходів виробництва та 

споживання, а також окремих видів продукції, що вперше ввозяться на 

територію України, проведенні соціально-гігієнічного моніторингу. Також з 

метою підтримки санітарно-епідеміологічного благополуччя населення 

проводяться наукові дослідження в даній області, вживаються заходи щодо 

своєчасного інформування населення про виникнення інфекційних 

захворювань, масових неінфекційних захворювань (отруєнь), стан середовища 

проживання і проводяться санітарно-протиепідемічні (профілактичні) заходи, 
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також заходи з гігієнічного виховання та навчання населення та пропаганди 

здорового способу життя і заходи щодо притягнення до відповідальності за 

порушення законодавства України в сфері забезпечення санітарно-

епідеміологічного благополуччя населення [9].  

Необхідно звернути увагу на здійснення заходів щодо забезпечення 

санітарно-епідеміологічного благополуччя населення щодо попередження 

епідемій і ліквідації їх наслідків. 

За даними оперативної системи санітарно-епідеміологічної ситуації, на 

об‘єктах підвищеного епідемічного ризику, яких в Україні понад 390 тис., за 

перше півріччя 2014 р. Державною санітарно-епідеміологічною службою 

проведено 490 тис. обстежень, з них 59% – на харчових об‘єктах, 7,6% – на 

водопровідних спорудах тощо. Порушення виявлено у майже 154 тис. випадків. 

Службою знято з реалізації за 2014 р. 971,9 т недоброякісних і небезпечних в 

епідеміологічному плані продуктів харчування, з них 76,4 – вітчизняного 

виробництва. Ось така досить сумна статистика. 

Найбільшу небезпеку становлять гострі інфекційні хвороби, які останнім 

часом дедалі частіше вражають населення України. Небезпека полягає в тому, 

що спалахи хвороби можуть перерости в епідемію. Серед таких хвороб: 

туберкульоз, правець, сальмонельоз, вірусний гепатит А та В, кашлюк, 

менінгококова інфекція, краснуха, кір. Ризик захворіти на ці хвороби значно 

збільшився в останні роки. Передусім це пов‘язано зі зниженням обсягу 

профілактичних щеплень. Відбувається поступове збільшення осіб, 

сприйнятливих до інфекцій, не керованих засобами специфічної 

імунопрофілактики.  

Не слід недооцінювати небезпеку грипу і інших гострих респіраторних 

захворювань. Грип хоч уже не вважається «чумою 20 століття», проте від нього 

продовжують вмирати люди. Це відбувається через те, що різновиди вірусу 

грипу (а їх дуже багато) постійно мутують, і щеплення у цьому випадку 

практично не дієві. 

У 2010–11 роках в Україна була на межі епідемія кіру. Школи і вищі 

навчальні заклади на певний час були закриті на карантин, проводилась 

профілактика захворювання. І сьогодні ситуація з кіром перебуває на 

особливому контролі санітарно-епідеміологічних служб. 

Необхідно зазначити, що епідеміологічні небезпеки мають соціальні 

чинники. Спричинені вони передусім зниженням загального рівня захищеності 

населення, погіршенням умов життя, зростанням цін на продукти харчування і 

ліки. Люди часто лишаються сам на сам зі своїми бідами. Туберкульоз взагалі 

вважається хворобою бідності. Найбільш вразливими є безхатьки, старі і 

немічні люди, діти. Серед працюючого населення це люди, які працюють на 

шкідливому виробництві, в поганих умовах праці. Адже велику роль у 

профілактиці всіх перелічених хвороб є підвищення імунітету, бо відомо, що 

організм людини з міцним імунітетом зуміє сам побороти інфекцію. 

Отже, несприятлива епідеміологічна ситуація в Україні пов‘язана з 

глобальною екологічною катастрофою: станом екології, природних ресурсів, 
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повітря. Спалахи інфекційних хвороб – холери, ящуру, сибірської виразки, 

туберкульозу, гепатиту – це питання не лише гігієни, а соціальної захищеності 

населення. Ці проблеми потребують вирішення, проте багато невдач у 

вирішенні тих чи інших екологічних питань пояснюються насамперед 

недосконалістю нашої законодавчої бази. Не є винятком і галузь 

природоохоронного будівництва, а також забезпечення санітарно-

епідеміологічного благополуччя. Саме тут, як ні в якій іншій сфері, стикаються 

соціальні та економічні суперечності, адже не може існувати уніфікованих 

методів і підходів до цих питань: кожен регіон, кожна територія має 

специфічні, властиві тільки їм особливості [7].  

Не слід недооцінювати питання загального культури населення. Низький 

культурний рівень, а вірніше, його відсутність стоїть на перешкоді підтримання 

належного цивілізованого рівня життя, чистоти на вулицях, ринках, вокзалах і 

т.д.  

Таким чином, необхідно створити аналітичну структурну одиницю в 

рамках центрів санітарно-епідеміологічного нагляду, яка дозволила б всебічно 

оцінити вплив окремих факторів на формування патології на популяційному 

рівні; для оцінки стану здоров‘я населення розробити і використовувати 

кількісні критерії оцінки здоров‘я  і відсоток впливу різних чинників на 

формування тієї чи іншої патології; створити медичну корпоративну 

комп‘ютерну мережу, яка дасть змогу оцінити ступінь впливу різних факторів 

на формування тієї чи іншої патології; також необхідне практичне 

використання світового досвіду в пропаганді та формуванні здорового способу 

життя. 
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ВПЛИВ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ПРИ 

ЗВАРЮВАННІ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ТА ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ВІД 

НЬОГО  

Лук’яненко А.О., к.т.н., ст. викл. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»), 

Цятко Я.Ю., (гр. ЗА-51м, ЗФ НТУУ «КПІ»)  

 

Останніми роками тенденції погіршення суспільного здоров‘я серед 

різних верств населення викликають особливе занепокоєння. Актуальність 

даної проблеми зростає в осіб, які за видом професійної діяльності контактують 

на виробництві з небезпечними факторами, зокрема, електромагнітним полем 

(ЕМП), яке перевищує допустиму норму випромінювання. Відомо, що 

перевищення норм отриманих від ЕМП впливає на серцево-судинну систему, 

викликають функціональні зміни нервової системи, ендокринної та інших 

систем, що у свою чергу призводить до пониження артеріального тиску, 

збільшення часу реакції на зовнішні подразники, зміни перебігу біохімічних 

процесів та у певних випадках до структурних змін внутрішніх органів. Одним 

з найнебезпечніших факторів є ризик онкологічних захворювань[1].  

На основі літературних даних [2] розглянуто дозу електромагнітного 

випромінювання при різних способах зварювання та вплив безпосередньо на 

зварника. Даний вид професії є найбільш небезпечним з точки зору кількості 

електромагнітного випромінювання через особливості знаходження робітника 

на робочому місці в оточенні (консолей, електродотримачі, частини 

зварювальних виробів, гнучких кабелів, сильно струменеві ланки другого 

контуру трансформатора) випромінювання  ЕМП.  

Також слід звернути увагу, що під час бойових дій на території України 

більшість підприємства переорієнтувались на виробництво габіонів 

(фортифікаційні споруди з дроту, які виготовляються точковим зварюванням за 

участю оператора) напруженість магнітного поля точкової машини сягає 4,3 

кА/м, допустима норма роботи становить не більше 2,5 год., що не завжди 

дотримується та виробництво протикумулятивних решіток (виконується ручне 

дугове зварювання тонких і вузьких пластин довжиною від 1,5 до 3 м, обсяг 

роботи 12 км зварного шву), що явно перевищує норму перебування 

зварювальника у оточенні ЕМП [3, 4]. 

Огляд літератури показав, що різне зварювальне обладнання має свою 

напруженість МП, найбільші випромінювання приведені у таблиці 1.  

 

Таблиця 1.  Напруженість МП у зварювальному обладнанні  

Зварювальне обладнання для різних 

способів зварювання. 

Напруженість магнітного поля, 

кА/м 

1 2 

Установка з підвісними зварювальними 

кліщами для точкового зварювання  

10.3 

Установки для точкового зварювання 4.3 
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1 2 

Установки для стикового зварювання 7.4 

Установки для шовного зварювання 1.5 

Установки для рельєфного зварювання 3.7 

 

Визначивши напруженість магнітного поля з таблиці 1 слід скористатись 

таблицею 2 для визначення оптимальної роботи зварника (оператора) на даних 

установках.  

Таблиця 2.  Залежність тривалості перебування людини в магнітному полі 

від його рівня 

Час перебування 

персоналу, год. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Напруженість 

магнітного поля, 

кА/м 

6 4.9 4.0 3.2 2.5 2 1.6 1.4 

 

 З даної інформації випливає що навіть незначне перевищення норми 

праці шкідливо впливає на організм людини, тому слід вжити усіх можливих 

засобів захисту від випромінювання ЕМП. 

 Однозначно з точки зору захисту людини слід обирати автоматизоване 

зварювання для віддалення зварника від місця дії найбільших напружень ЕМП. 

При не можливості виконання робіт роботизованими чи автоматизованими 

системами зварювання слід використовувати організаційні, інженерно-технічні 

заходи та обов‘язково застосовувати засоби індивідуального захисту. 

 Найперше з чого слід розпочати - зменшення часу перебування у 

середовищі ЕМП, створення позмінного графіку роботи або зменшення 

кількості робочих годин ( до прикладу у Швеції оператори точкових установок 

перейшли на 6-ти годинний робочий день) [5]. 

 Другим важливим фактором є комплекс інженерно-технічних рішень, які 

спрямовані на раціональне розташування обладнання у приміщені та  

використання всіх можливих екранів та поглинальних матеріалів для захисту 

від ЕМП, також потрібно поліпшувати електричні контакти між окремими 

елементами зварювального обладнання. 

 Третє на що слід звернути увагу, використання індивідуальних засобів 

захисту, адже найбільше у світі використовується ручне дугове зварювання та є 

необхідність зварника знаходитись поблизу електромагнітного 

випромінювання  та оцінювати чи проводити зварювання у режимі реального 

часу. Для забезпечення найкращого індивідуально захисту слід найбільш точно 

вимірювати щільність потоку енергії ЕМП у конкретних випадках, що у наш 

час досить не розвинене, та виходячи з даних значень обирати відповідний 

захист – окуляри, зварювальні шоломи, одяг, щоб містили у собі металевий дріт 

або металеве покриття. Також потрібно уникати напрямку відбитого магнітного 

потоку від захисних екранів [6].     
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 Вивчаючи дану проблему слід зазначити, що методи захисту не є досить 

розвиненими і потребують більш-детального вивчення та створення 

комплексного захисту зварника починаючи від приладів для моментального 

виміру ЕМП, створення захисного одягу який би дозволяв короткочасно 

працювати при можливих доторканнях до струмоведучих частин установок, 

цілковита автоматизація виробництва із відокремленням робочого персоналу у 

місце цілком ізольоване від ЕМП.   
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ПРОФЕСІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЗВАРНИКІВ СПРИЧИНЕНІ 

ХІМІЧНИМИ ФАКТОРАМИ 

Лук’яненко А.О., к.т.н., ст. викл. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»), 

Іванченко К., Михайленко О.А., Міхеєва К.Ю, студ. (ЗФ НТУУ «КПІ») 

 

Сучасний світ важко уявити без зварювання, воно присутнє на будь-

якому промисловому підприємстві, в побуті, в усіх сферах діяльності людини. 

Але будь-який зварювальний процес  завжди супроводжується рядом факторів, 

що представляють небезпеку для здоров'я як зварника, так і людей, що 

знаходяться поблизу під час зварювання. Тому  є актуальним розглянути 

професійні захворювання зварників спричинені хімічними факторами і 

причини їх виникнення.  

 Група захворювань, що виникають в результаті постійного впливу 

факторів, які забезпечуються певними умовами роботи, називаються 

професійними захворюваннями. Несприятливу дію шкідливих факторів 

виробничого середовища на здоров‘я працівників і викликані ними професійні 

захворювання у зварювальному виробництві можна поділити на три основні 

групи [1]: 

1. Захворювання викликані дією хімічних факторів. 

2. Захворювання під дією фізичного навантаження, а також 

одноманітних, часто повторювальних рухів, вимушеної пози. 

3. Захворювання викликані фізичними факторами (нагрівання чи 

охолодження, мікроклімат, шум, ультрафіолетове випромінювання).  

Детальніше розглянемо захворювання спричиненні дією хімічних 

факторів. Найбільш небезпечним фактором при проведенні зварювальних робіт 

є виділення зварювального аерозолю в робочій зоні. Так, за статистикою, 

більше половини професійних захворювань зварників – це захворювання 

органів дихання і різні патології, пов'язані з вдиханням зварювального 

аерозолю. Зварювальний аерозоль являє собою сукупність найдрібніших 

частинок, що утворилися в результаті конденсації парів розплавленого металу, 

обмазки електродів, вмісту порошкового дроту або флюсів. Власне, склад 

аерозолю змінюється в залежності від виду зварювання та саме який захисний 

газ використовується (двоокис вуглецю, гелій, аргон або їх суміші ( в сумішах 

часто використовується кисень)), режиму зварювання, зварювальних 

матеріалів: електродів (основні, рутилові, целюлозні тощо), дротів  і звичайно 

від матеріалу, що зварюють, а також від специфічних умов тієї галузі 

промисловості, де застосовується цей вид робіт. В основному зварювальний 

аерозоль складається із заліза і його окислів, але в нього можуть так само 

входити такі речовини та їх сполуки, як марганець, хром, нікель, алюміній, 

мідь, цинк, фтор, кремній, азот та інші [2, 3]. 

Багаторічні дослідження  вчених  дозволили встановити, що  найбільш 

розповсюдженими захворюваннями від дії  хімічних факторів на організм є :  

- пиловий бронхіт; 
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- пневмоконіоз; 

- бронхіальна астма; 

- гіперчутливий пневмоніт; 

- професійна екзема; 

- нейротоксикоз (інтоксикація марганцем). 

 На рисунку 1 зображено загальна структура захворювань в відсотках на 

10 000 робітників-зварників. 

Рисунок 1. Структура захворювань в % 

 

Пневмоконіоз – це хронічне захворювання легенів, яке розвивається 

внаслідок тривалого вдихання та відкладання в легенях пилу і характеризується 

розвитком дифузного фіброзу. Пневмоконіоз – невиліковне і необоротне 

захворювання, і єдиний спосіб захисту від нього – запобігання вдихання пилу. 

Залежно від складу пилу, що вдихається, розрізняють кілька видів 

пневмоконіозу [4]:  

- силікоз, викликаний вдиханням пилу, що містить велику кількість 

вільного двоокису кремнію; 

- силікатози (від пилу силікатів, тобто речовин, що містять двоокис 

кремнію, пов'язану з іншими елементами  наприклад алюмінієм, магнієм); 

- азбестоз – від азбестового пилу; 

- талькоз – від талькова пилу; 

- антракоз – від кам'яно-вугільного пилу; 

- сидероз – від пилу заліза; 

- сілікоантракоз – від змішаного пилу двоокису кремнію і кам'яного 

вугілля [5].  

Пневмоконіоз  починає явно проявлятися у зварника приблизно після 15-

20 років роботи (рисунок 2).  Він виникає насамперед від впливу 

дрібнодисперсного пилу, що утворюється як при газовому різанні, так і при 

зварюванні. Якщо ж зварник постійно працює в закритих приміщеннях з 
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поганою вентиляцією, то  процес проходить прискорено і клінічні прояви його 

спостерігаються вже через п'ять - сім років постійної роботи в таких умовах. 

 
Рисунок 2.  Комп‘ютерна томограма зварника, стаж роботи 16 років 

 

Характерно, що перші прояви пневмоконіозу не викликають великого 

занепокоєння – це невеликий кашель, виділення мокротиння в невеликій 

кількості, негостра і досить рідкісна біль у грудній клітці, задишка, також не 

особливо помітна. Обстеження довгий час не показують серйозних відхилень. 

Тобто якщо пацієнт не повідомить лікарю, що працює зварником, то лікар, 

можливо, не зверне уваги на початкові симптоми. Але через 2 роки картина 

починає посилюватися, і вже можна простежити виражені ознаки емфіземи 

легенів. Рентгенологічне обстеження виявляє вузлоподібні утворення, які 

мають чітку округлу форму, однаковий розмір [4]. 

Одне з частих ускладнень, яке можливе при пневмоконіозі – це 

туберкульоз. Однак,  саме це захворювання виникає не часто. А бронхолегенева 

інфекція хронічного типу, ускладнена бронхітним симптомокомплексом, –

явище часте і звичне. Це ускладнення характерно витікає з частих отруєнь 

газом, яким доводиться дихати робітнику в процесі зварювання, і 

респіраторних захворювань, також викликаних дратівливим газом і 

дисперсними аерозолями. Часто все це виражено в слабкій формі, але володіє 

накопичувальним ефектом [4]. 

Пиловий бронхіт – форма патології легень, що характеризується 

переважним ураженням бронхіального дерева. За своєю нозологічною 

приналежністю пиловий бронхіт відноситься до групи хронічних 
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неспецифічних захворювань легень і є однією з форм хронічного бронхіту, 

проявляється у зварників через 5 років роботи [6]. 

 На фоні загального погіршення роботи легенів і дихальних шляхів  

починають проявлятися симптоми   бронхіальної астми і гіперчутливого 

пневмоніту.   Їх відносять до хронічних захворювань  дихальних шляхів, які 

обумовлені  обструкцією дихальних шляхів та бронхоспазмом [7]. Типові 

симптоми включають хрипи, кашель, стиснення у грудях та задишку.  

Лікування при професійних легеневих і респіраторних захворюваннях 

має два пов'язаних напрямки: етіологічне і патогенетичне. Перше передбачає 

зміну професії, виключення контакту з пилом, зміна умов і середовища роботи. 

Друге включає призначення [3]: 

- відхаркувальних препаратів; 

- бронхолітиків; 

- біогенних стимуляторів; 

- вітамінів; 

- інгаляції; 

- ЛФК; 

- фізіотерапевтичних процедур; 

- санаторного лікування; 

- поїздок на курорти. 

Ще один тип професійних захворювань зварників пов'язаний з хронічною 

інтоксикацією марганцем, так як марганець часто додають в зварювальні 

матеріали , тому що вони є розкислювачами і модифікаторами, то його можна 

знайти в великій кількості, в електродах і дротах, також марганець, хоча б в 

малій кількості, присутній майже в усіх сталях. Професійний нейротоксикоз, 

викликаний марганцем – одна з важких форм професійного захворювання 

зварника. У певних кількостях марганець є в організмі і сприяє певним 

життєвим процесам, наприклад, робить позитивний вплив на вироблення 

антитіл. Відсутність необхідної частки марганцю викликає захворювання, так 

само, як і його надлишок [5, 8]. 

При зварюванні електродами і дротами, в які входить марганець,  він 

виділяється і наповнює собою зварювальний аерозоль. Проникаючи в організм 

через легені, марганець осідає в кістках, головному мозку, а потім виділяється в 

різних секреціях організму. Він порушує багато типів обмінів в організмі, 

пригнічує виділення адреналіну, діє на підкіркові вузли, на гіпоталамус, 

порушує баланс речовин, ускладнює вироблення ферментів, що тягне за собою 

ослаблення м'язового тонусу, розвиток вегетативних розладів, порушення 

координації рухів [8]. 

Печінка, залози внутрішньої секреції, кровонаповнення мозку – все це 

страждає від надлишку марганцю, а також може розвинутися бронхіальна 

астма, відкритися вразливість для різного виду алергії, початися екзема. В 

результаті отруєння марганцем немає гострих ознак отруєння, але існує 

накопичувальна реакція, поступове наростання ознак інтоксикації. Все 

починається із загальної слабкості, схожої на перевтому. І лише поступово 
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ознаки дають повну картину отруєння, можуть з'явитися симптоми 

марганцевого паркінсонізму. 

Ще однією розповсюдженою хворобою зварників  є  професійна екзема. 

Вона розвивається в результаті алергічної сенсибілізації організму при 

постійному впливі шкідливих професійних чинників. До факторів, що 

викликають розвиток професійної екземи, відносяться: солі хрому і нікелю, 

деякі барвники, цемент, скипидар, формальдегід, синтетичні епоксидні смоли, 

бакелітові клей та інші хімічні речовини. Виникнення професійної екземи 

сприяє вологе або сухе повітря робочого приміщення, вплив на шкіру пилу, 

часте травмуванні шкірного покриву. Клінічна картина професійної екземи 

схожі з проявами істинної екземи. Загострення починається з почервоніння і 

набряклості шкіри, на якій потім з'являються везикули і папули. Процес 

характеризується вираженою сверблячкою. Розтин бульбашок супроводжується 

утворенням невеликих ерозій. На початку професійної екземи запальні зміни 

шкіри виникають тільки на ділянках, безпосереднього контакту з провокуючим 

чинником. При повторних загостреннях в процес залучаються і інші ділянки 

шкіри. З плином часу від 3 років в осередках ураження відбувається 

ущільнення шкіри з посиленням кожного малюнка і появою запального 

синюшного забарвлення. У лікуванні професійної екземи застосовують 

глюкокортикостероїди: преднізолон, триамцинолон, дексаметазон, 

кортикотропін. Рекомендована вітамінотерапія, при вираженому свербінні – 

седативні засоби [3]. 

Висновок. Комплекс факторів, що впливає на здоров‘я зварників дуже 

великий, тому нами було розглянуто основні хімічні фактори, що найбільше 

завдають шкоди організму. Було помічено, що найбільше страждають органи 

дихання, очі, шкіра, також спостерігаються загальна інтоксикація організму 

парами хімічних сполук. Важкі умови праці та накопичення  хвороб  

призводить до того, що 30% зварників так і не доживають до пенсійного віку. 

Тому профілактика  появи професійних хвороб є актуальною темою даної  

галузі промисловості. 
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ЗАХИСТ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ ПРИ ЯДЕРНИХ КАТАСТРОФАХ. 

ЗАХИСТ ВІД РАДІОАКТИВНОГО ЙОДУ. 

Малишев А. І., студент (каф. СП, НТУУ «КПІ», ННК «ІПСА») 

На жаль чи на щастя – це вирішує кожен сам, ми живемо у вік ядерної 

фізики. І нові технології повсюдно впроваджуються в наше життя. Сьогодні ми 

не уявляємо світ без ядерної енергії, будь то «мирний атом» або ядерна зброя. А 

що робити, адже у людства ростуть апетити і амбіції. І щоб своєчасно 

задовольняти і те, і інше, необхідні величезні запаси енергоресурсів. Відносно 

дешевим таким ресурсом є енергія атома. Все більше країн зацікавлені в 

розробці ядерних проектів – як зброї, так і АЕС. Якщо ймовірність ядерної 

війни сьогодні мала, то ядерних катастроф, пов‘язаних з АЕС, можна очікувати 

в будь-яку хвилину. 

29 років минуло з часу трагедії на Чорнобильській АЕС, у 2011 році - 

трапилася нова катастрофа в Японії на «Фукусіма-1». Кожна АЕС може стати 

другим «чорнобилем» або другою «Фукусімою». Звичайно, це не привід 

відмовлятися від АЕС, але треба бути готовим, як кажуть, «на всякий 

пожежний ...». На жаль, грамотність населення відносно заходів щодо 

профілактики радіоактивного зараження вкрай мала. У цій статті буде 

висвітлено, як можна допомогти собі і своїм близьким пережити цю трагедію з 

мінімальним ризиком для здоров'я[1]. 

При аваріях на АЕС зазвичай в атмосферу потрапляють радіоактивні 

ізотопи йоду і цезію. У більшості це J131 і Cs137. Період напіврозпаду J131 - 8 діб, 

а Cs137 - 30 років і один місяць. Радіоактивний йод досить леткий, тому існує 

велика вірогідність зараження при вдиханні забрудненого повітря, а також при 

вживанні їжі, особливо молока. Цезій легко розчиняється у воді, тому його 

легко змити з тіла і предметів. Але мова піде саме про радіоактивний йод, а 

точніше про те, як від нього вберегтися[4]. 

На сьогодні навіть лікарі не мають чіткого уявлення, як діяти в ситуації 

радіоактивного зараження йодом. Можливо, деякі знають, що від 

радіоактивного йоду може врятувати стабільний йод, але в якій формі цей йод 

міститься і як його приймати, знає далеко не кожен. 

Чому щитоподібна залоза? 

Щитоподібна залоза – єдиний орган, який у великих кількостях захоплює 

йод, одержаний нами ззовні. Йод необхідний щитоподібній залозі для синтезу 

гормонів. Причому вона не розбирає, який йод захоплює – стабільний чи 

радіоактивний. А в умовах йодної недостатності, при тому, що територія 

України майже вся ендемічна по дефіциту йоду, щитоподібна залоза поглинає 

йод з великою швидкістю. Тому важливо перешкодити їй у цьому під час 

загрози радіоактивного зараження[2]. 

Поглинання радіоактивного йоду залежить від її функціонального стану. 

• Нормально працююча залоза накопичує близько 30%  йоду. 

• Залоза з гіперфункцією накопичує швидше і більше - 50%. 
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• Залоза зі зниженою функцією накопичує повільніше - 15-25%. 

Накопичення радіоактивного йоду залежить від віку. Сильно схильні до 

цього діти, тому у них залоза маленька і висока функціональна активність. 

Швидкість накопичення у дітей в декілька разів перевищує таку у дорослих. 

Також до групи ризику входять вагітні жінки, у яких є фізіологічне підвищення 

роботи залози, а, отже, і поглинати радіоактивний йод вони будуть швидше, 

ніж невагітні. У матерів, які годують, протягом 24 годин в грудне молоко 

переходить четверта частина йоду, який надходить, тому їм доцільно на час 

припинити грудне вигодовування[2]. 

Як захистити щитовидну залозу? 

Існує поняття «йодна профілактика», всі ми знаємо про неї не з чуток. А 

те, що є так звана «екстрена йодна профілактика», думаю, деякі чують вперше. 

І дійсно, у мирний час для профілактики дефіциту йоду в організмі ми 

використовуємо йодовані препарати або йодовану сіль, які містять дози йоду в 

мікрограмах (добова потреба в йоді 100-200мкг / добу). 

При ядерній катастрофі використовують величезні дози йоду, в тисячу 

разів більше, вимірювані в міліграмах. Саме такі дози йоду зможуть 

заблокувати щитоподібну залозу, щоб вона на час втратила здатність до 

захоплення йоду з крові. Важливо пам‘ятати, що більше ніякими 

радіозахисними властивостями препарати стабільного йоду не володіють[2, 3]. 

У минулі часи в кожній аптечці цивільної оборони були таблетки калію 

йодиду в дозі 130мг. Сьогодні цей препарат повинен зберігатися в запасах 

медичних установ або складах цивільної оборони. Запаси повинні бути в 

такому обсязі, щоб забезпечити населення на 7 днів. Але, звичайно, зручніше, 

щоб ці препарати зберігалися у вас вдома, далеко від дітей, зрозуміло. До речі, 

якщо у вас вдома будуть свої протигази і засоби хімзахисту, це теж не буде 

зайвим, якщо трапиться НС. 

Таблетки калію йодиду випускаються в двох дозах - по 40мг і 125мг. Їх не 

продають у роздрібній аптечній мережі. Їх можна придбати в спеціалізованих 

магазинах по продажу засобів індивідуального та колективного захисту. Це 

можна зробити навіть через інтернет. Термін придатності - 4 роки. Рішення про 

початок йодної профілактики приймають фахівці МНС на підставі радіаційної 

розвідки. До цього моменту потрібно утриматися від передчасного вживання 

препаратів йоду[4]. 

Як тільки надійшла команда про початок йодної профілактики, спочатку 

проводять профілактику у новонароджених, немовлят та дітей віком 3-12 років. 

Приймаються таблетки калію йодиду у віковому дозуванні. Прийом для 

повного захисту щитовидної залози потрібно починати за день до 

передбачуваного зараження місцевості або через 30 хвилин після оповіщення 

про ризик зараження. При прийомі препарату через 2 години ефективність 

становить 80%, через 8 годин - 40%, через 24 години - 7%. 

Вікові дози калію йодиду наступні: 

• Дорослим і дітям від 2 років і старше по 1 таблетці по 125 мг. 

• Дітям до 2 років - по 1 таблетці по 40 мг щодня. 
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• Вагітним жінкам - по 1 таблетці по 125 мг з одночасним прийомом 

перхлорату калію 750мг (3 таблетки по 250мг). 

Протипоказаннями до прийому високих доз калію йодиду будуть: 

1. Захворювання щитоподібної залози з тиреотоксикозом; 

2. Підвищена чутливість до йоду; 

3. Герпетиформний дерматит і васкуліт. 

У цих випадках можливе застосування інших препаратів, наприклад 

перхлорату калію. 

Особливості прийому в різних вікових групах 

Саме діти мають підвищену чутливість до радіації і підвищеною 

здатністю до захоплення йоду. Також у них вище ризик онкологічних 

захворювань щитоподібної залози в майбутньому, ніж у більш дорослого 

покоління. Якщо загроза триває, то прийом препарату здійснюється повторно. 

Якщо після першого прийому з'явилася висипка, то від повторного прийому 

потрібно утриматися. Виняток становлять новонароджені, вагітні та жінки. 

Користь від таких профілактичних заходів повністю перекриває ризик 

передозування цими препаратами. 

У дорослих молодше 40 років ризик розвитку раку щитоподібної залози 

після захоплення радіоактивного йоду невеликий, але і побічні ефекти від 

прийняття таких вікових доз калію йодиду також незначні. 

У осіб старше 40 років вірогідність розвитку практично дорівнює нулю, а 

ось ризик від прийому високої дози йоду може бути істотним у плані розвитку 

тиреотоксикозу на тлі вузлів, утворення так званих функціональних автономій. 

Тому в цій групі призначення стабільного йоду має відбуватися з обережністю, 

при ризику накопичення 5 г радіоактивного йоду. Швидше за все, це 

стосуватиметься персоналу ядерного реактора. 

Що ще можна зробити? 

Поряд з прийомом препарату калію йодиду необхідно обмежити 

надходження радіоактивного йоду з їжею, особливо з молоком. На час 

надзвичайного стану потрібно опинитися від цього продукту і замінити його 

сухим молоком або згущеним. Потрібно перебувати в закритому приміщенні, 

максимально ізолювавши його від зовнішнього середовища. Мінімум один раз 

на день проводити вологе прибирання. 

Що буде, якщо випити йод? 

Кожен з нас чув про те, що йод необхідний і корисний для організму. І 

багато обивателів не можуть провести грань між власне хімічним елементом і 

препаратом, який продається в аптеці. Для кращого розуміння можна навести 

приклад – залізо. Його недостача і необхідність у цьому мікроелементі не 

змушує ж їсти залізну стружку на сніданок, обід і вечерю. З'являється 

необхідність вживати продукти, які його містять або приймати відповідні 

препарати. Те ж саме можна сказати про йод. Варто пам'ятати, що йод є 

токсичною речовиною, його застосування всередину ніяк не виправдано. Деякі 

люди почнуть наводити приклади прийому препарату при аваріях на АЕС. 

Наприклад, катастрофі на Фукусімі, коли багато починали приймати засіб в 
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неконтрольованих дозах, щоб уникнути променевої хвороби. В одній же каплі 

розчину йоду міститься приблизно річна доза йоду для організму. А ті побічні 

ефекти і симптоми – токсичне отруєння, головний біль, загальне погане 

самопочуття списувалося на вплив радіації, а не на отруєння йодом. Найбільш 

типовими симптомами йодного отруєння є поява нудоти, проносу, язик стає 

обкладеним бурим нальотом, підвищується стомлюваність, температура тіла та 

ін. При прийомі йоду варто пам'ятати про велику ймовірність опіку слизової 

оболонки по всьому стравоходу. Навіть крапля може спровокувати серйозних 

опік слизової, особливо у дітей, в силу фізіологічних особливостей [4, 5]. 

 
Науковий керівник Гусєв А.М., к.б.н., доцент (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ») 
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АНАЛІЗ ФАКТОРІВ НЕБЕЗПЕКИ В ХІМІЧНІЙ   ПРОМИСЛОВОСТІ ТА 

МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ 

     Маргарян А.А., студ. (гр. ЛБ-31, ІХФ НТУУ «КПІ») 

  

 Підприємства хімічної промисловості є потужним джерелом забруднення 

атмосферного повітря, водойм і ґрунтів газоподібними, рідкими та твердими 

відходами виробництва. Це пояснюється значною кількістю хімічних об‘єктів і 

недоврахуванням екологічного фактора у процесі проектування, будівництва й 

експлуатації підприємств галузі. 

Світове целюлозно-паперове виробництво неухильно зростає, як зростає 

й попит. У багатьох країнах, що розвиваються, в целюлозно-паперовому 

виробництві замість лісу використовують недеревні рослини: стебло цукрової 

тростини після видобування з нього цукру, солому збіжжя й сабаї, сизаль, 

генекен, бамбук. Недеревні матеріали розглядають як дуже важливу 

альтернативу деревній сировині. Це пов‘язано зі зростанням дефіциту деревини 

та цін на вироби з целюлози, особливо на папір. Найбільші виробники паперу – 

США, Канада, Японія, Росія, Німеччина, Фінляндія, Швеція, Франція, Велика 

Британія. Головні постачальники паперу й картону на світовий ринок – Канада, 

Швеція, Фінляндія, Норвегія. 

Найбільшими підприємствами галузі є целюлозно-картонний завод у 

Жидачеві Львівської області і картонно-паперовий комбінат в місті Обухові 

Київської області. На картонно-паперовій фабриці в Понінці Хмельницької 

області виробляють учнівські зошити [1]. 

На целюлозно-паперових комбінатах джерелами промислових газових 

викидів є содо-регенеративні котлові агрегати, вапняно-регенеративні печі, 

варильні котли й випарні пристрої. Головним компонентом для одержання 

целюлози є низькоякісна деревина хвойних і листяних порід дерев, відходи 

лісопиляння і деревообробки. У спеціальному апараті деревину піддають 

обробці і вона перетворюється в целюлозу. 

Підприємства целюлозно-паперової промисловості скидають у стічні 

води целюлозні волокна й розчини органічних речовин. У стоках цих 

підприємств є розчинені вуглеводні, смоли і жири. Всі вони легко окислюються 

при взаємодії з аеробними мікроорганізмами, що супроводжується інтенсивним 

споживанням кисню, розчиненого у воді, та перенасиченням водоймищ 

органічними речовинами. 

Комбінат потужністю 180 тис. т на рік книжково-журнальної та паперової 

продукції й 15 тис. т на рік обгорткового та пакувального паперу споживає 

щороку 500 тис.    деревини, 95 тис. т мазуту або 82 млн    природного газу, 1 

070 МВт за год електроенергії, 24,8 млн м3 свіжої води; потребує вилучення із 

сільськогосподарського обороту майже 150 га земельних угідь під будівництво 

бетонного водосховища для збору річкової води, резервуарів місткістю 150    

кожний для забезпечення очисних споруд технічною водою. Очистка стічних 

вод передбачає будівництво комплексу водоочисних споруд потужністю 100 
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тис.    на добу, у тому числі блоку вхідного обладнання, відстійників і фільтрів 

із реагентною обробкою води. 

Фактори, які впливають на слан навколишнього середовища та на 

здоров‘я людей: 

1. Споживання великої кількості прісної води. Розташування підприємств 

хімічної промисловості поряд із великими населеними пунктами погіршує стан 

здоров‘я людей. Споживання целюлозно-паперовою промисловістю великої 

кількості деревини, природного газу, свіжої води потребує вилучення з 

сільськогосподарського обороту великої кількості земельних угідь. 

2. Забруднення атмосферного повітря, водойм і ґрунтів газоподібними, 

рідкими та твердими відходами виробництва. Кумуляція хімічних речовин у 

ґрунті та річках, що спричинює надходження їх в організм тварин, рослин чи 

людини. Викиди в повітря пилу та сполук фтору під час виробництві 

суперфосфату 

3. Забруднення водних, земельних ресурсів, атмосфери внаслідок 

використання продукції хімічної промисловості (споживачі: сільське 

господарство, ПЕК, машинобудування, металургія, харчова промисловість, 

промисловість будівельних матеріалів) [5]. 

Целюлозно-паперова промисловість є однією з найбільш водоємких 

галузей народного господарства, тому що щорічно на цих підприємства на 

території СНД утворюється близько 34млрд.    стічних вод. На Жидачівському 

картонно-паперовому комбінаті утворюється в середньому 12,775 млн    

стічних вод на рік, які направляються на очисні споруди підприємства, і ступінь 

їх очистки по БПК5 складає 80-90%, що вказує на недостатнє виділення 

органічних речовин (лігнін) та завислих. 

За даними Всесвітньої організації охорони здоров‘я вода може містити 13 

тисяч токсичних речовин, нею передається до 80 % усіх існуючих захворювань, 

від яких у світі щорічно вмирає 25 млн. чоловік. 

У реальних умовах вода містить органічні й мінеральні сполуки, мікро- і 

макроелементи, гази, колоїдні частинки та живі мікроорганізми. Основні 

компоненти питної води незмінні – гідрокарбонатні, сульфатні та хлористі солі 

кальцію, магнію та натрію. Серед мінералів у воді є кремній, фтор, стронцій, 

цинк, серед макроелементів – залізо і калій. Вміст цих речовин не повинен 

перевищувати так звані гранично допустимі концентрації (ГДК) [3]. 

Щоб природна вода була придатна для вживання, вона проходить 

декілька стадій очищення та знезараження на водопровідних станціях. 

Способи очищення забруднених вод можна об‘єднати в наступні групи: 

механічні, фізичні, фізико-механічні, хімічні, фізико-хімічні, біологічні, 

комплексні. 

Шляхом аналізу існуючих методів очистки стічних вод цієї галузі 

встановлено, що основні технології включають стадії, які об'єднані в різні 

технологічні схеми очищення стічних вод. Стічні води після механічного 

очищення (решітки з прорізами 16 мм, пісколовки) подаються в первинні 

радіальні відстійники, а потім в камери змішування з біогенними речовинами та 
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реагентами нейтралізації (НСІ або NaOH) з наступною подачею в аеротанки 

біологічного очищення. Очищену воду подають у вторинні радіальні 

відстійники для додаткової очистки від активного мулу та механічних домішок. 

Після цього воду подають у відкрите водоймище через глибинний розсіюючий 

випуск, а активний мул частково повертають у первинний відстійник. Основну 

масу мулу разом з осадом перекачують у мулоущільнювач, а потім в цех 

обробки осаду - на обезводнення в вакуумному фільтрі і подають для 

захоронення [4]. 

У наш час також застосовується додаткове очищення води вищими 

водними рослинами. Вищі водні рослини, такі як комиш, очерет, рогоз, 

володіють здатністю видаляти з води забруднюючі речовини: біогенні елементи 

(азот, фосфор, калій, кальцій, магній, марганець, сірку), важкі метали (кадмій, 

мідь, свинець, цинк), феноли, сульфати, нафтопродукти, синтетичні 

поверхневоактивні речовини (СПАР), і поліпшити такі показники органічного 

забруднення середовища, як біологічне споживання кисню (БСК) і хімічне 

споживання кисню (ХСК). 

Водні рослини в водоймах виконують наступні основні функції: 

 фільтраційну (сприяють осіданню завислих речовин); 

 поглинальну (поглинання біогенних елементів і деяких органічних 

речовин); 

 накопичувану (здатність нагромаджувати деякі метали і важко 

розкладаючі органічні речовини); 

 окислювальну (в процесі фотосинтезу вода збагачується киснем); 

 детоксикаційну (рослини здатні накопичувати токсичні речовини і 

перетворювати їх в не токсичні) [2]. 

Коренева система рогозу має високу акумулюючу здатність відносно 

важких металів. Концентрація металів у кореневій системі рогозу, який ріс на 

берегах шламонакопичувачів електростанцій, досягала (мг/кг): заліза – 199,1; 

марганцю – 159,5; міді – 3,4; цинку – 16,6 [2]. 

Відомо, що очерет має високі адаптивні властивості і здатний проростати 

в дуже забруднених промисловими стічними водами водоймах. Встановлено, 

що очерет здатний видаляти з води такі сполуки, як феноли, нафтоли, аніліни та 

інші органічні речовини. Питоме поглинання мінеральних речовин досягає (г на 

1 г сухої маси): кальцію – 3,95, калію – 10,3, натрію – 6,3, кремнію – 12,6, цинку 

– 50. марганцю – 1200, бора – 14,6 [2]. 

 
Науковий керівник - Ковтун А.І., аситент каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ» 
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ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ 

Микитенко Л.І., ст. викладач (каф. ТБТМП КНУТД) 

 

 Рівні виробничого травматизму і професійної захворюваності є 

основними показниками стану охорони праці  в тій чи іншій сфері економічної 

діяльності. 

 За даними Міжнародної організації праці, щорічно у світі фіксується 

близько 125 млн. нещасних випадків, пов`язаних з виробництвом, у тому числі 

10 млн. – з тяжкими та 220 тис. – зі смертельними наслідками. Проте, згідно з 

даними міжнародної статистики, головним винуватцем нещасних випадків є 

сама людина, яка працює [1].  

Сучасні дослідження доводять, що проблема настання випадків 

виробничого травматизму знаходиться передусім в сфері «людського чинника». 

На думку більшості фахівців, виробничий травматизм, у першу чергу, залежить 

від організаційної, соціальної та культурної складових процесу виробництва 

[2]. 

Найбільш фундаментальними науковими роботами з дослідження 

людського фактора є роботи американських вчених Гарольда Блекман і Девіда 

Гартмана. Вони розробили короткі описи – посібники для навчання фахівців 

обліку людського чинника при ймовірнісному аналізі безпеки за допомогою 

комп‘ютерного коду IRRAS.  

У США в практику впроваджено методики аналізу помилок оператора:  

визначення значущості помилок людини в технічній системі; надійність 

людини як функція його здібностей; метод індексів ймовірності успіху; прямі 

числові оцінки (експертні оцінки); метод моделювання дій (помилок) при 

техобслуговуванні.  

Проблема оцінки людського фактора з точки зору прогнозу і запобігання 

відповідних ризиків вимагає:  залучення експертів, які повинні брати участь на 

стадії розробки проектів;  створення бази знань з можливим ризикам і практиці 

їх прогнозу та запобігання;  введення в проектні рішення відповідних 

підрозділів і систем, що запобігають ризикам і забезпечують ефективність 

участі людського фактора. 

Основним загальновизнаним методом охорони праці вже багато років є 

використання системи безпеки. На неї покладено вирішення двох основних 

завдань, а саме: сприяння створенню машин та інструментів, при роботі з 

якими небезпека знижується до мінімального рівня, та розроблення 

спеціальних засобів захисту, що охороняють людину від небезпеки в процесі 

праці. При цьому необхідно приділяти увагу й технічному навчанню людей 

безпечним прийомам праці та використанню засобів захисту, а також загальним 

питанням організації безпечної роботи.  

 Постійна взаємодія з небезпечними машинами та непоінформованість про 

велику кількість нещасних випадків призводять до того, що людина перестає 

боятися того, що є дуже небезпечним.  
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Також існують і суб'єктивні причини, це: недисциплінованість, 

схильність до ризику;  недолік знань або досвіду; порушення фізичного або 

емоційного стану та інше. Як свідчить практика, на настання нещасних 

випадків впливають також багато соціальних чинників, таких, як психологічний 

клімат у колективі, наявна система стимуляції праці, умови життя та ін. 

 До складного комплексу проблем, що виникають у зв‘язку з розвитком 

промислового виробництва, входять і психологічні проблеми, пов‘язані з 

забезпеченням безпеки праці.   

  Поширення технічних засобів у промисловості та сільському 

господарстві, відсутність необхідної інформації про запобіжні заходи при 

роботі з ними, а також брак відповідного виховання породжує, особливо у 

молоді, недооцінювання технічних чинників травматизму. У зв'язку з цим 

гостро постають завдання узагальнення досвіду організації служби безпеки 

праці на виробництві, вдосконалення структури комплексу «людина-машина», 

спеціального навчання та виховання працюючих і на цій основі створення 

ефективних методів і форм управління безпекою виробничих систем.  

Оптимізація використання властивостей індивіда, оптимізація станів 

людини в праці досягаються такими практичними заходами, як професійний 

психологічний відбір, удосконалення професійної підготовки (та 

перепідготовки), раціоналізація соціального та фізичного середовища з 

урахуванням психологічних можливостей працюючих.  

При організації взаємозв'язку людини та машини в системі «людина- 

машина важливу роль відіграють не стільки анатомічні та фізіологічні, скільки 

психологічні властивості людини: сприйняття, пам'ять, мислення, увага тощо. 

Якщо при створенні нової техніки ці властивості не буде враховано, то це 

означає, що вже в самій створюваній техніці закладаються людські помилки [3]. 

 Об'єктом інженерної психології є трудова діяльність людини. Деякі автори 

визначають інженерну психологію як «науку, що вивчає системи «людина-

техніка» (СЛМ) з метою досягнення їх високої ефективності та яка розробляє 

психологічні основи: конструювання техніки та організації управління 

технологічним процесом; підбору людей, які мають необхідний рівень 

індивідуально-психологічних професійно-важливих якостей для роботи з 

певною технікою; професійної підготовки людей, які використовують у своїй 

трудовій діяльності складні технічні пристрої. Інженерна психологія виникла на 

стику технічних і психологічних наук. Як психологічна наука інженерна 

психологія вивчає психічні та психофізіологічні процеси та властивості 

людини, з'ясовуючи, які вимоги до окремих технічних пристроїв і побудови 

СЛМ у цілому витікають з особливостей людської діяльності, тобто вирішують 

завдання пристосування техніки до умов праці. Звернення дослідників до 

вивчення психологічних аспектів управління продиктоване особливою 

значущістю «людського чинника» у функціонуванні різних систем управління.  

Сучасна концепція охорони праці охоплює різні аспекти психологічного 

клімату на виробництві. Тут розглядається проблема вивчення дії 

психологічних і організаційних чинників на рівень виробничого травматизму та 



274 

інші аспекти виробництва. При цьому виділяються такі напрями: усунення 

виробничих стресів; забезпечення балансу між роботою і приватним життям 

працівників;  усунення фізичної та психологічної жорстокості на виробництві;  

вивчення дії психологічних і організаційних чинників на рівень виробничого 

травматизму та на інші чинники виробництва. 

Ідея психології виробничого середовища спрямована, передусім, на 

виключення виробничих стресів, оскільки, на думку фахівців [4], саме стрес 

нерідко стає причиною виробничих помилок і травм. У стані стресу у людини 

нерідко порушується сон, координація рухів, здатність приймати правильні 

рішення, знижується загальна працездатність і ефективність трудової 

діяльності. Таким чином, скоротивши дію усіх перерахованих стресогенних 

чинників, ми можемо отримати не лише істотне поліпшення якості роботи, але 

й помітне зниження виробничого травматизму, а отже – і супутніх фінансових 

витрат [5].  

Свого часу низка країн законодавчо встановила специфічні довгострокові 

відпустки для відновлення здоров'я працівників, чиї трудові функції 

припускають підвищене психологічне навантаження.  

 Психологія безпеки праці є важливою ланкою в структурі заходів із 

забезпечення безпеки людини. Проблеми аварійності та травматизму на 

сучасних виробництвах неможливо вирішувати тільки інженерними методами.  

 Досвід свідчить, що в основі аварійності та травматизму (до 60…90 % 

випадків) часто лежать не інженерно-конструкторські дефекти, а організаційно-

психологічні причини, такі, як: низький рівень професійної підготовки з питань 

безпеки; недостатнє виховання; слабка установка фахівця на дотримання 

безпеки;  допуск до небезпечних видів робіт осіб із підвищеним ризиком 

травматизму; перебування людей в стані стомлення або інших психічних 

станів, що знижують надійність і безпеку їх діяльності.  

  Дослідження людського фактора передбачає прогнозування ймовірності 

людської помилки і її кордонів для практичного застосування можливостей 

людини при проектуванні машин і механізмів, оптимізації людської діяльності, 

метою якої є безпека та ефективність при управлінні технічної системою. 

 Психологія безпеки вивчає застосування психологічних знань для 

забезпечення безпеки діяльності людини. Психологією безпеки розглядаються 

психічні процеси, властивості та особливо аналізуються різні форми психічних 

станів, що спостерігаються в процесі трудової діяльності [6]. У психічній 

діяльності людини розрізняють три основні групи компонентів: психічні 

процеси, їх властивості, стани. Психічні процеси становлять основу психічної 

діяльності та є динамічним відображенням дійсності. Без них неможливе 

формування знань і набуття життєвого досвіду. Розрізняють пізнавальні, 

емоційні, вольові психічні процеси (відчуття, сприйняття, пам'ять). Психічні 

властивості (якості особи) – це властивості особи або її власні особливості 

(спрямованість, характер, темперамент). Серед якостей особи виділяють 

інтелектуальні, емоційні, вольові, моральні, трудові. Ці властивості є стійкими 

та постійними. Психічний стан людини – це відносно стійка структурна 
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організація усіх компонентів психіки, що виконує функцію активної взаємодії 

людини із зовнішнім середовищем, представленим в даний момент конкретною 

ситуацією.   

Тривала психічна напруженість та особливо її позамежні форми ведуть до 

виражених станів стомлення. Організація контролю за психічним станом 

працівників потрібна у зв'язку з можливістю появи у фахівців особливих 

психічних станів, що не є постійною властивістю особи, але, виникаючи 

спонтанно або під впливом зовнішніх чинників, істотно змінюють 

працездатність людини. Психогенні зміни та афективні стани  виникають під 

впливом психічних дій, супроводжуються погіршенням самоконтролю і можуть 

бути причиною виробничого травматизму.  

У практичній трудовій діяльності людина проходить кілька 

психологічних етапів: професійний вибір, професійну адаптацію та само 

ідентифікацію, формування власного простору на робочому місці, 

налагодження відносин з колективом тощо. Кожен період має свої особливості, 

тому завдання організаційного психолога – знизити негативні моменти у 

трудовій діяльності кожного індивіда, мотивувати та зацікавити працею, 

сформувати позитивні психологічні установки у ставленні до процесу праці та 

організації в цілому. Приходячи на підприємство, людина починає формувати 

своє власне коло спілкування, коригувати психологічні установки відносно 

колективу; виходячи з досвіду спілкування, формує власну думку та ставлення 

до організації [7]. 

Важливими аспектами професійної психології є аналіз професійної 

діяльності, встановлення типових професійних завдань, ситуацій, труднощів, 

з'ясування професійних вимог. 

Отже, проблему безпеки праці, захисту працівника від дії шкідливих та 

небезпечних виробничих чинників необхідно вирішувати не тільки шляхом 

створення безпечної техніки, покращення технічних засобів захисту та 

удосконалення їх використання в процесі праці, але й з урахуванням 

«людського чинника». З метою попередження нещасних випадків необхідно 

вчасно виявляти конкретні психологічні причини їх настання. У сучасному 

виробництві, коли істотно змінився зміст і характер праці багатьох спеціалістів, 

обумовлений впровадженням у практику передових технологій, вирішення 

проблем безпеки праці без урахування психофізіологічних чинників 

неможливо. 

Технології реалізації практичної спрямованості психології професій  є 

різноманітними видами практик психологічної допомоги і підтримки людей. 

Об'єднання усього комплексу наукових і практичних проблем, пов'язаних з 

професійним розвитком особистості, дозволить ставити та вирішувати нові 

завдання, методологічно упорядкувати вже наявні знання, створити цілісну 

систему психологічної допомоги людині у професійному житті. 
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ЗАВДАННЯ ТА ПРИНЦИПИ СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНОГО 

ВИПАДКУ НА ВИРОБНИЦТВІ 

Микитенко Л.І., ст. викладач (каф. ТБТМП КНУТД) 

 

Страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних 

захворювань є самостійним видом загальнообов‘язкового державного 

соціального страхування в Україні, за допомогою якого здійснюється 

соціальний захист, охорона життя та здоров‘я громадян у процесі їх трудової 

діяльності. Одним із основних показників стану охорони праці є рівень 

виробничого травматизму та професійного захворювання. 

Незважаючи на заходи, що вживаються роботодавцями щодо створення 

безпечних умов праці на кожному робочому місці, робочими органами 

виконавчої дирекції Фонду соціального страхування, центральними та 

місцевими органами виконавчої влади, які здійснюють контроль та нагляд за 

станом охорони праці в галузях економіки, рівень виробничого травматизму та 

профзахворюваності залишається ще досить високим. 

Соціальне страхування є важливим фактором соціального захисту 

населення. Згідно зі статтею 5 Закону «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 загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності». 

До цього Закону закладено сучасну систему соціального страхування від 

нещасних випадків та профзахворювань, яка полягає не просто у збиранні 

внесків з підприємств і виплаті компенсацій тим, хто одержав травму чи 

захворів, а насамперед на недопущенні травматизму. Ефективність такої 

системи доведено досвідом функціонування систем соціального страхування 

Німеччини, Великобританії, США та інших розвинених країн. 

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 

матеріальної та моральної шкоди застрахованим і членам їх сімей. 

Необхідність звернення до принципів, за якими здійснюється загально- 

обов‘язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на 

виробництві та професійних захворювань, зумовлена об‘єктивними 

обставинами – станом виробничого травматизму та професійних захворювань, 
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що є результатом недостатніх заходів із забезпечення охорони праці на 

підприємствах, їх профілактики і попередження.       

 Принципи загальнообов‘язкового державного соціального страхування 

від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань за своєю 

правовою природою є внутрішньогалузеві, тобто засадами окремого правового 

інституту. У праві соціального забезпечення у деяких нормативно-правових 

актах, регулюючих окремі інститути цієї галузі, знайшли своє закріплення 

принципи цих інститутів. 

 Принципи страхування від нещасного випадку базуються на загальних 

принципах загальнообов‘язкового державного соціального страхування 

громадян України, викладених у ст. 5 Основ законодавства України про 

загальнообов‘язкове державне соціальне страхування від 14 січня 1998 року ғ 

16/98 [1] і не можуть їм суперечити. Зокрема, у Законі України «Про 

загальнообов‘язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на 

виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності» від 23 вересня 1999 р., ғ 1105 передбачені такі основні 

принципи страхування від нещасного випадку (ст. 5):  

1) паритетність держави, представників застрахованих осіб та 

роботодавців в управлінні страхуванням від нещасного випадку;  

2) своєчасне та повне відшкодування шкоди страховиком; 

 3) обов‘язковість страхування від нещасного випадку осіб, які працюють 

на умовах трудового договору (контракту) та інших підставах, передбачених 

законодавством про працю, а також добровільність такого страхування для 

осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, та громадян – суб‘єктів 

підприємницької діяльності; 

 4) надання державних гарантій реалізації застрахованими громадянами 

своїх прав; 

 5) обов‘язковість сплати страхувальником страхових внесків; 

 6) формування та витрачання страхових коштів на солідарній основі; 

 7) диференціювання страхового тарифу з урахуванням умов і стану 

безпеки праці, виробничого травматизму та професійної захворюваності на 

кожному підприємстві 

 8) економічна зацікавленість суб‘єктів страхування в поліпшенні умов і 

безпеки праці; 

 9) цільове використання коштів страхування від нещасного випадку [2]. 

Розглянемо деякі принципи докладніше. Паритетність держави, 

представників застрахованих осіб та роботодавців в управлінні страхуванням 

від нещасноговипадку полягає, зокрема, у тому, що управління Фондом 

соціального страхування від нещасних випадків здійснюється на паритетній 

основі державою, представниками застрахованих осіб і роботодавців. 

Безпосереднє управління Фондом здійснюють його правління та виконавча 

дирекція. До складу правління входять представники держави, застраховані 

особи та роботодавці (по 15 членів правління з вирішальним голосом та по 5 їх 
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дублерів, які у разі тимчасової відсутності членів правління за рішенням голови 

правління цього Фонду виконують їх обов‘язки).   

Обов‘язковість сплати страхувальником страхових внесків. 

Розглядуваним законом встановлено, що страхувальник, яким є роботодавець, 

зокрема юридична особа – платник єдиного податку, сплачує до Фонду 

страхові внески. Закон не передбачає винятків із принципу обов‘язковості 

сплати страхувальником страхових внесків (ст. 5 Закону України «Про 

загальнообов‘язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на 

виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності») для будь-яких видів підприємств, що є страхувальниками, в 

тому числі для тих, які працюють за спрощеною системою оподаткування. 

Юридичні особи – платники єдиного податку нараховують і сплачуть страхові 

внески до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на 

виробництві та професійних захворювань. Розмір внесків визначається для 

кожної юридичної особи – платника єдиного податку відповідно до тарифу, що 

залежить від класу професійного ризику. 

Економічна зацікавленість суб‘єктів страхування в поліпшенні умов і 

безпеки праці забезпечується диференціюванням страхового тарифу з 

урахуванням умов і стану безпеки праці, виробничого травматизму та 

професійного захворю- вання. 

При цьому ч. 4 ст. 47 Закону встановлено, що у будь-який час за 

рішенням відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду 

соціального страхування від нещасних випадків підприємство може бути 

віднесено на основі відповідного подання страхового експерта, який обслуговує 

це підприємство, до іншого, вищого класу професійного ризику виробництва у 

разі систематичного порушення нормативно-правових актів з охорони праці, 

внаслідок чого підвищується ризик настання нещасних випадків і професійних 

захворювань, а також у разі не проведення атестації робочих місць за умовами 

праці відповідно до законодавства. У той же час такий захід може мати і 

зворотну дію з початку фінансового року, зокрема, у разі проведення атестації 

та затвердження заходів щодо покращення умов праці [3]. 

 Юридична категорія «принципи права соціального забезпечення» має 

важливе теоретичне і практичне значення. Теоретичне значення полягає в тому, 

що вона дозволяє порівняти право різних держав, а також право однієї країни 

на різних історичних етапах. Практичне значення принципів права соціального 

забезпечення полягає в тому, що вони створюють основу єдиного розуміння 

положень законодавства про соціальне страхування, сприяють усвідомленню 

правових норм, чим забезпечується однакове їх тлумачення та 

правозастосування.  

Принципи страхування від нещасного випадку, крім того, визначають 

загальну спрямованість і тенденції розвитку інституту загальнообов‘язкового 

державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та 

професійних захворювань. Водночас вони носять більш конкретний характер, 

ніж загальні чи галузеві принципи: на їх основі створюються і реалізуються 
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лише норми правого інституту соціального страхування від нещасного випадку 

на виробництві та професійних захворювань. 

Держава гарантує усім застрахованим громадянам забезпечення прав у 

страхуванні від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання. 
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ПРАВА ТА УМОВИ НА ТРУДОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НЕПОВНОЛІТНІХ 

Мисливець К.С., Бєлоконова О.Ю., студ. (гр. СРз-22, ВПІ НТУУ «КПІ») 

 

Конституцією України встановлено права та умови для кожного 

громадянина на трудову діяльність. На даний момент у нашій державі існує 

низка проблем та порушень трудової діяльності працівників, серед яких 

ситуація з умовами праці для неповнолітніх є найактуальнішою.  

Трудове законодавство України захищає права працюючих 

неповнолітніх, установлюючи певні пільги. Це пов‘язано із віковими й 

психофізичними особливостями та нездатністю працюючої молоді конкурувати 

з досвідченими спеціалістами.  

Відповідно до статті 187 неповнолітні у трудових правовідносинах 

прирівнюються у правах до повнолітніх, а у галузі охорони праці, робочого 

часу, відпусток та деяких інших умов праці користуються пільгами, 

встановленими законодавством. 

Роботодавці зобов‘язані забезпечити під час робочої діяльності 

неповнолітніх виконання ними правил техніки безпеки та інших, передбачених 

законодавством, вимог щодо охорони здоров‘я. Також на робочому місці мають 

бути забезпечені умови праці відповідно до вимог нормативних актів.  

Конституція України містить у собі інформацію про вік із якого 

допускається прийняття на роботу. Згідно статті 188 КЗпП прийняття на роботу 

осіб молодше 16 років не допускається. Проте є деякі винятки з цього 

загального правила. За згодою одного з батьків або опікунів, працювати можуть 

особи, які досягли 15 років, а при дотриманні окремих умов – з 14 років. Усі 

особи, які не досягли 18 років приймаються на роботу, тільки за умови 

проходження медичного огляду. 

Робота у вихідні дні, нічні та надурочні роботи для працівників молодше 

вісімнадцяти років забороняється.  

Робочий час для неповнолітніх українців:  

 Особи від 16 до 18 років – 36 год. на тиждень. Якщо 5-денний робочий 

тиждень – не більше 7 годин на день, при 6-денному – менше 6 годин. 

 Особи  віком 15-16 років працюють 4-5 год. на день 

 Учні 14-15 років, що працюють під час канікул працюють 24 години на 

тиждень 

При прийнятті на роботу неповнолітніх, з ними має бути укладений 

трудовий договір у письмовому вигляді. Майбутній співробітник має надати 

документ, що засвідчує особу, ідентифікаційний код, трудову книжку, 

документи про освіту та стан здоров‘я (ч. 2 ст. 24 КЗпП України). 

Важливо зазначити, що встановлення випробувального терміну для 

неповнолітніх – заборонено. Законом для них встановлений скорочений графік 

роботи з оплатою праці у розмірі повного окладу. Відпустка таких працівників 

становить 31 календарний день. 



282 

При регламентованій законодавством тривалості робочого дня, 

неповнолітньому співробітнику заробітна плата виплачується в такому ж 

обсязі, як і працівникам при повній тривалості робочого дня. 

Посилаючись на статтю 198 КЗпП України звільнення неповнолітніх 

проходить наступним чином: якщо звільнення відбувається за ініціативою 

роботодавця, то дана процедура здійснюється тільки за згоди міської служби по 

справам дітей. Якщо неповнолітній буде звільнений без згоди служби,  то за 

рішенням суду, такий працівник має бути відновлений на посаді з оплатою 

вимушеного «прогулу».  

За статтею України 199 КЗпП України, у випадку, коли робота загрожує 

здоров‘ю неповнолітніх або порушує його інтерес, трудовий договір може бути 

розірваний на вимогу батьків, опікунів. 

Працевлаштування дітей до 14 років, особливо неофіційне, на даний 

момент не контролюється та перебуває поза законом. 

В зв‘язку з сьогоднішньою нестабільною економічною ситуацією в 

державі, чимало неповнолітніх українців влаштовуються на роботу. На жаль, 

деякі працедавці халатно ставляться до спеціальних пільг, що надаються 

неповнолітнім працівникам. Порушення з цього приводу караються законом. А 

молодь, що влаштовується на роботу до досягнення повноліття, повинна знати 

свої права та наголошувати на них під час працевлаштування і не виконувати 

роботу, що не відповідає вимогам закону.  

Цікаво висвітлити певні особливості трудового кодексу за кордоном. 

 У Німеччині неповнолітнім дозволено працювати після досягнення 

13ти років і лише за згодою батьків. Їх робочий день має бути не довшим ніж 3 

години на день. А при досягненні 15ти років, дитині дозволено працювати 

чотири тижні поспіль під час канікул. 

У США особи до 13 років можуть працювати рознощиком газет або 

нянькою. Чотирнадцятирічним тінейджерам можна займатись доставкою 

певних продуктів, працювати в магазині або кафе, продавати квитки тощо. 

Варто зауважити що в Америці  часто батьки працюючих підлітків забирають 

зароблену ними готівку собі або кладуть на спеціальний накопичувальний 

рахунок, який буде доступним для їх дитини з досягненням повноліття. 

Трудова дієздатність фізичної особи у Грузії починається у віці 16 років. 

Трудова дієздатність неповнолітніх осіб до 16 років починається за згодою її 

законного представника або опікуна / органу піклування, якщо трудові 

відносини не суперечать інтересам неповнолітнього, не шкодять його 

моральному, фізичному і розумовому розвитку і не обмежують його право і 

можливість на отримання обов'язкової початкової і базової освіти. Трудова 

угода з неповнолітнім до 14 років може бути укладена тільки для виконання 

робіт у сфері спортивної діяльності, діяльності в галузі мистецтва і культури, а 

також для виконання рекламних робіт. Забороняється укладення трудової угоди 

з неповнолітньою особою на виконання робіт, пов'язаних з гральним бізнесом, 

нічними розважальними закладами, виготовленням еротичної та 
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порнографічної продукції, фармацевтичних та токсичних речовин, їх 

перевезеннями і реалізацією. 

В Ізраїлі закон забороняє працю дітей віком до 15 років. Починаючи з 15 

років, молодих людей можна приймати на роботу - але з певними 

обмеженнями.  Заборонено роботу юних осіб у вихідні та додаткові години. 

Примус до понаднормової роботи є кримінальним порушенням. Кожному 

юнакові відведено один день на тиждень для занять з метою підвищення 

кваліфікації. Роботодавець зобов'язаний звільнити його від роботи на цей час. 

Лише у 2015 році Уряд Індії схвалив заборону на працевлаштування дітей 

до 14 років. «Заборона не буде застосована, якщо дитина допомагає родині або 

сімейному підприємству, не залучена в небезпечну професію або процес і 

робить це під час канікул або у вільний від навчання час ", - йдеться в офіційній 

заяві за підсумками засідання кабінету міністрів. Заборона не стосуватиметься 

дітей, які мають намір працювати в індустрії розваг - рекламі, кіно, 

телесеріалах, спортивних подіях, за винятком цирку. Також в документі 

наголошується на те, що робота не повинна заважати неповнолітньому 

отримувати шкільну освіту. Закон про право дітей на обов'язкову безкоштовну 

освіту від 2009 року передбачає обов'язкове відвідування школи дітьми у віці 

від 6 до 14 років. Виходить що дані закони суперечать один одному, бо 

допускають роботу дітей замість відвідування шкільних занять. 

У Об‘єднаних Арабських Еміратах закон не дозволяє допускати до 

роботи дітей у віці до 15 років. Максимальний робочий графік для дітей має 

бути не більше шести годин в день, з однією  або більше перервами для 

відпочинку, прийому їжі або молитви, які повинні складати в сукупності не 

менш ніж повну годину. Такі перерви повинні бути розташовані таким чином, 

що жодна дитина не повинна працювати протягом більш ніж чотири години 

поспіль. Жодна дитина не залишиться на робочому місці більш ніж сім годин. 

 
Науковий керівник: Мітюк Л.О., доц. каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ» 
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ОСОБЛИВОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ СКОРОЧЕНОЇ ТРИВАЛОСТІ 

РОБОЧОГО ТИЖНЯ  

Мітюк Л. О., доц. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»); 

Кондратович К. М., студ. (гр. СР-21, ВПІ НТУУ «КПІ»); 

Куцовол А. В., студ. (гр. СР-21, ВПІ НТУУ «КПІ»); 

Огій К. С., студ. (гр. СР-21, ВПІ НТУУ «КПІ») 

 

Робочий тиждень – установлена законом або на його підставі тривалість 

робочого часу в межах календарного тижня. Згідно зі статтею 50 Кодексу 

законів про працю України нормою робочого часу для працівників вважається 

40 годин на тиждень [1]. За такої тривалості працівники зайняті на робочих 

місцях п‘ять днів на тиждень і мають два вихідних дня. На деяких 

підприємствах може бути встановлений і шестиденний робочий тиждень та 

один вихідний. Але в такому випадку потрібно стежити за нормою щоденної 

роботи для працівників. Вона не може перевищувати 7 годин з тижневою 

нормою 40 годин, 6 годин при тривалості робочого тижня у 36 годин та 4 

години з тижневою тривалістю робочого часу у 24 години.    

 Як зазначено в статті 7 Закону України «Про охорону праці» 

працівникам, чия робота пов‘язана з важкими умовами праці та шкідливим 

виробництвом, мають надаватися пільги у вигляді скороченої тривалості 

робочого тижня. Скорочений робочий час не повинен перевищувати 36 годин 

на тиждень, при цьому усі працівники, які підпадають під цю категорію, 

отримують заробітну платню у повному розмірі [2].     

 Щоб визначити, чи дійсно робоче місце певного працівника або повністю 

усе підприємство підпадає під категорію робочого місця зі шкідливими 

умовами праці, не рідше ніж 1 раз на 5 років проводять спеціальну атестацію. 

На основі результатів такої атестації надається право на скорочену тривалість 

робочого часу працюючим. Це закріплено у колективному договорі, який діє до 

проведення наступної атестації робочого місця.     

 Визначають право на скорочену тривалість робочого тижня відповідно до 

Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, 

робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, 

затвердженим постановою КМУ від 21.02.2001 ғ163 (далі – Перелік). Назви 

професій і посад у Переліку вказані відповідно до Класифікатора професій ДК 

003-95 [3].    

Ті професії і посади, що мають робоче місце зі шкідливими умовами праці і не 

зазначені у Переліку, також мають право на скорочену тривалість робочого 

часу. Теж саме стосується і бригадирів, помічників, підручних робітників, котрі 

мають право на встановлення тієї ж тривалості робочого часу, що й зазначені у 

Переліку професії.         

Відповідно до Порядку (ғ122) застосування Переліку важливо, щоб 

після атестації робоче місце було віднесене до категорії зі шкідливими умовами 

праці, адже тільки тоді буде підтверджено право на скорочену тривалість 

робочого тижня [4].          
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 Скорочену тривалість робочого тижня встановлюють працівникам не 

залежно від відомчого підпорядкування виробництв чи цехів та форми 

власності підприємства. Відбувається це в ті дні, коли не менше половини 

робочого часу або постійно працівник проводить у шкідливих умовах праці.  

Наприклад, працівники на деревообробних цехах мають право на 

скорочений робочий тиждень відповідно до вісімнадцятого розділу Переліку 

«Виробництво деревини та виробів з деревини». Причому, неважливо, до яких 

галузей господарства належать цехи цих підприємств. 

Робочий день не має перевищувати 6 годин, якщо протягом робочого 

часу працівники займалися роботою за шкідливими умовами праці на 

підприємствах зі встановленим скороченим робочим тижнем різної тривалості. 

Право на скорочену тривалість робочого тижня стосується всіх працівників 

виробництв, зазначених без найменувань конкретних посад і професій у 

Переліку.  

Наприклад, у металургійному цехові машиніст крана працює в певні 

періоди, а в другі він працює вже в плавильному цеху цього самого 

підприємства. Відповідно до розділу «Металургія та виробництво коксу», його 

робочий тиждень скорочений тільки у плавильному цеху до 36 год, оскільки 

машиністи саме цього цеху мають скорочену тривалість робочого тижня [2]. 

Згідно зі статтею 50 КЗпП і статтею 7 Закону України «Про охорону 

праці» роботодавець з урахуванням фактичних умов праці та результатів 

атестації за рахунок власних коштів може сприяти встановленню скороченого 

робочого часу тим працівникам, професії і посади яких не зазначені у Переліку. 

Розділ Переліку «Загальні професії» містить назви професій та посад 

працівників, скорочена тривалість робочого тижня яким встановлюється 

незалежно від виробництва чи цеху, де вони працюють. Відбувається це ще за 

умови, що відповідні розділи Переліку не передбачують ці професії і посади.

 Наприклад, фахівці, робітники та керівники хімічного виробництва (у 

підрозділі «Виробництво неорганічних речовин») мають працювати 36 годин на 

тиждень, відповідно до частини «Виробництво синильної кислоти». Всі, хто 

зайнятий у цьому виробництві, незалежно від того, як називаються професія та 

посада, мають право на робочий тиждень такої тривалості. 

Якщо щодо працівника у Переліку вказано, що він є «постійно зайнятим» 

чи «постійно працює», то, відповідно до скороченої тривалості робочого часу у 

Переліку, він працює в ті дні, коли фактично зайнятий під час цієї тривалості, 

встановленої для професій і посад, цехів та виробництв.    

 У тому випадку, коли такі записи не наявні, відповідно до зазначеної у 

Переліку тривалості, скорочений термін робочого часу повинен 

встановлюватися працівнику тільки в ті дні, коли він насправді зайнятий у 

небезпечних умовах праці не менше, ніж половину робочого часу, 

встановленого працівникам цих професій і посад, цехів та виробництв.  

Наприклад, чистильник, зайнятий очищенням усередині цистерн, баків, 

резервуарів з-під хімічних речовин та нафтопродуктів, має скорочений робочий 

час тільки у ті дні, коли він був зайнятий цими роботами весь скорочений час, 
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передбачений для цієї професії. А чистильнику металу, деталей та виробів, на 

відміну від попередньо вказаного чистильника, встановлюється скорочена 

тривалість часу тоді, коли він бува зайнятий за шкідливих умов праці не менше, 

як половину тривалості часу для працівників. 

Робітники, які виконують роботи, зазначені у розділах та підрозділах 

Переліку як найменування робіт («Малярні роботи», «Газозварювальні роботи» 

і т. д.), незалежно від цеху чи виробництва, мають право на скорочення 

робочого тижня.            

Наприклад, маляр  з фарбами, що світяться, або електрогазозварник, який 

зварює освинцьовані деталі, – обоє можуть користуватися правом скороченої 

тривалості робочого тижня при будь-якому підприємстві. 

Робочий тиждень не повинен бути більше 6 год., якщо в робочий час 

працівник був зайнятий роботою у шкідливих умовах за професіями та 

посадами, у цехах чи на виробництві із встановленим скороченим робочим 

тижнем різної тривалості, а також працівник відпрацював більше, ніж половину 

проміжку скороченого робочого часу.       

 Скорочена   тривалість   робочого   тижня   встановлюється колективним 

договором залежно від  результатів  атестації  робочих місць за умовами праці  

відповідно до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці. 

Таким чином, встановлення скороченої тривалості робочого тижня 

відбувається за певними правилами та згідно з відповідними законодавчими 

актами, що регулюють це питання. Підприємства, де працівники зайняті на 

роботах зі шкідливими та важкими умовами праці, повинні обов‘язково 

дотримуватися правил щодо скороченої тривалості робочого часу та надавати 

пільги та компенсації своїм працівникам. Адже охорона праці – це 

обов‘язковий та важливий елемент функціонування будь-якого підприємства.  
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ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБУХОПОЖЕЖОБЕЗПЕКИ  

НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Мітюк Л.О., доц. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»), 

Гасленко В.І., студ. (гр. ОМ-51м, ІЕЕ НТУУ «КПІ»), 
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Для зниження ризику виникнення пожежі або вибуху на підприємстві 

проводяться такі заходи: 

1) Застосування допоміжної або аварійної вентиляції як доповнення до 

основної. 

Вентиляція використовується, в першу чергу, задля обміну повітряними 

масами і розгону існуючих горючих газів у приміщенні. Вентиляція, яка 

функціонує правильно, забезпечить гранично допустиму концентрацію газів та 

вибухонебезпечних парів. За нормами допустима концентрація становить не 

більше п'яти відсотків межі займання або вибуховості. 

Якщо основна вентиляція перестає працювати, то автоматично 

вмикається допоміжна. Вона виконує ті ж функції, і забезпечує пожежобезпеку 

в будівлі під час ремонту основної  вентиляції. Однак, якщо основна вентиляція 

не працює на допустимий повітрообмін – аварійну вентиляцію вмикають разом 

із нею. Вимоги до основної й аварійної вентиляції зазначені у відповідних 

положеннях. 

2) Зниження напруження виробничої обстановки. 

Основна мета цього заходу – знизити ризик пожежонебезпечної або 

вибухонебезпечної ситуації. Для забезпечення захисту на виробництві, 

використовується два способи: 

- додавання у повітря інертних речовин, які перешкоджатимуть займанню 

(інертна водяна пара, вуглекислий газ); 

- застосування речовин, які загальмовують процес горіння (хладони). 

Процес зниження напруження виробничої обстановки або флегматизації 

включає в себе установку спеціальних балонів, які містять вищеописані 

речовини. Ці балони найкраще розмістити у запірну арматуру, яка спрацьовує 

автоматично тільки-но підвищується рівень загазованості приміщення і виникає 

ризик виникнення вибуху. 

3) Контролювання допустимої концентрації у виробничому приміщенні 

вибухонебезпечних газів і горючих парів. Газоаналізатори й індикатори – 

пристрої, що вимірюють допустиму концентрацію. 

4) Зменшення або виведення джерел виникнення пожежі або вибуху [1]. 

Для досягнення мети цього заходу: 

- не можна допустити контакту речовин, що призведуть до займання 

передбачуваного контакту з можливими джерелами займання (розпечений 

метал, продукти горіння речовин, відкритий вогонь і т.д.); 

- використання справного електроустаткування згідно з правилами. 
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- уникнення перегріву обладнання, щоб запобігти його подальшому 

займанню або вибуху; 

- використання індивідуальних засобів захисту згідно з вимогами; 

- застосування засобів захисту від ураження електричним струмом або 

статичною електрикою 

- проведення профілактичних бесід з колективом, щоб запобігти 

виникненню аварійної ситуації через халатність окремих співробітників [2]. 

1) Застосування конструкцій, що відзначаються високою стійкістю та 

сприяють швидкій евакуації людей при аварійній ситуації. У таких випадках 

для порятунку часто використовують вікна. Якщо ж площа вікна замала – треба 

не панікувати, а скористатися дверями або воротами, які відкриваються назовні. 

Тоді, у разі небезпеки, їх можна швидко відкрити і залишити приміщення. 

Якщо ж вікно має достатню площу, швидше його вибити допоможе аварійний 

молоток. Так ви врятуєте багато людей.  

Щоб уникнути людських та матеріальних втрат, проводяться такі заходи: 

1) Навчання персоналу правильному застосуванню засобів 

індивідуального захисту, плану дії у разі виникнення небезпечної ситуації. 

2) Розділення великих виробничих будівель на окремі ділянки міцними і 

стінами або іншими конструкціями з негорючих матеріалів. 

3) Грамотне розміщення сусідніх будівель так, щоб відстань між ними 

досягала сумарної висоти цих будівель. Тоді, внаслідок падіння або обвалення 

однієї будівлі, інша не постраждала від цього. 

4) Горючі, вибухонебезпечні і легкозаймисті речовини, продукти горіння 

зберігають у спеціальних складських приміщеннях, розташованих глибоко під 

землею, в ізольованому приміщенні або взагалі за межами підприємства. 

5) Зміцнення стійкості конструкцій будівлі за допомогою встановлення 

каркасів, різних проміжних опор задля зменшення прольотів у несучих 

конструкцій. 

6) Посипання землею або іншим матеріалом виробничих споруд 

невеликої висоти з метою підвищення їх міцності. 

7) Зменшення впливу сильнодіючих отруйних і токсичних речовин, а 

також горючих рідин шляхом видалення ємностей з ними з виробничого 

приміщення. Ємності з цими речовинами розташовують в підвальних і 

підземних приміщеннях, які у разі порушення герметизації небезпечних 

сумішей зможуть повністю утримати речовини від проникнення в житлове або 

виробниче приміщення. 

8) Зменшення кількості горючих, токсичних, отруйних та 

вибухонебезпечних речовин на території самого підприємства. Розміщення їх 

на відстані від житлових приміщень і людей [3]. 

Заходи, спрямовані на збільшення безпеки роботи виробничого 

підприємства, де можлива аварія або надзвичайна ситуація: 

1) Збільшення надійності системи постачання електроенергією.  

Використання двох джерел електроенергії: основного, коли живлення 
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відбувається від підстанції; і допоміжного на випадок відмови основного 

джерела енергії або відсутності шляхів її подачі.  

2) Забезпечення захисту електростатичних і трансформаційних 

приміщень від проникнення сторонніх людей і речовин. 

3) Збільшення надійності системи постачання природним газом методом 

закільцьовування системи з метою перекриття газу пошкодженими дротами. 

Для контролю над системою можна встановити пристрої, які будуть 

автоматично перекривати надходження газу при пошкодженні трубопроводів. 

4) Забезпечення надійності системи постачання водою, застосовуючи 

основне та допоміжне джерело подачі (може бути підземним). 

4) Забезпечення надійності системи постачання водяною парою і 

теплопостачання. Для цього застосовуються також два джерела: зовнішнє, коли 

живлення відбувається від міської ТЕЦ і внутрішнє – місцева котельня. 

Розміщувати котельні слід у напівпідвальних або підвальних приміщеннях. Має 

проводитися закільцьовування системи теплопостачання та прокладання 

трубопроводів під землею. 

5) Збільшення надійності промислових, господарських та побутових 

каналізацій.  

6) Організований захист спеціальних пунктів управління допоміжною 

електростанцією та системою водопостачання. 

7) Налагодження зв’язків із місцевою владою, управлінням з цивільної 

оборони та пожежною службою[4]. 
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СУЧАСНІ ПРІОРІТЕТИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ОХОРОНИ ПРАЦІ 

Мітюк Л.О., доц. (каф. ОПЦБ НТУУ “КПІ”); 

Мальцева І.О., студ. (гр. СРЗ-21, ВПІ НТУУ “КПІ”) 

 

Державне управління охороною праці – це діяльність органів 

законодавчої, виконавчої влади та місцевого самоврядування по забезпеченню 

безпеки праці, збереженню життя, здоров‗я та працездатності людей на 

виробництві через формування та впровадження правових, соціально-

економічних, організаційно-технічних та медико-профілактичних заходів, 

методів і засобів. Воно є підсистемою в системі державного соціально-

економічного управління і передбачає розвиток чинної системи управління в 

державі, регіонах, галузях, на виробництві, забезпечує їх взаємодію та сприяє 

сполученню та поєднанню їх інтересів у сфері охорони праці на підставі 

розширення повноважень і підвищення відповідальності за вирішення 

поточних та перспективних проблем охорони праці. Принципами державного 

управління охороною праці є: попереджувальний характер управлінської 

діяльності щодо виникнення виробничих ризиків у трудовому процесі; 

орієнтація на можливий і реально досяжний рівень охорони праці; забезпечення 

реалізації законодавчо закріплених прав і гарантій у сфері охорони праці; 

комплексний соціальний захист працюючих; економічна зацікавленість 

діяльності (поведінки) щодо забезпечення охорони праці; гласність та 

інформаційна відкритість у сфері охорони праці; чіткий розподіл 

відповідальності за незабезпечення (недодержання) вимог охорони праці між 

роботодавцем і працівником, невідворотність покарання; наукове забезпечення 

управління охороною праці. 

Значні фінансові обмеження, які пов'язані з економічною кризою та 

неприбутковістю заходів з охорони праці, потребують чіткого визначення 

пріоритетних і основних напрямів управління охороною праці та заходів щодо 

їх реалізації. Ними є: забезпечення реформування господарського механізму в 

контексті попередження та скасування виробничих ризиків; розвиток і 

раціональне поєднання державного та договірного регулювання; забезпечення 

дієвості правової бази охорони праці; забезпечення реалізації прав власника та 

працюючих у сфері охорони праці; впровадження моніторингу потреб в 

удосконаленні управління охороною праці; формування державної політики 

охорони праці та її реалізація; забезпечення реалізації права на відшкодування 

шкоди робітникам, що постраждали на виробництві; розвиток системи 

страхування в сфері охорони праці; ефективне використання наукового 

потенціалу країни для потреб охорони праці. 

Механізм реалізації Концепції управління охороною праці пропонується 

здійснювати через нормативно-правове, організаційно-управлінське, 

організаційно-технічне, фінансово-економічне, інформаційне, кадрове та 

наукове забезпечення охорони праці. Фінансові заходи передбачають: 

фінансове забезпечення Національної програми комплексних заходів з 
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поліпшення безпеки, гігієни праці та виробничого середовища; оцінку 

економічної ефективності використання коштів на заходи з охорони праці; 

проведення економічного аналізу витрат, пов'язаних із порушенням 

законодавства про охорону працi; визначення механізму залучення та цільового 

використання бюджетних коштів, коштів регіональних фондів державного 

соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та коштів 

підприємств на фінансування заходів з охорони праці; розробку державної 

системи стимулювання охорони працi; створення економічних умов 

зацікавленості в профілактичній діяльності з охорони праці; удосконалення 

системи нормування оплати праці з урахуванням вимог охорони праці; 

сприяння відтворенню та формуванню фондів охорони праці підприємств. 

Розробка концептуальної основи управління охороною праці, 

узагальнення проведених експертних опитувань з цих питань, а також 

врахування наукових здобутків вітчизняних фахівців та міжнародного досвіду 

дозволили визначити пріоритетні напрями правового забезпечення управління 

охороною праці. Вони потребують віддавати пріоритет профілактичному 

характеру діяльності; запобіганню виникнення виробничих ризиків; 

додержанню балансу законодавчої регламентації прав, обов‗язків та їх 

ресурсного забезпечення. Удосконалення економічного механізму 

стимулювання охорони праці обумовлює започаткування системи пільгового 

оподаткування, кредитування та їх законодавчого визначення. Необхідно 

забезпечити узгодженість та координацію змісту законодавства з охорони праці 

з законодавствами про охорону здоров‗я, про місцеве самоврядування, про 

страхування, про підприємства, а також з податковим законодавством, 

Адміністративним, Цивільним, Кримінальним, Бюджетним кодексами. 

Загальною вимогою є всебічне вивчення потреб з удосконалення дієвості 

законодавства про охорону праці. Обґрунтовано напрями упорядкування 

системи накладення штрафів посадовим особам за адміністративні порушення; 

розмежування компетенції та повноважень місцевих державних адміністрацій 

та органів місцевого самоврядування в сфері охорони праці. 

В Законі України "Про підприємства в Україні" пропонується розширити 

положення щодо забезпечення охорони праці, виписавши окремою статтею 

"Діяльність підприємства з охорони праці". Вона повинна містити основні 

напрями діяльності із забезпечення реалізації прав і гарантій робітників у сфері 

охорони праці; розробку і функціонування на підприємстві системи управління 

охороною праці; розробку і реалізацію за участю громадських об‗єднань 

програм і заходів із поліпшення умов і безпеки праці, охорони життя і здоров‘я 

людей на виробництві; створення і функціонування фонду та кабінету охорони 

праці на підприємстві; підвищення кваліфікації, навчання і перевірку знань 

робітників з охорони праці; визначення умов контрактів з питань охорони праці 

та контроль за їх дотриманням; забезпечення соціального захисту працівників, 

що зайняті на роботах з важкими, шкідливими та небезпечними умовами праці; 

проведення атестації робочих місць на відповідність вимогам з охорони праці; 

забезпечення формування та реалізації розділу з охорони праці та здоров'я 
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колективного договору; підготовку пропозицій з удосконалення законодавства 

про охорону праці до національної, галузевої, регіональної програм з охорони 

праці та Генеральної угоди. 

Запропоновані положення з розширення видів дисциплінарного та 

адміністративного покарання за невиконання (незабезпечення) вимог охорони 

праці та надання можливості звільнення з підприємства порушників правил 

безпеки, якщо їх дії призвели до загибелі людей, доцільно використати при 

формуванні Трудового кодексу України. 

Положення з управління охороною праці законів України "Про місцеві 

державні адміністрації" та "Про місцеве самоврядування в Україні" потребують 

розширення, конкретизації компетенції та повноважень місцевих державних 

адміністрацій і органів місцевого самоврядування. Ними є: забезпечення 

реалізації прав і гарантій законодавства з охорони праці; ініціювання 

застосування заходів покарання до винних у порушенні законодавства про 

охорону праці; реалізація державної та регіональної політики в сфері охорони 

праці; сприяння об'єднанню зусиль і підвищенню результативності роботи 

посадових осіб і фахівців підприємств у сфері безпеки праці; надання 

підприємствам, організаціям, посадовим особам і громадянам науково-

методичної, юридичної допомоги та консультації з питань охорони праці; 

сприяння комплектуванню служб охорони праці на підприємствах та 

працевлаштуванню фахівців з охорони праці; здійснення інформаційного 

забезпечення та пропаганди охорони праці та інші. 

 

                                                              Література 
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ПОРУШЕННЯ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ В УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЯХ 

Мітюк Л.О., к.т.н., доц. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»);  

Голь Н.В., Кисіль В.В., Кадикало О.М. студ. (гр. СРз-22, ВПІ НТУУ «КПІ») 

 

На сьогоднішній день в Україні існує безліч компаній, які не 

дотримуються законодавства України з охорони праці, обмежуючи людський 

потенціал та можливість відпочинку. 

За Статтею 50 Кодексу законів про працю України, норма тривалості 

робочого часу складає не більше 40 годин на тиждень. В свою чергу, навіть 

студенти працювали та працюють на роботах, де робота здійснюється проектно, 

а тому складає набагато більше, ніж допустима норма на тиждень. Варто 

зазначити, що деякі компанії працюють майже цілодобово (організація 

урочистостей, наприклад). Для подібних компаній ця стаття не є дієвою, а тому 

вона має закріплювати за собою певні примітки.  

Такі самі примітки можна зробити й до Статті 53 Кодексу законів про 

працю України про тривалість робочих годин напередодні святкових, 

неробочих та вихідних днів. Річ в тому, що досить велика кількість компаній 

працює саме у святковий час і керівництво не регулює правильну організацію 

робочого часу за подібних обставин. Іноді напередодні святкових днів, 

працівники навпаки максимально затримуються на роботі, намагаючись 

встигнути все доробити і роботодавець не дотримується вимог законів, щодо 

норми робочого часу. Якщо людина захоче довести, що працювала поза 

нормою, то вона не зможе підкріпити це логічними документами через їх 

відсутність.  

За даними міжнародного кадрового агентства HeadHunter 75% 

роботодавців порушують права працівників і лише 10% опитаних дійсно 

задоволені відношенням роботодавця до себе. Затримка або невиплата 

зарплати, примус до роботи у вихідні та свята, звільнення без вихідної 

допомоги, а також хамство на адресу підлеглих перетворилися на норму 

українського ринку праці. Це пояснюється проблемами в економіці країни, 

поганою загальною культурою, некваліфікованими менеджерами вищої ланки 

та радянською ментальністю.  

Люди в нашій країні готові на будь яку роботу, будь які відносини між 

ними та роботодавцем, головне, щоб заробітна плата була більш-менш стерпна. 

Також доцільно виділити ще й оплату праці, адже саме це найчастіше 

порушують роботодавці: невиплата з/п (від кількох місяців до півроку) або 

«виплата зарплати не в повному обсязі без пояснень», затримки у виплаті, 

«зарплата не індексувалася багато років», зарплата в конвертах, «необхідність 

випрошувати зарплату», невиплата призначеної премії. 

Нижче приведені дані опитування від кадрового агентства HeadHunter, які 

описують які трудові права найчастіше порушує роботодавець: 
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В основному респондентів бентежить незаконна поведінка роботодавця. 

Наприклад: керівник часто лається, ставить нереальні строки виконання задач, 

за що потім штрафує, намагається змусити працювати у вихідні дні. На деяких 

підприємствах працівники отримали виробничу травму, а через день їх 

примушували виходити на роботу, інакше би їм загрожувало звільнення, 

деяких «змушували приходити на роботу з температурою і в святкові дні». Ще 

один типовий показник порушення умов праці: «Робоче місце не обладнане 

згідно техніки безпеки». Окремі респонденти відзначали, що роботодавець не 

оформляє їх офіційно або незаконно звільняє. 

Ще одне болюче питання ‒ право на відпустку. Працівники відзначали, 

що їх «не відпускають вже 2 роки», позбавляють навчальної відпустки, «дають 

відпустку тільки на 14 днів, замість 24», відбувається «примусова компенсація 

відпустки грошима». Окрема болюча тема для жінок ‒ відпустка по догляду за 

дитиною / декретна відпустка. Одна з респонденток описала такий випадок її 

дискримінації як працівниці і матері: «Мене хотіли звільнити на 5-му місяці 

вагітності, причому у мене є ще одна дитина у віці до 3 років». Нагадаємо, що 

згідно з окремим розділом статті 184 Кодексу законів про працю, роботодавець 

не має права звільняти вагітну жінку, якщо вона сама не виявить бажання 

залишити компанію. 

Розглядаючи Кодекс законів про працю України, виникає безліч питань, 

які не є враховані взагалі. Наприклад, у Статтях 175-178 про заборону роботи в 

нічний час та про заборону залучення до надурочних робіт вказано, що вагітних 

жінок та жінок, які мають дітей віком до трьох років забороняється залучати до 

робіт у нічний час або до надурочних робіт відповідно. Але сьогодні жінки з 

дітьми до трьох років насправді не мають ніяких пільг, навіть навпаки досить 

часто зазнають проблем через неможливість відстояти свої права.  

Незважаючи на часті випадки порушення трудових прав, респонденти не 

готові активно їх відстоювати. Лише п'ята частина з них намагається це робити, 

звертається до роботодавця або в профспілку. 
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78% респондентів визнали, що хоча б раз у житті намагалися відстоювати 

свої трудові права. Найчастіше працівники розмовляли з роботодавцем, 

намагалися пояснити, що їх не влаштовує, а 30% радилися з колегами і просили 

поради. Дехто з опитаних консультувалися з юристом. 

 

 
 

Найчастіше (53%) індивідуальна боротьба респондентів за їхні права 

терпіла фіаско. Адже подібні дії вимагають багато часу і сил. Майже 40% 

відповіли, що їх проблема ‒ в процесі вирішення. Тільки десятій частині 

опитаних вдалося відстояти свої трудові права або вирішити проблему. 

 

 
 

Дані були отримані в результаті опитування, що проходило серед 

зареєстрованих користувачів сайту hh.ua у квітні 2015 року. В опитуванні брали 

участь 1234 респондентів, серед них 45% ‒ чоловіки та 55% ‒ жінки у віці від 

21 до 40 років. 
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ОХОРОНА ПРАЦІ ПРИ РОБОТІ НА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ 

ПІДПРИЄМСТВАХ 

Момот М. Р., студент (гр. БЕ-21, ФБТ НТУУ «КПІ»); 

Чикунова-Васильєва Н.П., асистент (каф. ОПЦБ НТУУ«КПІ») 

 

Вступ. Фармацевтична промисловість − одна з провідних галузей 

народного господарства України. Дане виробництво базується на широкому 

використанні машин, апаратів, технологічних ліній і застосуванні специфічних 

способів очищення сировини та утилізації відходів виробництва[1]. 

Предметом дослідження є основні правила та норми поведінки на 

фармацевтичних підприємствах з метою уникнення травматизму та 

професійних захворювань. 

Аналіз публікації. Однією з особливостей фармацевтичного виробництва є, 

з одного боку, необхідність захисту самого лікарського засобу від забруднень ( 

часток пилу, мікробних забруднень), а з іншого боку, захист персоналу і 

навколишнього середовища від впливу шкідливих факторів виробництва. 

Фармацевтичне виробництва має свою систему контролю якості 

лікарських препаратів і охорони навколишнього середовища при їх 

виробництві, що постійно удосконалюється з урахуванням розвитку нових 

технологій, GMP і вимог, які пред′являються ринком до галузевих нормативних 

документів [2]. 

Забезпечення виробництва високоякісних препаратів, дотримання 

принципів GMP вимагають екологічної обгрунтованості і зведення до мінімуму 

негативного впливу різного роду забруднень [3].  

Основні результати дослідження. Технологічні процеси з виготовлення 

лікарських засобів здійснюють у виробничих приміщеннях. 

Виробниче приміщення (ДСТУ 2293-93) − замкнутий простір у спеціально 

призначених будівлях і спорудах, в якому постійно (по змінах) або періодично 

(протягом робочого дня) відбувається трудова діяльність людей [4]. 

Виробничі приміщення мають відповідати санітарно-гігієнічним вимогам. 

Так, об'єм виробничого приміщення на одного працівника має становити не 

менше 15 м
3
, а площа − 4,5 м

2
, висота − 3 м. 

У приміщеннях класу А передбачено ламінарний повітряний потік із 

швидкістю 0,45 м/с, у приміщеннях інших класів − відповідно до розрахунку. 

Між класифікованими і некласифікованими зонами перепад тиску має 

становити не менше 15 Па, між зонами нижчих класів −не менше 10 Па. 

У тих випадках, коли концентрація забруднюючих речовин у повітрі, що 

видаляють з виробничих приміщень, перевищує гранично допустимі значення і 

не відповідає санітарним нормам, його потрібно пропускати через обладнання 

для очищення. Пристрої для викиду видаленого повітря в атмосферу потрібно 

розміщувати на висоті не менше 1,5 м над рівнем даху виробничих будівель. 
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Усередині виробничих приміщень має бути створено такий мікроклімат, 

який би забезпечував відчуття теплового комфорту і сприяв досягненню 

високого рівня працездатності. 

На все технологічне обладнання, яке використовують на фармацевтичних 

підприємствах, має бути така документація: паспорт (оформляє підприємство-

виробник); сертифікат безпеки (результати експертизи на відповідність певним 

вимогам безпечності); інструкція з експлуатації. 

Служба охорони праці підприємства на всі види обладнання та виробничі 

блоки зобов'язана оформити картки небезпеки відповідно до "Методичних 

рекомендацій щодо порядку розробки, узгодження, затвердження та 

впровадження ПЛАС на підприємствах з виробництва лікарських засобів". 

У картку заносять таку інформацію: 

− найменування обладнання; 

− тип обладнання; 

− номер позиції обладнання на технологічній схемі регламенту; 

− призначення обладнання; 

− розпізнавальні ознаки аварії на виробництві; 

− сценарій можливої аварії та план її ліквідації. 

Обладнання має бути пожежо та вибухобезпечним. Воно не повинно 

створювати небезпеки внаслідок впливу вологого повітря, сонячної радіації, 

механічних коливань, високого та низького тиску, перепадів температури, 

агресивних речовин і мікроорганізмів. 

Обладнання, що використовується для моніторингу або контролю 

навколишнього середовища, де зберігаються лікарські засоби, слід калібрувати 

через період, визначений на підставі оцінювання ризиків та надійності. 

Ремонт, обслуговування та калібрування устаткування необхідно 

проводити таким чином, щоб не порушити цілісність лікарських засобів. 

Слід вести відповідні протоколи стосовно ремонту, обслуговування та 

калібрування ключового обладнання; результати необхідно зберігати. До 

ключового обладнання можна відвести, наприклад, холодильні камери із 

системою охоронної сигналізації та контролю доступу, холодильники, 

термогігрометри або інші прилади для реєстрації температури, вологості, 

систем обробки повітря або будь-яке обладнання, використовуване надалі в 

ланцюгу постачання[5]. 

Під час експлуатації обладнання внаслідок дії небезпечних чинників 

виникає загроза травматизму. Так, на підприємствах фармацевтичної галузі 

широко використовують апарати, які працюють за підвищеної температури 

(сушарки, випарювальні установки), а також апарати, що мають частини з 

високою швидкістю обертання (сепаратори, центрифуги) тощо. 

Основними джерелами забруднення атмосфери при виробництві 

лікарських препаратів є: вентиляційні установки, що видаляють забруднене 

повітря від технологічного устаткування основного і допоміжного виробництв, 

і загально-обмінні вентиляційні установки.  
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Для уловлювання дрібнодисперсного пилу лікарських речовин, що 

утворюється при здійсненні процесів гранулювання, просівання, висушування 

тощо − рукавні (тканинні) фільтри типу МФУ.  

Неорганізовані викиди виникають за рахунок негерметичності 

технологічного устаткування та газовідвідних пристроїв. Одним з показників, 

який впливає на кількість неорганізованих викидів, є показник рівня зносу 

основних фондів на підприємствах галузі. 

Застаріла технічна база ускладнює впровадження у виробництво 

прогресивних, маловідходних технологічних процесів, частка яких поки 

залишається незначною. 

Тому на даному етапі зниження обсягу викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря на підприємствах галузі досягається в основному за 

рахунок коригування асортименту продукції, що випускається. Заходи, 

спрямовані на заміну застарілого устаткування і зниження викидів в атмосферу 

підприємствами, проводяться досить повільно [6]. 

Висновок. Отже, основним висновком, який може бути зроблений після 

етапу збору і  аналізу інформації, є те, що забруднення навколишнього 

середовища відбувається, у першу чергу, через використання застарілого 

технологічного обладнання. Обсяги викидів, що надходять в атмосферу від 

фармацевтичних підприємств, могли б бути зменшені в основному за рахунок 

зниження забруднень, які надходять від неорганізованих джерел. 
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АНАЛІТИЧНІ МЕТОДИ В ПРИЙНЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В 

ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ПРАЦІ 

Наконечна Ю.В., студ. (гр. ФІ-22, ФТІ НТУУ «КПІ»); 

 Чернушак І.І., старший викладач (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ») 

 

Останнім часом наша країна переживає значні зміни у всіх сферах 

діяльності - від економічної до соціальної. Такі перетворення призводять до 

того, що управління охороною праці на підприємстві потребує обов'язкових 

змін. Внаслідок того, що система управління охороною праці попереднього 

типу - адміністративно-командного (держава є безпосереднім власником 

фінансових коштів та засобів виробництва) - розпалася, керівництво 

підприємств потрапило під значні обмеження при створенні та реалізації планів 

покращення стану охорони праці, на додачу втративши економічну 

зацікавленість в забезпеченні та підтримці відповідних умов праці. 

Сучасна основа управління охороною праці - економічна зацікавленість у 

створенні належних умов праці, що несуть економічні вигоди, не мають 

негативного впливу на здоров'я працівників, та, в кінцевому результаті, мають 

позитивний вплив на матеріальний стан працівників. 

Еволюція форм власності та пов'язані з ними законодавчі рішення 

призвели до виникнення нових підходів у охороні праці. В основному, служба 

охорони праці не використовує в роботі інформаційний обмін з підрозділами 

підприємства. Використовується обчислювальна техніка та програмне 

забезпечення для виконання збору, зберігання та накопичення, а також обробки 

даних щодо стану охорони праці, а також практикується проведення 

розрахункових та обчислювальних робіт, опрацювання, створення та облік 

документів звітності. Показники. що використовуються при цьому - 

різноманітні, від таких, що описують рівень травматизму, захворюваність на 

професійні хвороби та інші. Незважаючи на це, цільна картина для комплексної 

оцінки стану охорони праці формується нечітко. Це унеможливлює подальший 

розгляд наслідків від впровадження цих заходів. Для покращення оцінку 

необхідне введення автоматизованих інформаційних систем та математичних 

моделей, що передбачають можливість розгляду введених заходів в динаміці. 

Таким чином, запровадження автоматизованих інформаційних систем з 

сучасними програмними та математичними методами моделювання, що 

дозволяють покращити комплексні оцінки стану охорони праці і ефективність 

планування заходів з покращення стану охорони праці. Такий підхід з 

використанням інформаційних технологій, задовольняє основні вимоги Закону 

України "Про затвердження Завдань Національної програми інформатизації на 

2008-2010 роки". 

Хоча спостерігається зниження кількості нещасних випадків на 

виробництві, у деяких галузях показники травматизму спостерігаються на 

високому рівні (наприклад, у агропромисловому комплексі - більше, ніж в два 

рази перевищує показник для вугледобувної промисловості, показники 
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смертності досягають 40%). Саме тому вдосконалення системи управління 

охороною праці є необхідним на всіх рівнях. 

У системах управління охороною праці виділяють верхній та нижній рівні 

управління. Верхній (виконавча влада, що представлена державними органами) 

втілює єдину науково-технічну політику з охорони праці та управління нею. 

Нижній - розв'язання завдань з охорони праці на рівні підприємства.  

Під час загострення соціальних проблем та негативних явищ у сфері 

охорони праці, існуючі механізми прийняття управлінських рішень є 

недостатньо ефективними для вирішення поставлених завдань.  

В теорії прийняття рішень виділяють три типи залежності кінцевого 

результату від даних, що подаються на вхід задачі: 

1. умова визначеності - в результаті рішення отримують єдиний вихід, 

результат прямо залежить від рішення; 

2. часткова визначеність/часткова невизначеність - в результаті рішення 

отримують декілька варіантів кінцевих результатів (кожен має ймовірність 

настання, якщо є стохастичні залежності результату від прийнятого рішення, 

рішення приймається в умовах ризику); 

3. умова невизначеності - в результаті рішення отримують декілька 

варіантів кінцевих результатів, ймовірності настання яких невідомі. 

Через потребу в використанні  нових підходів до управління охороною 

праці та застосуванні експертного підходу до оцінювання прийнятих рішень, а 

також використання нового математичного апарату, що потребує сучасних 

систем обробки інформації, з'явилось поняття ЕПР - експертна підтримка 

рішень, яка вводиться для роботи з великими даними, зібраними в бази та 

словники, а також для оптимізації оцінки рішень із запропонованої множини 

альтернатив.  

Системи з автоматизації прийняття рішень та обробки вхідних/вихідних 

даних мають можливість працювати з великою кількістю інформації та даних, 

здійснювати їх статистичну обробку, розглядати ситуацію системно. Але 

стандартних методів буває недостатньо, щоб оцінити результати застосування 

заходів з охорони безпеки, результативність прийнятого рішення. Для цього 

використовуються спеціальні математичні методи - статистичний аналіз, 

математичне моделювання, апроксимування, методи нелінійної динаміки та 

спеціальних розділів математики (побудова простору станів системи, огляд 

поведінки системи в динаміці тощо). 

Метод, що використовуються для побудови моделей оцінки стану безпеки 

на підприємстві та оцінки роботи по охороні праці - метод групового 

урахування аргументів. Робота методу є найбільш доцільною та ефективною в 

сфері задач прогнозування та даними, які містять "шум", і основною метою 

методу є отримання оптимальної моделі, яка буде повністю відображати 

принципи функціонування та поведінку об'єкта. Моделі, побудовані за 

допомогою даного методу, можна представити узагальненим поліномом 

Колмогорова-Габора: 
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               ∑       ∑ ∑        
 
   

 
   

 
       ,                       (1) 

 

де    - показник,   ,    - чинники,    - числові (вагові) коефіцієнти,   - 

кількість чинників, що розглядаються.  

Коли виконано побудову множини моделей, з неї обирається одна, яка далі 

буде основою моделювання стану охорони праці. Для покращення точності 

розрахунків та отримуваного прогнозу вимагаються такі критерії-обмеження: 

 

      
∑ {|    

        |   |          
   |}                                 (2) 

            
        

                     
 

де        - модель з формули (1) з заміною всіх коефіцієнтів нулем окрім 

тих, що знаходяться перед змінною   ,              - максимальне та 

мінімальне значення показників ук,   
                       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅    - функція 

зв'язку  ук  від чинника з номером  і,          ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  -  постійне значення, що 

отримується з формули (1) при заміні всіх змінних середніми значеннями, 

окрім   , за умови, що    дорівнює нулю,        - набори допустимих значень 

чинників X1, X2 ,..., Xn,           - значення чинника і з діапазону допустимих 

значень. Такий підхід дозволяє обмежити значення показників в визначених 

границях, а також відкинути некоректні моделі.  

Для використання методу групового урахування аргументів 

використовується окремий алгоритм. Згідно з ним поліном (1) будується із 

покроковим збільшенням степеню на одиницю. Основні кроки такі: 1. запис 

даних про стан охорони праці на електронні засоби; 2. розрахунки значень 

коефіцієнтів; 3. оцінка значень критеріїв; 4. обґрунтований вибір моделі. На 

основі даного алгоритму за рахунок роботи з електронними носіями можливо 

організувати мережу обміну даними між функціональними підрозділами 

підприємства, зовнішніми системами обробки даних, а також попередити 

недоцільні записи даних та їх дублювання.  

Використання такого методу дозволяє оцінити робочі місця за рівнем 

безпеки. Паралельно з ними виділяють чинники, що дають комплексну 

характеристику умов і рівня безпеки праці на підприємстві: стан будівель і 

споруд, стан засобів роботи, організація процесів виробництва, умови праці, 

санітарний стан, наявність індивідуальних засобів захисту.  

З урахуванням вищесказаного, модель системи управління охороною праці 

можна визначити так: 

 

    
 

 
∑       
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                                            (3) , 

 

де    - стан охорони праці підприємства,       - залежність з формули (1),  

   - ваговий коефіцієнт впливу показника    на    ,   - кількість показників. 
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В загальному випадку в якості показників розглядаються: виробничий 

травматизм,  фінансові втрати, показник професійної захворюваності, кількість 

днів непрацездатності з причини захворювання або нещасного випадку.    

застосовується за умови, що фінансування заходів з охорони праці немає або 

воно не враховується. З урахуванням фінансів, витрачених на організацію 

заходів з охорони праці розраховується 

 

            ,                                                                   (4) 

 

де    - втрати по охороні праці,   - кількість виділених коштів,      - 

збитки. 

Цей показник дозволяє керувати коштами так, щоб уникнути збитків і 

втрат, або максимально їх обмежити. Для зв'язку станів безпеки/небезпеки з 

кількістю виділених коштів розраховують: 

 

          
   

  

  
   

     
    ,                                           (5) 

 

де   
  - шкідливість чинника і, що береться зі статистичних даних або 

розрахунків стану охорони праці,   
   - шкідливість чинника і, яка бажана на 

кінець звітного періоду,    - кількість коштів на заходи щодо усунення чинника 

і з урахуванням тарифів,    - кількість коштів, що виділяється на зменшення 

шкідливості чинника і,        . 
Отже, можемо зробити такі висновки: для управління охороною праці 

найбільш зручними і перспективними є аналітичні методи, що ґрунтуються на 

сучасній математичній базі. Особливе місце серед них посідає метод групового 

урахування аргументів. За його допомогою можна побудувати найбільш точні 

моделі поведінки системи за умов прийняття окремих рішень та комплексно 

розглядати вплив різноманітних чинників на стан охорони праці на 

підприємства. Для використання даного методу доцільним є застосування 

спеціального алгоритму, що дає змогу не лише формалізувати та спростити 

побудову моделі, але й забезпечити зв'язок між підрозділами підприємства для 

ефективного управління станом охорони безпеки на основі методів передачі та 

обробки інформації, а також її статистичного опрацювання. Одним з кроків 

методу є розрахунок необхідної кількості коштів, яка необхідна для ефективної 

реалізації заходів безпеки та складання плану проведення заходів з охорони 

праці. За допомогою узагальнених показників можна оцінити залежність рівнів 

травматизму та захворюваності від показників безпеки та умов праці.  

Даний метод є доволі простим у розумінні та розрахунках, не вимагає 

окремих експертних оцінок та дозволяє отримати достатньо точні для 

прийняття оптимальних рішень у сфері охорони праці моделі. 
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КІБЕРБЕЗПЕКА. ЗАХИСТ ВІРТУАЛЬНОЇ ОСОБИСТОСТІ 

Науменко Т.О., студентка (гр. ДА-52м ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ») 

 

Вступ. Все більш широке використання в останні 30-40 років 

унайрізноманітніших сферах життєдіяльності соціуму комп‘ютерних і 

телекомунікаційних технологій, у тому числі Інтернет-технологій, разом з 

великою кількістю переваг привнесло також і чималу кількість загроз. 

Реалізація цих загроз може завдати значної шкоди як на мікро, так і на макро 

рівні в рамках суверенних держав, а також і в світовому масштабі. Це привело 

до розуміння необхідності вирішення проблеми нейтралізації або мінімізації 

цієї нової сукупності загроз. Одночасно з цим виникає термін ―кібербезпека‖. 

Вважають, що вперше він виник у середині 1990-х років, коли уряд США став 

досліджувати цю тему  [1]. 

Предметом дослідження є стан захищеності у кіберпросторі власної 

віртуальної особистості від ризику стороннього кібервпливу, за якого 

забезпечується сталий розвиток, а також своєчасне виявлення, запобігання й 

нейтралізація реальних і потенційних викликів, кібернетичних втручань і загроз 

особистим інтересам.[4] 

Аналіз публікацій. Задля власної безпеки необхідно зважати на ризики 

середовища, в якому ми перебуваємо. Виокремлюється довірене (корпоративна 

мережа, є відповідальна особа) та недовірене (домашня мережа, всі публічні 

Wi-Fi-мережі) середовище. Але існує також і агресивне середовище. Це місце, в 

якому перебуватиме конкретна особа і про це відомо заздалегідь. Наприклад, 

прес-конференції, тренінги, великі збори тощо. На таких подіях хакери можуть 

проникнути в чиїсь ноутбуки й залежно від ступеня захищеності персонального 

комп‘ютера вчинити різні дії. Крім цього в такому середовищі, навіть без будь-

яких хакерских дій досить легко підгледіти пароль до електронної скриньки або 

до системи, тощо. Камери спостереження, які можуть бути встановлені на 

публічних заходах, дозволяють це робити.  

Хакерських атак може бути безліч, та є кілька основних 

найнебезпечніших. Перш за все, це man-in-the-middle - одна з найскладніших 

неідентифікованих атак. Той, хто атакує, здатний читати і видозмінювати на 

свій розсуд повідомлення, якими обмінюються кореспонденти, причому жоден 

із останніх не може здогадатися про його присутність у каналі. 

Небезпека атаки XSS (міжсайтовий скриптинг) у тому, що вона 

відбувається через легітимний сайт. Цей сайт може бути хорошим і 

перевіреним, але мати свої вразливості. Через них зловмисник може підсадити 

шкідливий код, і в стрічці браузера окрім адреси буде закладено ще якійсь 

скрипт. Ще одним видом такої атаки є пошук слабо захищених (вразливих) 

місць системи, через які можна проникнути у комп‘ютер.  

 Існує й так званий брутфорс (повний перебір) - метод атаки чи зламу 

шляхом перебору паролів. Якщо зловмисникам відомий логін користувача, 
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вони перебирають усі можливі комбінації паролів. На сьогодні є готові 

словники паролів, у яких є 60-80% усіх паролів. 

Для того, щоб убезпечити важливу інформацію, можна її шифрувати. 

Проте шифрування - це метод, який захищає носії з даними при фізичній втраті 

речей (наприклад, викрадення чи вилучення ПК, дисків, флешок). Для інших 

цілей його використання не завжди є виправданим. 

 Шифрувати можна всю систему, диски та окремі файли. Цей процес 

складається з двох основних речей: крипт-алгоритм (математичний процес, 

який за певним алгоритмом перетворює дані) та ключ до шифрування. 

Алгоритми відомі всім фахівцям, однак застосувати щодо них атаку 

неможливо. 

Щоб дістатися до розшифрованих даних, необхідний ключ. Основний 

принцип шифрування:«в кого ключ, той король». Це стосується всіх видів 

шифрувань - Wi-Fi, жорстких дисків, флешок, пошти тощо. Якщо загубити 

ключ, дістати інформацію неможливо. Сам ключ може зберігатися в окремому 

файлі, на смаркаті або на інших носіях. 

 Для шифрування системного диска існують як платні програми (PGP 

Desktop та SecretDisk4), так і безкоштовні (TrueCrypt і DekartPrivateDisk). 

 Для шифрування флеш-накопичувачів використовують алгоритм AES-

256. З вибором таких пристроїв слід бути дуже уважними. Від зламів паролю 

захищають пристрої IronKey, адже в них є обмеження для введення паролів - 10 

спроб, а далі йде блокування. Але проблема в тім, що пароль до такої флешки 

вводиться з клавіатури, і якщо на комп'ютері є вірус-троян, то він може 

перехопити пароль. Найбільш захищеними є пристрої компанії iStorage. Їхня 

відмінна риса - наявність клавіатури. Хоча тут також є проблеми з тим, що 

пароль можуть підглянути. Існують флешки з біометричним захистом, однак 

вони ламаються паяльником, і тоді легко доступитися до схованої на них 

інформації [2]. 

Основні результати дослідження. Коли відбувається хакерська атака, 

перш за все зловмисники шукають вразливості в усій системі або в окремо 

встановленій програмі. Потрібно постійно оновлювати всю систему та окремі 

програми з метою виявлення вразливих точок. Адже інакше користувача 

можуть спіткати несподівані неприємності. Основні вразливості найчастіше 

зумовлені людським фактором і пов'язані з помилками в налаштуванні, отже 

треба бути обережними при встановленні нових налаштувань при роботі з 

певними ресурсами і не забувати повертати всі зміни назад. 

Ще один важливий нюанс - це аудит користувачів. Ви завжди маєте 

знати, які користувачі встановлені на вашому комп'ютері та які права кому 

належать. Зміни статусів користувачів зловмисники можуть робити не лише 

коли мають доступ до ПК, а й на відстані, якщо для цього є передумови - певні 

вразливості в операційній системі. 

На жорсткому диску, а зокрема у файлах Pagefile.sys та Hibernate.sys 

зберігаються всі тимчасові документи, буфер обміну, ключі шифрування тощо. 

При вимкненні комп'ютера він має автоматично чиститись, але це відбувається 
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лише у 20% випадків. Доступними стороннім людям можуть бути не лише 

тимчасові файли, а й узагалі вся інформація, яку користувач захотів видалити зі 

свого комп'ютера. Адже навіть при видаленні файлів із папки «Кошик», вони 

нікуди не зникають. Для очистки комп'ютера існують спеціальні програми: 

CCleaner (очищає диск від тимчасових файлів, виправляє помилки в реєстрі 

тощо) та Eraser (спрямована на надійне видалення файлів без можливості їх 

відновлення).Також існують і спеціальні пристрої, які гарантують цілковите 

знищення інформації з дисків.  

Кожен комп'ютер, який виходить в інтернет, має свою унікальну IP-

адресу, за якою легко визначити місцезнаходження користувача. На сьогодні ці 

адреси не видно ззовні. Однак зі вступом в силу нової версії інтернет-

протоколу (IPv6), ззовні вже буде видно не лише адреси мереж, а й кожного 

комп'ютера. MAC-адреса є унікальною ідентифікацією властивості чіпу, яку 

має будь-який пристрій: мережева карта, модем, bluetooth, телефони тощо. Цю 

адресу фізично прошивають на пристрої і звичними засобами її змінити 

неможливо. Однак за нею можна виявити місцезнаходження техніки. 

Уважним слід бути й до браузера, щоб виявити наявні в ньому 

вразливості. Необхідно оновлювати його до останньої версії. 

Також слід перевірити й наявні плагіни браузера. Там можуть 

міститися Java-машини, FlashPlayer, вбудовані читалки тощо. Однак 

насторожувати має наявність плагінів, які складаються з випадкового набору 

букв і цифр. Такі плагіни слід видаляти одразу й міняти антивірус, який 

дозволив цим підозрілим програмам поселитись у браузері. 

Окрім цього варто стежити й за Cookies, де зберігаються всі 

налаштування користувача, коли він відвідує той чи інший сайт. Також у 

більшості Cookies залишається логін і пароль входу. 

У логи записуються помилки операційної системи та додатків, а також 

детальна інформація про встановлення нових програм, ігор. У логах браузера 

відображаються відомості про те, на які сайти ходив користувач. Надійним 

сервісом є Skype, який зберігаєлоги в зашифрованому вигляді.  

Окрім цього існують логи додатків. Якщо стежити за логами, можна 

виявити сторонні дії [3]. 

Висновки.У сучасному світі віртуальна особистість стає більш реальною. 

Людина в реальному житті вже дорівнює тій особистості, яка живе у 

віртуальному світі. 

Щоб у цьому світі убезпечити себе та свій комп'ютер від втручання та 

вберегти інформацію від небажаних вух, очей і рук, homointerneticus 

(віртуальна людина) перш за все має подбати про захищеність своєї машини. 

Звичайно з таким розвитком інформаційних технологій все більше 

з‘являється шляхів проникнення у комп‘ютер, але слід не забувати, що з такою  

швидкістю виникають і варіанти захисту. Отже кожному слід слідкувати за 

новими тенденціями у цій сфері. 

 

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

http://uk.wikipedia.org/wiki/Internet_Protocol
http://uk.wikipedia.org/wiki/Internet_Protocol
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ШКІДЛИВІ ФАКТОРИ ТА ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ НА 

БІОТЕХНОЛОГІЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 

Нєчаєва Я.О., студентка (гр. БТ-21, ФБТ НТУУ «КПІ») 

 

Вступ.У наш час біотехнологія є перспективною галуззю науки та 

промисловості, що використовує живі організми та біологічні процеси для 

отримання корисних речовин. Біотехнологічні процеси використовуються для 

синтезу біологічно-активних речовин, продуктів на основі мікробних клітин, 

метаболітів клітин, продуктів на основі вмісту мікробних клітин. Біотехнології 

відкривають можливість створення високоефективних препаратів, що є 

нагальною потребою у наш час. Але  біотехнологічне виробництво може бути 

небезпечним як для обслуговуючого персоналу, так і для споживачів продукції 

цієї галузі.У дослідженнях з безпеки та гігієни праці було встановлено, що 

непрямому впливу піддається близько 30-40% працівників на типових 

біотехнологічних підприємствах.  

Предметом дослідження є шкідливі фактори та заходи безпеки на 

біотехнологічному підприємстві лікарських засобів.  

Аналіз публікацій. Хоча на біотехнологічних підприємствах 

використовують сучасну технологію виробництва продукції, засновану на 

стандартах безпеки та охорони праці робітників, все одно зберігається  певний 

ризик для персоналу цих підприємств. Основною небезпекою є контакт з 

рекомбінантними формами мікроорганізмів, травматизм внаслідок опіків на 

лініях обробки парою чи в результаті контакту з хімічними речовинами.  

З метою забезпечення захисту життя та здоров‘я працівників та 

споживачів продукції, забезпечення санітарно-епідеміологічних норм були 

створені та затверджені документи, що регламентують діяльність 

фармацевтичних підприємств  з проведення досліджень, виробництва, 

зберігання, транспортування, використання та утилізації продукції. Тому 

постановою Кабінету Міністрів ғ 1419 від 26 вересня 2002 року «Деякі 

питання підвищення якості лікарських засобів» в Україні передбачено 

здійснення сертифікації виробництва лікарських засобів, а також створення 

національної системи стандартизації лікарських засобів, гармонізованої з 

вимогами Міжнародної системи стандартизації. Відповідно до діючого Закону 

України «Про лікарські засоби» промислове виробництво лікарських засобів 

здійснюється за технологічними нормативними документами – регламентами; 

вимоги до змісту, розробки, узгодження та затвердження технологічної 

документації визначені Галузевим нормативним документом – ГНД 09-001-98. 

Цим документом передбачений об‘єм інформації при викладі технологічного 

процесу [1, 2]. Закон передбачає виробництво лікарських засобів з урахуванням 

міжнародних норм (GMP), в Україні був розроблений документ – Настанова 42-

01-2001 «Лікарські засоби. Належна виробнича практика», в якому викладені 

питання з вимог до персоналу, вимоги до охорони праці [3]. 
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Основні результати дослідження. Специфіка виробництва 

біотехнологічної продукції потребує суворого виконання нормативно-правових 

актів, що встановлюють санітарно-епідеміологічні вимоги та критерії безпеки 

на всіх етапах технологічного процесу, включаючи контроль продукції [4]. 

Існують загальні фактори небезпеки, що притаманні всім 

біотехнологічним виробництвам. На підприємствах має місце фактор 

забруднення повітря мікроорганізмом-продуцентом, що може негативно 

впливати на працівників. Небезпеку витоку продуктів реакції або випуску 

аерозолів регулюють декількома способами. Для моніторингу та контролю 

системи, а також для додавання поживного середовища, кисню і виведення 

двоокису вуглецю необхідний доступ в біореактор. Щоб запобігти забрудненню 

культури, отвори для доступу повинні бути герметичні або забезпечені 

фільтрами. Фільтрація газів, що виходять, здійснюється для захисту робітників 

від аерозолів, що утворюються під час культивування або ферментації. 

Звичайною практикою є інактивація рідких стоків, в залежності від ступеня 

біологічної небезпеки системи. Оскільки особи, які працюють з 

рекомбінантними формами мікроорганізмів-продуцентів, перші піддаються 

впливу несприятливих наслідків нових технологій, нормативні документи 

Національного інституту охорони здоров'я враховували необхідність медичного 

обстеження таких робітників. Інституційний комітет біологічного захисту 

спільно з фахівцями в галузі охорони здоров'я зобов'язаний визначити, яке 

медичне обстеження має проводитися в кожному окремому випадку. У 

залежності від ідентичності певного препарату та характеру біологічної 

небезпеки визначають потенційні шляхи впливу та потрібну вакцинацію, а 

також складові програми медичного обстеження [5]. Персонал 

біотехнологічних підприємств має проходити інструктаж безпеки, бути 

захищеним від інфікуючих агентів, сильнодіючих токсинів та алергенів. Одежу 

різних видів необхідно зберігати у роздягальнях. Технологічна одежа має 

зберігатись окремо у спеціальних роздягальнях. Кімнати для перевдягання слід 

проектувати та використовувати як повітряні шлюзи та за необхідності мати 

раковини та душеві кабінки. Приміщення для прийому їжі, миття рук та туалети 

повинні бути ізольовані від виробничих приміщень.  

Велику роль у забезпеченні нормальних умов праці відіграють інженери, 

конструктори та проектувальники, які розробляють технологічні процеси. 

Удосконалення технологій, підвищення рівня автоматизації та герметизації 

робіт, створення нового обладнання та механізмів створить більш безпечні 

умови праці на виробництві. Проектування та побудова промислових будівель 

має відповідати санітарно-гігієнічним нормам. Необхідно проводити 

експертизи щодо безпеки будівель, технологій та обладнання. 

При вході на територію підприємства має бути контрольно-пропускний 

пункт. Для безпечного виробництва має бути передбачено ізольоване 

розміщення технологічних приміщень: окремі будівлі чи розміщення на 

окремих поверхах з окремим входом. Необхідно проектувати приміщення 

таким чином, щоб уникнути перетину потоків руху стерильної продукції, 
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стерильного лабораторного посуду та реактивів, матеріалів, що необхідні для 

виробництва з потоками відпрацьованих матеріалів та реагентів, брудного 

посуду тощо. Виробничі приміщення повинні мати розділення на «заражену» 

зону, де відбувається робота з мікроорганізмами І-IV груп патогенності та їх 

зберігання, а на «чисту» зону, де відбувається робота з продукцією після 

проходження процедури інактивації та контролю. Приміщення «зараженої» та 

«чистої» зон мають бути розділені спеціальним приміщенням – санітарно-

пропускним пунктом. Матеріали, що використовуються для виробничих 

приміщень, мають бути легко миючими, негорючими, стійкими до дії 

дезінфікуючих засобів; можуть піддаватися УФ-випромінюванню для 

знезараження повітря; повинні не впливати на якість готової продукції, 

функціонування обладнання та здоров‘я персоналу. Для передачі у боксові 

приміщення чи із них, має бути обладнана система повітряних шлюзів. 

Повітряні шлюзи повинні мати блокуючі пристрої, що перешкоджають 

одночасному відкриванню більше, ніж одних дверей. Кімнати для перевдягання 

слід проектувати та використовувати як повітряні шлюзи та за необхідності 

мати раковини та душеві кабінки [6]. 

У виробничих приміщеннях труби опалення, водопроводу, дроти 

електропостачання, радіо- та телефонного зв‘язку мають бути прибрані у 

настінні покриття.  

Для приготування нестерильних лікарських засобів, обладнання та 

поверхонь, що контактують з нестерильними лікарськими засобами та 

напівпродуктами необхідно використовувати очищену воду. 

Виробничі приміщення повинні мати ефективну систему вентиляційних 

шахт для подання та відведення повітря та має містити обладнання та прилади 

для вимірювання температури, вологості, ефективності фільтрації та змін тиску 

на фільтрах. 

Висновки. Забезпечення безпечних умов праці на біотехнологічних 

виробництвах – це складний процес у виконанні якого повинні брати участь 

спеціалісти різних професій: спеціалісти з охорони праці, спеціалісти з питань 

гігієни, біотехнологи, інженери-технологи тощо. В Україні відбувається процес 

розробки та створення державних стандартів та контролю лікарських засобів у 

відповідності до міжнародних норм GMP, що забезпечить створення 

високоякісних препаратів. 
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ВИРОБНИЧА ВІБРАЦІЯ ЯК ПРИЧИНА ПРОФЕСІЙНОГО 

ЗАХВОРЮВАННЯ 

Низкогуз П.В., студентка (гр. ЕМ-22, ФЕА НТУУ «КПІ») 

 

 Вступ. У виробничому середовищі різноманітні машини,  апарати, 

прилади, інструменти є джерелом вібрації, а це, як відомо, є біологічно 

активним фактором. У зв‘язку з цим збільшується кількість професійних 

захворювань, що викликає вібрація. Вони отримали назву вібраційні 

захворювання. На сьогоднішній день вібраційна хвороба займає одне з 

провідних місць серед професійних захворювань. Найчастіші випадки цього 

захворювання трапляються серед працівників енергетичного, важкого та 

транспортного машинобудування, вугільної промисловості, кольорової 

металургії та складає 9,8 випадків на 100 тисяч робітників [1] 

 Предметом дослідження є визначення впливу вібрації на організм 

людини під час роботи, з‘ясування засобів профілактики  вібраційного 

захворювання на виробництвах. 

 Аналіз публікації. Існують два види вібрації: локальна та загальна. 

Локальна вібрація діє на ті частини тіла, які безпосередньо доторкаються до 

вібруючої поверхні, загальна – на весь організм при знаходженні робітника на 

вібруючій поверхні (сидіння, підлога, віброплатформа і т.д.). Однак в обох 

випадках вона розповсюджується на весь організм, впливаючи на нервову, 

опорно-рухову та серцево-судинну системи, вестибулярний апарат. Гасіння 

вібрації проходить завдяки еластичним властивостям м‘язів, зв‘язок та хрящів, 

які, з плином часу, грубіють та покриваються рубцевою тканиною. Такі рубці 

викликають порушення: зв‘язки втрачають міцність, ускладнюються рухи в 

суглобах, зменшуються розміри м‘язової тканини [2]. 

 Розглянемо детальніше розвиток вібраційної хвороби. При контакті 

вібруючої поверхні та тіла людини, останньому передаються коливання. Вони 

призводять до зменшення притоку крові до клітин, а також до подразнення 

численних нервових закінчень у стінках кровоносних судин, м‘язових та інших 

тканинах. Це, в свою чергу, викликає імпульси,  що призводить до порушення 

нормального функціонування певних внутрішніх органів та скорочень 

кровоносних судин та периферичних нервів. Нервові закінчення стають менш 

чутливими до збудників. Ці явища спостерігаються у вигляді болі в руках, 

оніміння, блідості пальців, зниження чутливості шкіри (тактильної, больової, 

температурної). Виникає підвищена втомлюваність, збільшення часу рухової та 

зорової реакції, порушення вестибулярних реакцій та координації руху, у 

жінок, під дією вібрації, з‘являються порушення роботи статевої сфери. Все це 

веде до зменшення продуктивності праці на виробництві [3]. 

 Основні результати досліджень. Залежно від часу дії та величини 

вібрації, збільшується ризик виникнення вібраційної хвороби. Він є тим більше, 

чим більшими є амплітуда, частота вібрації та швидкість коливань. Так, на 

виробництві джерела вібрації можна встановити по інвентаризаційні книзі або 
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по списку інструментів та обладнання. Тривалість дії вібрації легко 

розраховують по тривалості робочого дня працівника, проте її величину дуже 

важко визначити без спеціальних приладів, наприклад віброметрів або 

віброаналізаторів. Саме для цього виробники вказують цю інформацію у 

технічному паспорті приладу (для виробників з країн Євросоюзу ця вимога є 

обов‘язковою) [4].  

 Також ризик виникнення вібраційної хвороби збільшується при роботі з 

несправним обладнанням, обладнанням, що рідко ремонтується, в сирих та 

холодних приміщеннях. Навіть куріння прискорює захворювання. Це 

пояснюється тим, що тютюн призводить до зменшення кругообігу в кінцівках, 

а, отже, і до припинення постачання кисню до клітин. 

 Правильним рішенням буде професійне вимірювання рівня вібрації на 

виробництві. За його результатами явно будуть видно проблеми з інструментом 

або приладом або його розміщенням у виробничому приміщенні, а також 

відповідність рівня вібрації нормі. 

 Нормування вібрації складають критерії здоров‘я людини при дії на нього 

вібрації з урахуванням напруженості та важкості праці. Основним документом, 

що регламентує рівень вібрації в Україні є [5] та [6]. В цих документах наведені 

допустимі значення швидкості та прискорення коливань, їх рівнів у октавних та 

трьохоктавних частотах для локальної та загальної вібрацій в залежності від 

джерела. 

 Вібраційна хвороба є проблемою сучасного світу. Так, в 2000 році у 

Великій Британії шосту частину всіх професійних захворювань країни складала 

саме вібраційна хвороба. Однак, як видно зі статистики, Об‘єднане королівство 

все ж змогло знизити рівень цього захворювання. 

 

 
 

 Для цього в країні проводять модернізацію виробництва: встановлюють 

більш сучасне обладнання, покращують конструкцію машин, виконують  

статичне та динамічне балансування обертових частин машин, встановлюють  

віброгасіння, вібродемпферування, оптимізують тривалість виробничого 

процесу. Також поширеним є використання віброзахисного взуття та рукавичок 
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зі спеціальними пружно-демпферуючими елементами, що поглинають вібрацію 

[8]. Всі ці заходи закріплюються судовою відповідальністю керівників у 

випадку порушень своїх обов‘язків щодо захисту працівників від дії вібрації. 

 Для порівняння в Україні вібраційна хвороба займає третє місце серед 

усіх професійних захворювань. Причиною є використання застарілої техніки, 

інструментів, недостатнє фінансування підприємств для закупки засобів 

індивідуального захисту від вібрації.  

 Висновки. Отже, для зменшення впливу вібрації на організм, крім 

зазначеного вище, варто організувати трудовий процес таким чином, щоб 

роботи, пов‘язані із шумом та вібрацією чергувалися з іншими видами роботи 

без цих чинників. При неможливості цих дій повинні бути передбаченими 

періодичні перерви з вимкненням обладнання або з кімнатами відпочинку. 

Також варто уникати значних фізичних навантажень та охолодження рук та 

всього тіла; під час перерви обов‘язково робити фізичні вправи. 

 При надходженні на роботу, пов‘язану з дією вібрації та шуму, працівник 

повинен ознайомитися з дією цих факторів на організм, пройти обов‘язковий 

медичний огляд, а в процесі роботи – періодичні медичні огляди раз в рік. 

На жаль, кількість вібраційних хвороб у світі зростає, адже її виявлення 

та знешкодження не є основним завданням організацій та відповідальних за 

безпеку та охорону праці. Адже необхідно лише трохи обізнаності, щоб 

виявити можливі ризики і прийняти заходи по їх ліквідації. 
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РОБОТА І РЕМОНТ ЛЕП ПІД НАПРУГОЮ 

Опря М.І., студент (гр. ЕС-22,  ФЕА НТУУ «КПІ»); 

 Луц Т.Є., ст. викл. (кафедра ОПЦБ НТУУ «КПІ») 
 

 Втуп. Робота під напругою в діючих електроустановках є однією з 

сучасних форм технічного обслуговування розподільчих електричних мереж, 

це сьогоднішній і завтрашній день в експлуатації електромережевого 

господарства розвинених країн світу, за яким стоїть, насамперед, підготовка 

зовсім іншого, значно більш високого якісного рівня персоналу, персоналу 

нового покоління, здатного самостійно приймати оптимальні рішення і 

виконувати поставлені завдання в сучасних умовах [1]. Але окрім явних 

переваг при проведенні робіт без відключення енергопостачання споживачів, 

існує і зворотня сторона: даний вид ремонту є одним з найнебезпечніших для 

життя людини. 

 Предметом дослідження є сучасні методи і засоби, що дозволяють  

уникнути смертельних випадків при роботах на ЛЕП без зняття напруги. 

 Аналіз публікацій. В цілях забезпечення безперебійного 

електропостачання споживачів, що живляться від нерезервованих повітряних 

ліній розподільчої мережі, застосовується система ремонту і обслуговування 

ліній без виведення їх з роботи, тобто під робочою напругою. Така організація 

технічного обслуговування і ремонту дозволяє не змінювати схему 

електропостачання і в той же час забезпечує своєчасне усунення дефектів в 

елементах лінії (тобто підвищує надійність їх роботи), виключає операції по 

виведенню лінії в ремонт і повторного включення в роботу, дозволяє 

створювати більш рівномірне завантаження електромережевого персоналу 

протягом року. Стосовно до резервованих повітряних ліній, також досягається 

зниження втрат енергії в мережі за рахунок виключення необхідності живлення 

споживачів за більш протяжних, як правило, резервних зв'язків при даному або, 

що дуже істотно, більш низькому номінальному напрузі [2]. 

Перші роботи під напругою були проведені в США в 1906 р. 

Застосовувались два методи робіт: в установках до 5 кВ — з використанням 

гумових рукавичок, в установках середньої напруги до 50 кВ — з допомогою 

ізолюючих штанг, оснащених знімним інструментом. Методи і пристрої, 

розроблені в США, почали застосовувати з кінця 20-х років в Канаді. Пізніше ці 

технології були впроваджені в СРСР, для заміни деталей дерев'яних опор на ПЛ 

35-110 кВ під напругою. 

Досліди показали, що без особливих больових відчуттів людина, надійно 

ізольована від землі, може торкатися проводу, що знаходиться під напругою до 

5 кВ. У 1960 р.  був створений перший екрануючий костюм для захисту 

електромонтера, що торкається дротів під напругою, від впливу електричного 

поля; розроблені і виготовлені телескопічні вишки з верхньою ізолюючою 

ланкою зі склопластику [2]. 
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Радянські інженери стали піонерами нового методу ремонту ліній 

електропередачі під напругою, який через 15 років отримав широке поширення 

в інших країнах. За розробку і впровадження нових методів ремонту ПЛ, що 

забезпечили безперебійне електропостачання найважливіших 

народногосподарських об'єктів, інженери Н.П. Астахов, Ю. О. Григор'єв, С. А. 

Скобелєв і А. В. Понеділко були в 1946 р. удостоєні Державної премії. 

Великий внесок у впровадження робіт під напругою внесли в 

Донбасенерго інж. Т. П. Мусатов (під керівництвом якого пізніше, в 1958 р. 

велися роботи на ПЛ 35-220 кВ із застосуванням першою в країні триланкової 

телескопічної вишки з верхньою ізолюючою ланкою). Тоді ж у ОРГРЕС були 

складені тимчасові інструкції з ремонтів ліній під напругою на основі 

дослідних робіт, проведених у високовольтній мережі Челябэнерго. Найбільш 

широке поширення роботи під напругою на ПЛ 35-220 кВ отримали в середині 

50-х років  [2].  

 Основні результати дослідження. Для виконання ремонтних робіт 

під напругою потрібні спеціальні пристрої і обладнання, а також 

висококваліфікований персонал, заробітна плата якого повинна бути вище, ніж 

у тих, хто виконує роботи на відключених лініях. При роботі на лінії під 

напругою необхідно більше трудовитрат на підготовку робочого місця і 

виконання самих робіт. Існує велика ймовірність ураження електричним 

струмом і шкідливого впливу електричного поля на організм людини. Перелік 

робіт, виконуваних на лініях під напругою, досить обмежений. Забороняється 

виконання робіт під напругою при опади у вигляді дощу і снігу, в тумані і інеї, 

ожеледі на дротах та опорах, наближення грози, відносній вологості повітря 

більше 90%, швидкості вітру більше 10 м/с, температурі повітря, меншою -20 

°С і більшої +45 °С. Зазначимо, що альтернативою виконання робіт під 

напругою служить резервування та автоматизація електричної мережі, а також 

підвищення запасів міцності і довговічності матеріалів, які застосовуються при 

спорудженні електричної мережі [2]. 

Роботами під напругою вважаються всі види робіт, при яких персонал 

торкається тілом або інструментом частин повітряної лінії, що перебувають під 

напругою; наближається до струмоведучих частин, що перебувають під 

напругою, на відстань менше допустимого правилами техніки безпеки; 

перебуваючи під потенціалом «землі», торкається ізолюючим інструментом 

струмоведучих частин, що знаходяться під напругою [3]. 

Оскільки високовольтні проводи повітряних ліній електропередач 

потребують профілактичного ремонті, одним з варіантів обстеження проводів 

лінії електропередач і усунень несправностей,є роботи за допомогою 

вертольотів. Для виконання електромонтажних робіт, електромонтерів  

доставляють на гелікоптерах до місця проведення робіт. 

Робота електромонтерів дуже небезпечна, так як всі електромонтажні 

роботи проводяться на висоті під високою напругою із-за неможливості 

відключення електроенергії, зважаючи на те, що це призведе до знеструмлення 

всіх електроспоживачів. Позитивний результат виконання електромонтажних 
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робіт на висоті залежить не тільки від професійних навичок електрика-

висотника, але і від пілота гелікоптера. Тільки злагоджена робота цих двох 

висококласних фахівців дозволяє виконати роботи щодо профілактики та 

ремонту високовольтних проводів повітряних ліній електропередач для 

забезпечення безперебійної доставки електроенергії в усі інфраструктури міста 

або до іншим споживачам електроенергії [3,4]. 

Роботи на ЛЕП без зняття напруги проводяться з використанням 

індивідуальних електрозахисних засобів: захисного ізолюючого одягу( костюм, 

головний убір, рукавички, взуття) і захисних пристроїв для очей (окуляри і 

захисний козирок). Ізолюючі засоби індивідуального електрозахисту повинні 

бути стійкі до електричних, механічних, теплових і хімічних впливів і 

запобігати протікання струму по тілу людини при торканні його елементів 

електроустановки, що знаходяться під напругою. Костюм повинен 

забезпечувати зручність роботи в ньому і відповідати певним гігієнічним 

вимогам. 

Для захисту працівників від випадкового дотику до проводів, що 

перебувають під напругою, застосовуються накладки-шланги, що 

виготовляються з еластомерів: гуми, латексу і еластомерних компаундів. В 

залежності від робочої напруги електроустановок, накладки-шланги діляться на 

п'ять класів з різними електричними характеристиками.  

Найбільш економічним, ефективним і універсальним засобом захисту 

людини від впливу електричного поля є екрануючі комплекти спецодягу. Вони 

створюють замкнутий екранований простір, дозволяючи забезпечити практично 

будь-яку задану ефективність екранування. 

Найважливішими умовами ефективного і широкого використання робіт 

під напругою є наявність об'єктивних економічних і технічних умов для їх 

впровадження: створення необхідної матеріальної бази, оснащення персоналу 

необхідними пристроями, обладнанням, засобами забезпечення безпеки, 

спеціальним обладнанням, підготовка та навчання персоналу. Останній пункт 

повинен охоплювати не тільки безпосередніх виконавців робіт, але і керівників 

підприємств, районних електричних мереж, виробничих служб, диспетчерський 

персонал, що організує впровадження і проведення робіт під напругою. 

Навчання електромонтерів методам робіт під напругою в 

електроустановках 110 кВ і вище проводиться за такою ж принциповою 

схемою, як і монтерів для робіт в електричних мережах більш низьких класів 

напруг. 

Персонал, що підготовлюється для робіт під напругою, повинен пройти 

теоретичний курс, практичне освоєння робіт з кожним видом ізолюючих 

пристроїв та інших основних засобів, які будуть застосовуватися для виконання 

ремонту [1]. 

У електромонтерів, які виконують роботи, повинні щорічно перевірятися 

знання правил безпеки та послідовності виконання операцій конкретних видів 

робіт, їх здатність, перебуваючи на робочому місці, візуально оцінювати 

відстані до струмоведучих і заземлених елементів електроустановки, здатність 
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використовувати інструменти, що застосовуються при роботах під напругою, 

контролювати стан і положення ізолюючих пристроїв. 

Специфікою робіт під напругою є також вимоги до електромонтерів. 

Вони повинні мати досвід роботи в електроустановках відповідного виду та 

класу напруги, їх кваліфікація повинні бути досить високою, показники 

здоров'я повинні строго відповідати медичним вимогам [1,5]. 

Висновки. Ремонтні роботи під напругою мають ряд переваг, головним 

серед яких є зберігання нормального режиму роботи електричної мережі і схем 

електропостачання і, як наслідок, запобігання можливих збитків споживача[1]. 

Така організація технічного обслуговування і ремонту дозволяє не 

змінювати схему електропостачання і в той же час забезпечує своєчасне 

усунення дефектів в елементах лінії (тобто підвищує надійність їх роботи), 

виключає операції по виведенню лінії в ремонт і повторного включення в 

роботу, дозволяє створювати більш рівномірне завантаження 

електромережевого персоналу протягом року. Роботи на ЛЕП без зняття 

напруги проводяться з використанням індивідуальних електрозахисних засобів: 

захисного ізолюючого одягу( костюм, головний убір, рукавички, взуття) і 

захисних пристроїв для очей( окуляри і захисний козирок). Ізолюючі засоби 

індивідуального електрозахисту повинні бути стійкі до електричних, 

механічних, теплових і хімічних впливів і запобігати протікання струму по тілу 

людини при торканні його елементів електроустановки, що знаходяться під 

напругою. 

В Україні ремонтні роботи під напругою ведуться з 1983 року, але, на 

жаль, широкого поширення цей метод не набув. Це насамперед пов'язано з 

дуже високою ціною на лізинг обладнання та недостатнім кваліфікаційним 

рівнем спеціалістів.  
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КОНСТРУКЦІЇ ЧИСТИХ ПРИМІЩЕНЬ 

Орленко А.Т., к.т.н., доц., Полукаров Ю.О., к.т.н., доц. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»); 

Луц А.О., студ. (гр. ОА-41м, ІЕЕ НТУУ «КПІ»)  

 

1. Модульні конструкції чистих приміщень 

Модульною конструкцією називають конструкцію, для якої елементи 

постачаються у готовому вигляді і складається на місці. Доречно відмітити 

широкий асортимент поставляємих фірмами модульних елементів, їх якість і 

трудомісткість складання, вартість, точна оцінка їх потенційних переваг при 

виборі кінцевого варіанту системи. Рекомендуються два основних варіанти 

складання моделі систем: 

– безкаркасні стінові системи; 

– каркасні стінові конструкції. 

2. Безкаркасні стінові системи 

Ці системи складається з панелей товщиною біля 50 мм, які забезпечують 

необхідну міцність конструкції в цілому. Панелі встановлюються в монтажних 

пазах, які кріпляться на стелі і підлозі. Це анодовані жолоби, виготовлені зі 

штампованого алюмінію, а стінові панелі встановлюються в них у стик одна до 

одної. Стінові панелі мають зовнішню поверхню, яка відповідає вимогам 

чистих приміщень; жорсткість панелей забезпечується внутрішнім 

наповнювачем. Матеріалами для зовнішньої поверхні панелей можуть бути 

листи анодованого алюмінію, пофарбовані традиційною або пошаровою 

емаллю, або спеціально оброблена і маловуглецева сталю. Внутрішній 

наповнювач може бути із таких матеріалів, як гіпс, модифікований картон, 

дерево-шаристий матеріал, сотовий матеріал і т. д. 

3. Каркасні стінові системи 

Ці системи складаються із елементів на основі штампованого 

алюмінієвого профілю. В даному випадку стійкі і поперечні елементи 

облицьовуються стіновими панелями або з одного боку, або з обох боків. 

Матеріал стінових панелей приведений вище. 

Згідно [1; 2] каркасні системи використовують у випадках, коли 

технологічне обладнання ізолюється від решти приміщень. Це можуть бути 

ізолятори і міні зони, захисні екрани навкруги обладнання. Легкі елементи із 

алюмінієвого профілю з'єднаються у стик, утворюючи каркас навкруги 

обладнання, а панелі із алюмінієвих листів, скла або прозорого пластика 

вставляють в цей каркас з використанням ущільнюючих елементів і матеріалів, 

які легко піддають очищенню. 

4.Двері та вікна 

Більшість дверей для чистих приміщень виготовляють із дерева, 

покривають пластиком, або облицювальною вуглецевою сталлю, обробленою і 

пофарбованою відповідним чином. З метою зменшення вірогідності 

забруднення рук і полегшення очищення поверхні дверей, не рекомендується 

використовувати ручки.  
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Зазвичай двері начіпляють так, щоб вони закривалися під дією 

надлишкового тиску повітря, створено в чистому приміщенні. Автоматично 

закриваючий двері доводчик передбачається у разі, коли прохожий персонал 

повинен закривати двері своїм тілом. 

З метою зменшити витік повітря двері виготовляють з мінімальним 

зазором, особливо у чистих приміщеннях з невід'ємним перепадом тиску 

повітря тому, що при цьому зменшиться приплив забруднень із зовнішнього 

середовища. В чистих приміщеннях з позитивним перепадом тиску повітря і 

видаленням повітрям через відкриті двері ці вимоги необов'язкові. В цілому 

конструкція дверей повинна забезпечувати їх ефективну очистку. 

З метою забезпечення візуального нагляду за переміщенням матеріалів 

дверей виготовляють заскленими, можливе виготовлення дверей цілком зі скла. 

Вікна в чистих приміщеннях проектуються для нагляду за веденням 

технологічного процесу керівним складом виробництвом, без входження в 

чисте приміщення. Число вікон обмежуються; їх конструкція повинна 

забезпечувати ефективне очищення і щільність. 

5. Підлоги 

Традиційно в усіх чистих приміщеннях фундаментом для підлоги слугує 

бетон, на який настилається підлога з рівною, непроникною і твердою 

поверхнею. Підлога не повинна бути слизькою; стійкою по відношенню до 

хімічних речовин; матеріал підлоги інколи повинен володіти достатніми 

електростатичними властивостями і мінімальною здатністю до емісії летких 

речовин. 

Автор [1] розділяє матеріали для покриття підлог на 3 основні групи: 

мастичні, листові або плиточні покриття, ізоляційні сполуки. 

Мастичні сполуки вироблені на основі епоксидних, поліефірних, 

полівінілхлоридних смол утворюють монолітні безшовні покриви для підлог, 

створюють гладеньку, щільну непилячу поверхню. За кордоном широко 

використовується мастичні сполуки на основі епоксидних смол. Ці покриття 

створюють непилячі, не збираючі пил поверхні, гладенькі, щільні, неслизькі у 

вологому стані, теплі, зносостійкі, пружні, водостійкі, стійкі щодо дії кислот, 

лугів, розчинників і мастил. Придбання таких покрить – вологе прибирання. 

Листові або плиткові матеріали із вініпласту, полівінілхлориду, вініл 

азбесту, синтетичного каучуку використовують для покриття підлог у вельми 

чистих приміщеннях. 

Створені і використовується багато видів ізоляційних сполук на основі 

епоксидних, уретанових, вінілових, силіконових смол, синтетичних каучуків та 

ін. Поверхня ізоляційних сполук на основі епоксидних смол зносостійка, без 

пилова, водостійка, хімічностійка і гігієнічна. 

Створені і діють чисті приміщення, в яких підлоги виконані із сталевих 

решіток. Забруднення повітря через решітчасту підлогу чистого приміщення 

направляється на очищення у фільтрах, розміщених у підпіллі. Практика 

засвідчує, що у приміщеннях з решітчастими підлогами забезпечується висока 

частота.  



322 

В приміщеннях, передбачених для виробництва напівпровідників, 

матеріал покриву підлоги на основі вінілу неприйнятний тому, що він може 

виділяти леткі речовини. 

Чисті приміщення, в яких проектується машинне прибирання підлоги, не 

мають спеціальних кутових профілів у місцях притискання підлоги до стін. 

6.Стелі 

В теперішніх чистих приміщеннях передбачаються конструкції підвісних 

стель, що обумовлено рядом причин. Це: необхідність доступу до елементів 

систем вентиляції, електро- і газопостачання і освітлення. 

Розрізняють два типи підвісних стель у чистих приміщеннях – легка або 

несуща. Вони проектуються для ізоляції чистого приміщення від таких 

шкідливих джерел забруднення, як елементи перекриття, світильники, 

дифузори і т. і. 

Зазвичай проектуються металічні підвісні стелі, які представляють собою 

сітки з металічних таврових рейок. В них вкладаються плити з м‘якої листової 

сталі з теплоізоляційної прокладки, обробленою способом гарячого 

емалювання. 

Для рівномірного розсіювання світла використовуються підвісні стелі, які 

світяться із жорсткого листового полівінілхлориду і плівки. Стелі забезпечують 

ефективний тепловий бар'єр, понижуючи тепловтрати. 
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ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

Переслєгін А.О., студент (гр. БІ-21, ФБТ НТУУ «КПІ») 

 

Вступ. Сучасний етап економічного розвитку характеризується  

складністю трудових відносин, в тому числі  і відносин у сфері охорони праці.  

З одного боку  важливим  завданням для держави та необхідною умовою 

досягнення високого рівня культури виробництва, який сприяє економічному 

зростанню в країні, є гарантування громадянам сприятливих і безпечних умов 

для здійснення трудової діяльності, а з іншого боку в Україні спостерігається 

невідповідність фактичного становища  задекларованим у законодавстві 

принципам охорони праці.  Саме тому актуальність питань охорони праці на 

сьогодні загострюється. 

Предмет дослідження. Правові аспекти охорони праці в Україні та зміни 

в умовах праці в Україні в останні роки. 

Аналіз публікацій. У найбільш загальних рисах в сучасному  українському 

суспільстві охорону праці розуміють як систему забезпечення безпеки здоров‘я 

і  життя працівників під час  їх трудової діяльності, що  включає в себе низку 

організаційних, технічних, соціально-економічних, санітарно-гігієнічних, 

лікувально-профілактичних і  реабілітаційних  заходів [2].  На нинішньому 

етапі економічного розвитку поняття «охорона праці» розповсюджується 

фактично на усі відносини між працівником та роботодавцем, серед яких 

тривалість робочого дня або зміни, оснащення робочого місця, надання 

відпустки, забезпечення спеціальним одягом і взуттям, наявності  перерв 

достатніх для відпочинку, надання профілактичного харчування і т.д. Таким 

чином складно переоцінити значення проблематики охорони праці для кожного 

громадянина.  

При формуванні  функціональної  системи охорони праці у будь-якій 

країні ключову роль відіграє законодавча база. В Україні існує спеціальне 

законодавство, що регламентує ключові аспекти охорони праці. Зокрема, це – 

«Кодекс законів про працю України», Закон України «Про охорону праці»,  

Закон України «Про загальнообов‘язкове державне соціальне страхування від 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності» і звичайно «Конституція України».  Право 

на справедливі і сприятливі умови праці зафіксоване і у міжнародних актах 

ратифікованих Україною у тому числі  у Загальній декларації прав людини, 

Міжнародному пакті про економічні, соціальні та культурні права, інших актах 

Організації Об‘єднаних Націй, а також у Конвенціях Міжнародної організації 

праці [1]. Разом з цим законодавча база, яка повинна регулювати питання 

охорони праці, є предметом гострих дискусій у різних колах суспільства.  

Основні результати. Ситуація у державі складається таким чином, що 

станом на 2015 рік  актуальним залишається «Кодекс законів про працю 

України» прийнятий ще за радянських часів, який не може повністю 
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відображати сьогоденні умови праці. З метою зміни цього становища впродовж 

2011-2014 рр. на розгляд Верховної Ради України виносилась значна кількість 

законопроектів, однак  усі вони зазнавали критики як від громадськості так і від 

експертного середовища,  оскільки містили положення, що можуть негативно 

вплинути на реалізацію трудових прав працівників та охорону праці. 

Наприклад, у деяких законопроектах йшлося про можливість збільшення 

тривалості робочого тижня або робочого дня. Зрозуміло, що система охорони 

праці може бути успішною лише за умови коли законодавство встановлює 

баланс інтересів усіх учасників виробничих відносин. 

Іншою важливою проблемою охорони праці в Україні є технічне 

переоснащення підприємств, особливо гірничодобувного комплексу. На 

більшості підприємств не ведуться роботи з реконструкції та технічного 

переоснащення виробничих процесів, заміни зношеного та морально 

застарілого обладнання, не проводиться його плановий ремонт, а також ремонт 

систем опалення та штучного освітлення. Водночас часто на підприємствах 

відсутні або ліквідовані служби контролю експлуатації вентиляційних систем, 

що не дає змоги  належним чином охороняти трудову діяльність. Кризові явища 

останніх років призвели до скорочення виробництва та інвестицій у створення 

сприятливих умов праці, відсутності економічної зацікавленості у роботодавців 

у скороченні професійних захворювань і виробничого травматизму, зміцненні 

здоров‘я працівників та сприяли збереженню незадовільного стану умов праці в 

країні. У Таблиці 1 наведено дані про кількість працівників, трудова діяльність 

яких здійснюється в умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам 

протягом періоду 1999-2013 рр. Як бачимо, у державі склалась чітка тенденція 

до зростання чисельності таких працівників. У 2013 році вона досягла 

максимуму і становила 1 млн. 186 тис. працівників, а це складає майже третину 

усіх працівників в Україні. Проте, наведені цифри стосуються лише громадян, 

які працюють офіційно і відповідно охоплюються державним статистичним 

спостереженням [3]. Враховуючи значні обсяги тіньової економіки у країні 

реальний відсоток громадян, які працюють у незадовільних умовах визначити 

не можливо.   

Серед видів економічної діяльності, для який характерним є високий 

відсоток  працівників зайнятих в умовах, що не відповідають санітарно-

гігієнічним нормам. Лідером залишається промисловість (77,4% у 2013 році),  

другу позицію займає сфера транспорту та зв‘язку (15,9 % у 2013 році).  

Зазначимо, що у сфері транспорту та зв‘язку впродовж 2003-2013 рр. відбулось  

зростання відсотку працівників, трудова діяльність яких проходить без 

дотримання санітарно-гігієнічних норм з  11,4 % у 2003 році до 15,9 % у 2013, 

тоді як серед решти видів економічної діяльності спостерігалось поступове 

скорочення відсотку таких працівників (Таблиця 2) [3]. 
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Таблиця 1. Кількість працівників які працюють в умовах, що не 

відповідають санітарно-гігієнічним нормам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Таблиця 2. Розподіл працівників, зайнятих в умовах, які не 

відповідають санітарно-гігієнічним нормам, за окремими видами 

економічної діяльності 
 

Галузь економіки 

2003 

 

2004 

 

2005 2007 

 

2009 

 

2011 

 

2013 

Сільське господарство 
7,5% 5,8% 5,1%  3,7% 

 

3,6% 

 

3,3% 

 

3,1% 

 

Промисловість 
75,6% 76,4% 

 

76,3% 

 

76,8% 76,1% 

 

77,2% 

 

77,4% 

 

Транспорт та зв‘язок 
11,4% 12,2% 13% 13,2% 

 

14,9% 

 

15% 

 

15,9 % 

 

Будівництво 

5,5% 

 

5,6% 

 

5,6% 

 

6,3% 

 

5,4% 

 

4,5% 

 

3,6% 

 

 

 

Особливої уваги потребує і надзвичайно високий рівень травматизму на 

виробництві в Україні. Дійсно, з виробничими процесами  станом на  1 січня  

2014 року було пов‘язано 82,2%  усіх нещасних випадків.  В той же час 

протягом періоду 2009-2013 кількість нещасних випадків в на виробництві  

середньому за рік становила 12703 випадків.  При цьому фіксувалось зростання 

питомої ваги смертельних випадків з  9,0% у 2009році  до 11,0% у 2013 році [3].  

Ця сумна статистика свідчить як про ігнорування норм охорони праці 

працівниками, так і про недостатність заходів з охорони праці, що повинні 

прийматись роботодавцем. Варто звернути увагу на низьку про інформованість 

працівників про правила безпеки на виробництві. На жаль, не рідко інструктаж 

щодо охорони праці представляє собою лише незначну формальність.  

Висновок. З огляду на висвітлені проблеми, нинішній стан охорони праці  

вимагає чіткої організації діяльності органів державної влади, роботодавців, 

громадських організацій та системного міжвідомчого підходу з метою 

покращення незадовільної ситуації, що склалась у державі, шляхом  пошуку 

механізмів стимулювання  роботодавців вкладати кошти в поліпшення умов 

праці, в забезпечення безпеки робочих місць, навчання та перевірку знань 

правил технічної експлуатації обладнання, підтримання на належному рівні 

Рік Кількість працівників, тис. 

осіб 

% від загальної кількості 

працівників 

1999 1898,2 23,0 

2003 1614,5 26,1 

2004 1608,8 26,9 

2005 1598,5 27,4 

2007 1512,1 27,5 

2009 1 309,4  27,8 

2011 1 283,3 28,9 

2013 1 186,7 29,5 
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контролю за охороною праці, проведення відповідних організаційно-технічних 

заходів. Цей шлях означає забезпечення широкого соціального діалогу між 

усіма зацікавленими сторонами, викорінення корупції, ліквідацію тіньового 

сектора економіки. 

 
Науковий керівник: Гусєв А.М., к.б.н, доцент (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ») 
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ЗАХИСТ ВІД ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ В УМОВАХ 

ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА 

Письменна М.О., студент (гр. БТ-21,  ФБТ НТУУ «КПІ») 

 

Вступ. Іонізуюче випромінювання застосовується в  багатьох галузях 

промисловості та охорони здоров‘я: радіонукліди використовують в атомній 

енергетиці  та промисловому секторі, мічені ними сполуки - в якості 

фармацевтичних препаратів для ранньої діагностики  різноманітних 

захворювань, в хімічній промисловості. Рентгенівське  випромінювання  

застосовують  в діагностичній пульмонології. Очевидно, що окрім вище 

зазначених позитивних функцій радіаційне випромінювання несе загрозу 

генетичному здоров‘ю та нормальному функціонуванню кровотворних агентів 

організму, чинить пухлинну дію та порушує біохімічні процеси в організмі. 

Тому в даній доповіді буде описано вплив іонізуючого випромінювання на 

геном людини та засоби запобігання наслідкам його дії . 

Предметом дослідження є сучасні заходи та засоби по запобіганню 

згубному впливу іонізуючого випромінювання на геном, функціонування 

внутрішніх органів та організму осіб, що контактують з джерелами 

радіаційного випромінювання на виробництві.   

Аналіз публікацій. Іонізуюче випромінювання являється фактором 

фізичного мутагенезу. Воно включає в себе електромагнітне, рентгенівське (γ-

випромінювання), космічні промені та корпускулярне випромінювання. 

Зокрема рентгенівське і γ-випромінювання зумовлюють трансформацію 

нейтрально заряджених атомів в молекули й заряджені частинки, що в свою 

чергу призводить до подальшого перетворення сполук, до складу яких вони 

входять.  

Для людей смертельна доза іонізуючого випромінювання становить 700р. 

Іонізуюче випромінювання впливає безпосередньо на гени і хромосоми, при 

чому гени мутують незворотньо. Це призводить до розриву водневих зв‘язків у 

подвійній спіралі ДНК, одно- та дволанцюгових розривів, зшивок між двома 

ланцюгами ДНК та між ланцюгом і білком,  руйнуванню азотистих основ та їх 

перебудові.  

Опромінення впливає на організм наступним чином: 

- виникнення глибоких біологічних змін в організмі під впливом великої  

ефективності поглинутої енергії 

-  вплив іонізуючого випромінювання проявляється через певний 

інкубаційний період 

- невеликі дози можуть накопичуватись та чинити сильний мутагенний 

вплив 

- вплив на генетику потомства 

- окрема чутливість до опромінення різних органів  

- різноманітні організми по-різному реагують на іонізуюче 

випромінювання    
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- пропорційна залежність опромінення від частоти впливу 

Опромінення організму призводить до таких генетичних та фізіологічних 

дизфункцій як генетичні вроджені хвороби, внаслідок мутантного впливу на 

гени, а також стохастичний ефект, який проявляється внаслідок підвищення 

ймовірностей виникнення злоякісних та доброякісних пухлини органів, тканин 

та кількісні зміни кровотворних елементів: зниження кількості еритроцитів, 

тромбоцитів, лейкоцитів і нейтрофілів, що порушує імунну систему людини та 

призводить до інфекційних ускладнень [1]. 

Смертельні поглинуті дози для окремих частин тіла: 

- кінцівки  – 200 Гр 

- груди – 100 Гр  

- нижня частина живота – 50 Гр 

- голова – 20 Гр  

Основні результати дослідження. Головним законодавчим актом, в 

якому зазначено лімітуючі  межі радіаційного впливу в Україні є «Норми 

радіаційної безпеки України» (НРБУ-97) та «Основні санітарні правила 

України» (ОСПУ). 

У відповідності з цими нормативними документами  відбувається 

градація  осіб на категорії: 

- категорія А  - персонал, який тимчасово або протягом тривалого часу  

контактує  з факторами іонізуючого впливу. 

- категорія Б - особи, які безпосередньо не контактують з джерелами 

іонізуючого випромінювання, але піддаються опосередкованому впливу 

через розташування робочих місць або за умовами проживання. 

- категорія В – населення регіону, країни [2]. 

 Колективними засобами по запобіганню наслідків іонізуючого 

випромінювання є герметизуючи пристрої,  дистанційне управління та 

автоматичний контроль за проходженням радіоактивних процесів,  

транспортування та зберігання радіонуклідів в спеціальних ємностях для 

радіоактивних ізотопів, очищення та вентиляція повітря тощо. 

 Перед роботами, пов‘язаними з іонізуючим випромінюванням проводиться 

дезактивація майбутнього місця роботи та  в залежності від  інтенсивності 

випромінювання, визначається допустимий час роботи. 

 При роботі з радіоактивними речовинами обов‘язкове дотримання правил 

особистої гігієни, проведення дозиметричних перевірок, які відображають 

величини, що уособлюють поглинуту енергію випромінювання. 

Загалом  відбувається наступний радіаційний контроль: 

- іонізаційний (дозиметричний контроль ступеня іонізації середовища); 

- сцинтиляційний (дозиметричний контроль інтенсивності світлових 

променів, які є наслідком проходження іонізуючого випромінювання, 

крізь люмінесцентні речовини. 

- фотографічний (дозиметричний контроль оптичної інтенсивності 

потемніння фотопластинки під впливом іонізуючого  випромінювання); 
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- калориметричні методи (дозиметричний контроль  кількості тепла, що 

утворюється  в  поглинальній речовині). 

Для осіб, що належать категоріям А та Б встановлюються обмеження 

ефективної та еквівалентної доз за рік. Для запобіганню впливу  ІВ 

використовують наступні методи та принципи: 

- збільшення віддаленості  між фактором іонізуючого випромінювання та  

робочим місцем; 

- зменшення кількості радіонуклідів шляхом переходу на джерела меншої 

активності  з незначним випромінюванням; 

- скорочення тривалості використання джерелом іонізуючого впливу; 

- екранування джерела ІВ. 

Екранування  може здійснювати як захисні костюми, які являють собою 

комбінезон,  пошитий з струмопровідної тканини, так і стаціонарні або 

пересувні екрани, дія яких ґрунтується на послабленні дії або поглинанні ІВ. 

Екраном може бути пластина скла товщиною не більше декількох міліметрів,  

шар повітря, який за своєю  товщиною становить декілька сантиметрів 

розміщений на значній висоті (екранування α- частинок), матеріал стінок  

контейнера для транспортування радіонуклідів та склад стінок камер їх 

зберігання [3]. 

Застосування речовини з  невеликою атомною масою призводить до 

уникнення шкідливого впливу β-випромінювання. Для ефективного захисту  

відбувається встановлення комплексних  екранів по обидва боки від ІВ. З боку 

впливу фактора іонізуючого випромінювання  встановлюється екран з малою 

атомною масою, а позаду нього – з великою.                                                                      

З метою запобігання негативному впливу  рентгенівського та ϒ-

випромінювання використовують  свинцеві та вольфрамові сполуки  з високою 

атомною масою та густиною.  Для протекції від нейтронного випромінювання 

застосовують речовини, які в своєму складі містять такі хімічні елементи , як Н 

,модифікації С, Сd, Be та B.  Взявши до уваги  те, що нейтронні потоки 

характеризуються додатковим ϒ -випромінюванням, варто застосовувати  

збірний комплексний  захист , що являю собою екран утворений нашаруванням 

плюмбумом  та  поліетиленом. 

Дієвим засобом захисту є використання автоматизованих компресорів та  

дистанційних пристроїв керування.  

Загалом розроблена багато способів індивідуального захисту,проте на 

практиці використовується вузький спектр методів захисту, такий як свинцеві 

плити та поліетиленові захисні ізолюючі костюми, які шляхом екранування  

чинять опір потраплянню радіонуклідів до організму людини 

Висновки. Мутаційний вплив іонізуючого випромінювання на 

підприємствах ядерно-паливного циклу проявляється у генетичних мутаціях та 

хромосомних перебудовах, що призводить до збільшення частоти генетичних 

захворювань у нащадків та проявлення стохастичного ефекту осіб, які напряму 

або опосередковано контактують з джерелом випромінювання.  
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Для захисту від шкідливого випромінювання на виробництвах і 

підприємствах з  підвищеним радіаційним фоном застосовують дезінфекцію 

робочого місця, визначення допустимого часу роботи з урахуванням 

інтенсивності дії іонізуючого випромінювання. Практичного значення набуло 

використання свинцевих плит та поліетиленових захисних ізолюючих 

костюмів, які запобігають потраплянню радіонуклідів до організму.  Було 

розроблено багато способів захисту від ІВ, таких як  колективні засоби захисту, 

дотримання правил особистої гігієни, дозиметричний, іонізаційний, 

сцинтиляційний, фотографічний контролі, збільшення відстані між робочим 

місцем та фактором іонізуючого випромінювання, заміну радіоактивних джерел 

на менш активні, з мінімальним випромінюванням, та екранування джерел 

радіаційного забруднення.  

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

 

1. Тоцький В.М. Генетика: 2-ге видання, виправлене та доповнене.- 

Одеса: Астропринт, 2002.-     693с.     

2. Нормативний документ  НРБУ-97/Д-2000  «Норми радіаційної безпеки 

України», 1998. Електронний ресурс :                                                                                          

http://document.ua/normi-radiaciinoyi-bezpeki-ukrayini-nor5265.html 

3.  Гусев Н.Г.  Защита от ионизирующих излучений в 2-х томах. Том 1. 

Физические основы защиты от излучений: учебное пособие.- 3-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 512 с. 
 

 
 

  

http://document.ua/normi-radiaciinoyi-bezpeki-ukrayini-nor5265.html


331 

НЕ ВИРІШЕНІ ПИТАННЯ  ОХОРОНИ ПРАЦІ НЕПОВНОЛІТНІХ 

Пікалова Ю.В., студентка (гр. БЕ-21, ФБТ НТУУ «КПІ») 

 

Втуп. Конституція України проголосила право кожного на працю і 

встановила умови для його реалізації. В Україні проблеми трудової діяльності 

неповнолітніх є одними з найактуальніших. Перехід економіки до ринкових 

умов господарювання та поява безробіття створили ситуацію, яка 

супроводжується численними порушеннями трудового права працівників, 

зокрема неповнолітніх.Збідніння значної частини населення призвело до 

неможливості батьків у багатьох випадках матеріально забезпечити своїх 

неповнолітніх дітей, що потребує здійснення цілої низки заходів соціального 

захисту сімей із дітьми, зокрема щодо створення відповідних економічних умов 

та подальшого розроблення нормативно-правової бази стосовно зайнятості 

неповнолітніх [1]. Тому актуальним є дослідження даної проблематики, 

особливо щодо забезпечення прав неповнолітніх осіб при прийомі на роботу та 

надання для цього умов самим роботодавцем. Крім того, при аналізі 

українського законодавства видно, що певні норми трудового законодавств 

потребують удосконалення та доповнення [2]. 

Предметом дослідження є зміст понять «праця молоді», «молоді 

спеціалісти»; права неповнолітніх у трудових правовідносинах; проблеми, з 

якими стикається молодь при працевлаштуванні. 

Аналіз публікацій. В Україні питання трудової діяльності молоді є однією 

з найактуальніших проблем нашого часу, оскільки значну кількість безробітної 

молоді складають особи, які закінчили або припинили навчання в 

загальноосвітній школі, особи після звільнення зі строкової чи альтернативної 

служби та випускники державних професійно-технічних, вищих навчальних 

закладів. Молодим спеціалістам складно знайти роботу, оскільки до них 

роботодавець ставить такі самі вимоги, як і досвідчених працівників, проте 

досвіду роботи в молоді, яка нещодавно закінчила навчальний заклад, ще 

немає. Випускникам ВНЗ важко конкурувати на ринку праці з досвідченими 

фахівцями, особливо в умовах, коли на одне робоче місце претендує декілька 

спеціалістів з досвідом роботи. Таким чином, виникає своєрідне замкнене коло, 

коли роботодавці вимагають досвіду роботи, а отримати його є справою 

проблематичною [3].  

Отже, враховуючи відсутність такого досвіду, молоді люди відчувають 

себе незахищеними, їм важко адаптуватися до нових умов суспільного життя, 

відмінних від тих, з якими вони зустрічалися під час навчання. Тому важливим 

є створення сприятливих умов для особистого зростання молодих людей, 

формування їх творчої активності, здібностей, навичок, та головне – створення 

умов для молоді що до адаптації до ринкових відносин [4]. 

Відповідно до ч. 2 ст. 197 Кодексу Законів про працю в Україні, молоді 

спеціалісти – це випускники державних навчальних закладів, потреба в яких 

раніше була заявлена підприємством, установою, організацією та яким 
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надається робота за фахом на період не менше трьох років згідно порядку, 

визначеному Кабінетом Міністрів України [5]. Молодим спеціалістам – 

випускникам державних професійно- технічних та вищих навчальних закладів, 

потреба в яких булла визначена державним замовленням, держава гарантує 

надання роботи за фахом на період не менше трьох років. А громадянам 

України віком від 15 до 28 років, які закінчили чи припинили навчання в 

загальноосвітній школі, професійному навчально-виховному та вищому 

навчальному закладі, завершили професійну підготовку та перепідготовку, 

звільнилися зі строкової чи альтернативної служби, гарантується перше робоче 

місце на строк не менше двох років. Також гарантія молоді на перше робоче 

місце полягає у праві молоді звернутися до державної служби зайнятості, яка 

інформує про робочі місця, і здійснити вибір першого робочого місця. Щодо 

державної служби зайнятості, то вона надає органам місцевого самоврядування, 

молодіжним центрам праці, соціальним службам для молоді інформацію про 

наявність вільних робочих місць (вакантних посад) [6]. 

Таким чином, однією з проблем працевлаштування молодих осіб є 

недодержання загальних норм щодо строку першого робочого місця.  

У Законі України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку 

молоді в Україні» зазначено, що «перше робоче місце – місце роботи молодих 

громадян після закінчення будь-якого навчального закладу або припинення 

навчання в ньому, завершення професійної підготовки і перепідготовки, а 

також після звільнення зі строкової військової служби або альтернативної 

(невійськової) служби» [2]. 

Основні результати дослідження. Згідно ст. 187 КЗпП, неповнолітні, 

тобто особи, що не досягли вісімнадцяти років, у 

трудових правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх, а в галузі 

охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці 

користуються пільгами, встановленими законодавством України. Умови праці 

неповнолітніх на виробництві повинні відрізнятися від умов праці дорослих 

працюючих. Це пояснюється як фізіологічними особливостями організму 

підлітків, який тільки формується, так і відсутністю у більшості з 

них відповідної професії і спеціальності. Саме ці обставини і визначили 

відмінність правового регулювання їх праці, хоч за загальним правилом на 

неповнолітніх повністю поширюється законодавство про працю, а їх права що 

до трудового договору  прирівнюються до прав повнолітніх працюючих. У той 

же час в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов 

праці їм надаються пільги. З метою охорони здоров‘я неповнолітніх ст.188 

КЗпП не допускає прийняття на роботу осіб молодше шістнадцяти років. Як 

виняток, можуть прийматись на роботу особи, як і досягли п‘ятнадцяти років 

при письмовій згоді одного з батьків або особи, що їх замінює. Усі особи 

молодше вісімнадцяти років приймаються на роботу лише після попереднього 

медичного огляду і в подальшому, до досягнення ними двадцяти одного року, 

щороку підлягають обов‘язковому медичному оглядові. Власник або 

уповноважений ним орган зобов‘язаний за свої кошти організовувати 



333 

проведення попереднього (при прийнятті на роботу неповнолітніх) та 

щорічного обов‘язкового медичного огляду до досягнення ними 21 року. Для 

прийняття на роботу молоді місцеві органи державної виконавчої влади 

визначають в межах Закону України «Про зайнятість населення» квоту робочих 

місць [7].  

Проблемою праці молоді в Україні є недотримання законодавчих вимог 

що до тривалості робочого часу. Нормальна тривалість робочого часу 

працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень. Згідно з чинним 

законодавством України про працю тривалість робочого часу для неповнолітніх 

є скороченою: для працівників віком від 16 до 18 років – 36 годин на тиждень, 

для осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють в 

період канікул) – 24 години на тиждень [5]. 

Висновки. Ппідсумовуючи усе вище надане, можна виділити ряд проблем. 

По-перше, роботодавцю повинні бути надані пільги для заохочення щодо 

прийняття молоді на підприємство чи установу, щоб у самого роботодавця була 

певна зацікавленість у прийомі молоді на роботу. Отже, держава має 

економічно стимулювати підприємства, організовувати й утримувати робочі 

місця для молоді такими способами, як, наприклад, пільгове оподаткування. 

По-друге, слід збільшити суми штрафів за порушення трудового законодавства 

у цій сфері. По-третє, необхідно створити систему стажування. Договір про 

стажування повинен укладатися між роботодавцем та навчальним закладом для 

студентів останнього курсу навчання, які б мали вже досвід роботи на даному 

підприємстві. Такі заходи були б ефективними і для роботодавця, і для самого 

студента, оскільки роботодавець отримує на роботу молодого спеціаліста та 

певні пільги, а у молодого спеціаліста є перше робоче місце, забезпечене 

гарантіями держави. 
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ОХОРОНА ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ 

Подгурська І.О., студентка (гр. БЕ-21, ФБТ НТУУ «КПІ») 

 

Вступ. Як відомо, висока ефективність праці на підприємстві досить 

суттєво залежить від виконання основних вимог та правил охорони праці. 

Дотримання норм безпечної роботи значно підвищує якість виконання 

поставлених задач та забезпечує досягнення високих економічних показників. 

Сфера охорони праці в галузі харчової промисловості є не досить розвиненою 

та з огляду на ступінь травматизму у виробничому процесі потребує 

вдосконалення. 

Предметом дослідження даної роботи є проблема виробничого 

травматизму на підприємствах харчової промисловості в Україні та способи 

покращення умов праці в даній галузі. 

Постановка проблеми. Перші наукові системи управління у сфері 

охорони праці на Україні з‘явилися в 70-х роках ХХ сторіччя та зберегли 

подібну структуру і на сьогоднішній день. Але реалії нашого часу змушують 

поставити питання щодо реорганізації управлінського апарату з метою 

адаптування системи охорони праці до нових умов роботи та сучасних 

технологій на виробництві. Стан умов праці на підприємствах харчової 

промисловості не відповідає нормативно-правовим та законодавчим актам з 

охорони праці, працівники знаходяться під дією підвищеної небезпеки через 

недбале виконання роботодавцями своїх обов‘язків щодо забезпечення 

здорових та безпечних умов на виробництві. Діючою системою з охорони праці 

не передбачений детальний аналіз причин виробничого травматизму та 

способів запобігання нещасним випадкам в робочий час. Тому постає питання 

щодо необхідності переглянути діючі засади охорони праці в галузі харчової 

промисловості та розробити нові, ефективніші заходи щодо уникнення 

виробничих травм та забезпечення здорових умов праці робітників.  

Аналіз публікацій. За даними Державного комітету статистики України, в 

харчовій промисловості з 2003 по 2011 роки загинуло 542 працівники, з них 

87% - особи чоловічої статі [1]. Аналіз статистичних даних показує, що серед 

подій, які призводять до смертельних травм, найбільш розповсюдженими є 

дорожньо-транспортні пригоди; падіння постраждалих, в тому числі з висоти, 

під час переміщення; дія предметів та деталей, які рухаються, розлітаються, 

обертаються; падіння, обвали предметів, матеріалів, породи, ґрунту; ураження 

електричним струмом, в тому числі при взаємодії з лініями електропередач та 

обірваними дротами; дія отруйних та токсичних речовин [2]. 

Аналіз причин травматизму дозволяє виділити три основні категорії 

порушень, які призводять до нещасних випадків: технічні, організаційні та 

психофізіологічні. 

До технічних причин відносять: конструктивні недоліки засобів 

виробництва; недостатню надійність транспортних засобів; неякісну розробку 
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чи відсутність проектної документації на будівництво, реконструкцію 

виробничих об‘єктів, будівель тощо; недосконалість, невідповідність вимогам 

безпеки технологічного процесу; незадовільний технічний стан виробничих 

об‘єктів, будівель, споруд, території, а також виробничого середовища в 

цілому. 

Організаційні причини включають: незадовільне функціонування, 

недосконалість чи відсутність системи управління охороною праці; 

неефективне ознайомлення працівників з правилами охорони праці; 

недотримання режиму роботи та відпочинку; неякісне проведення медичного 

обстеження; низький рівень забезпечення засобами індивідуального захисту; 

виконання робіт за несправності виробничого обладнання; порушення трудової 

дисципліни. 

Серед психофізіологічних причин найбільш поширеними можуть бути: 

алкогольне чи наркотичне сп‘яніння у робочий час; незадовільний стан 

здоров‘я чи фізичні дані працівника; травмування через протиправні дії інших 

осіб. 

Серед вищеназваних причин травмування на виробництві найбільше 

значення мають технічні через найвищий відсоток смертності робітників. 

Понад 66% працівників, які загинули, належали до 4 груп професій: водії, 

низькокваліфіковані робітники, оператори та слюсарі. Найбільшому ризику 

піддаються особи зі стажем роботи до 1 року через низьку поінформованість 

щодо можливих небезпек та способів їх уникнення [3]. 

Основні результати досліджень. Для суттєвого зниження рівня 

виробничого травматизму на підприємствах харчової промисловості та 

уникнення смертельних випадків необхідна повна реорганізація системи 

охорони праці та впровадження реформ в даній сфері. Необхідно збільшити 

частку коштів, що виділяється на забезпечення та контроль за дотриманням 

правил охорони праці; розробити заходи щодо підвищення відповідальності 

персоналу за свою безпеку та безпеку підлеглих; оновити застарілі засоби 

виробництва з метою недопущення випадків, коли вони виходять з ладу та 

можуть завдати шкоди працівникам, що безпосередньо знаходяться в зоні 

їхньої дії; впровадити нові методи щодо запобігання нещасним випадкам на 

харчових підприємствах. Необхідно створити та затвердити методику 

підвищення рівня безпеки праці на підприємствах даної галузі на основі 

математичного прогнозування ризиків виробничого травматизму, що має 

базуватися на комплексному врахуванні впливу усіх виробничих та соціально-

економічних чинників. Такий підхід дозволить полегшити аналіз причинно-

наслідкових зв‘язків при травмуванні робітників та усунути більшість 

небезпечних факторів виробництва. 

Для достовірності статистичної оцінки причин виробничого травматизму 

можна використовувати метод експертного оцінювання, що базується на 

математичному вираженні та обробці думок експертів щодо вирішення даної 

проблеми. Завданням такого оцінювання є, в першу чергу, визначення шляхів 

запобігання небезпечним ситуаціям на підприємстві, а також відбір найбільш 
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значущих правил безпечного виконання робіт, оцінка дії сукупності факторів, 

що становлять певну небезпеку на виробництві тощо [2]. 

Висновки. Забезпечення здорових умов праці на підприємствах харчової 

промисловості є запорукою високої якості продукції та зростання економічних 

показників виробництва. В Україні сфера охорони праці в харчовій галузі є 

застарілою та потребує негайного перегляду та оновлення. Лише реорганізація 

всієї системи охорони праці зможе знизити кількість нещасних випадків на 

підприємствах, одними з основних причин яких є недбалість проведення 

інструктажу з техніки безпечної роботи та несправність обладнання через 

недостатнє фінансування. Прогнозування ризиків виробничого травматизму є 

перспективним науковим напрямом, метою якого є підвищення загального 

рівня безпеки виробництва. 
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АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ТРИВАЛОСТІ РОБОЧОГО ДНЯ 

   Поліщук І.В., студентка (гр. БТ-21,  ФБТ НТУУ «КПІ»); 

Качинська Н.Ф., асистент  (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ») 

 

 Вступ. Всесвітня історія пройшла шлях від  рабовласництва до 

демократичного ладу суспільства. З того часу суттєво змінилися погляди на 

працю. Якщо раніше люди вважалася нічим більшим ніж товар, власність 

феодала і змушені були працювати в будь-який момент, коли тільки господарю 

забажається, то зараз спостерігається кардинально інша ситуація. Першою 

країною, в якій було скасовано рабство стала Британська Імперія, потім в 

результаті революції рабство було скасовано в Австро-Угорській Імперії, і ще 

пізніше майже одночасно від такого ладу відмовилися США і Російська 

імперія. Після цього здійснювалося багато спроб людей боротися за свої права, 

люди виступала за обмеження тривалості робочого дня, перерви, медичне 

обслуговування, відпустки і таке інше.  

 На даний момент умови праці контролюються безліччю служб, але все ж, 

на мою думку, варто дослідити чинники, які впливають на ефективність праці, а 

саме, тривалість робочого дня.                           

 Предмет дослідження це тривалість робочого часу в Україні, та інших 

країнах, їх порівняльна кількісна і якісна характеристика; вплив тривалості 

робочого дня, кількості вихідних і святкових днів на ефективність і 

продуктивність праці.  

 Аналіз публікацій. Лише після Першої світової війни на хвилі загальної 

демократизації суспільного життя законодавчо було встановлено 8-годинний 

робочий день для безумовно усіх працюючих у промисловому виробництві і 

службовців: Німеччина - 1918 р., Франція - 1919 р., та ін. У Великобританії, 

однак, закон нормував робочий день тільки для шахтарів (1908), в США на 

общефедеральном рівні - тільки держслужбовців ( 1892). У ряді випадків 

визнання 8-годинного робочого дня спиралося на конституційні норми 

(Мексиканська конституція 1917 р.). Друга «хвиля» законодавчого закріплення 

8-годинного робочого дня припала на 1930-ті - 1940-х рр. В цей період 

сприятливі умови праці та відпочинку були закріплені не тільки в законодавстві 

європейських країн, але і США (1938), Китаю (1931), Японії (1947) та ін. Однак, 

регламентація робочого часу прийняла і нову форму: закон як правило, 

встановлював тривалість робочого тижня (40 годину. у Франції, США та ін), не 

забороняючи понаднормових годин, які було оплачувати в полуторному або 

подвійному розмірі [1]. Так, в Україні, діючу і донині Конвенцію  

про обмеження тривалості робочого часу на промислових  

підприємствах до 8 годин на день та 48 годин на тиждень, було прийнято 

13.06.1921 [2], а також встановлення  40-годинного робочого тижня у Конвенції 

МОП 1935 року про сорокагодинний робочий тиждень (ғ 47). Варто 

розібратися в тих показниках, які характеризують ефективність праці і в тому 

що таке ефективність праці взагалі. Часто можна спостерігати ототожнення 
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термінів продуктивність і продуктивність праці. Продуктивність – відображає 

взаємозв'язок між кількістю і якістю виготовлених товарів і ресурсами,які були 

витрачені на їх виробництво. Продуктивність праці – визначається кількістю 

продукції, виготовленої за одиницю робочого часу, або кількістю часу, 

витраченого на одиницю продукції. Істотною особливістю категорії 

«ефективність праці» є те, що вона характеризує результативність живої праці 

як діяльності людей у всіх її видах (ученого, лікаря, вчителя, артиста, 

підприємця, менеджера, робочого і т.д.), а також всіх її складових (якості, 

кількості, інтенсивності, продуктивної сили і продуктивності праці). Більш 

того, економічна природа ефективності праці тісно переплітається з її 

психофізіологічними і соціальними аспектами [3]. Психофізіологічна 

ефективність праці визначається дією трудового процесу на організм людини. 

            Отже ефективною може бути   тільки та праця, яка разом з певною 

продуктивністю  забезпечує сприятливі санітарно-гігієнічні умови; достатню 

змістовність праці і дотримання меж її розділення; можливості усе стороннього 

розвитку фізичних, розумових сил і здібностей людини в процесі праці; 

запобігає негативному впливу виробничої обстановки на працівника.    

Основною метою підприємництва має бути  досягнення поставлених 

результатів з мінімальними трудовими витратами.  

              Основні результати дослідження. Якщо проаналізувати залежність 

працездатності працівники від часу роботи ( Рис.1), то можна побачити , що для 

8 годинного робочого дня характерно 2 етапи входження в роботу з пониженою 

працездатністю, і принаймні один період втоми. Таким чином, зробивши прості 

математичні розрахунки можна сказати, що при 8 годинному робочому дні 

(включаючи обідню перерву) співвідношення часу з максимальною 

ефективністю до загального часу роботи становить 0,44, а співвідношення часу 

з максимальною ефективністю до загального часу роботи при 6 годинному 

робочому дні – 0,5.  До того ж варто врахувати, що при 8 годинному робочому 

дні, після першої фази максимальної працездатності, наступна фаза вже не 

досягає того ж рівня. Як вирішення проблеми хочеться запропонувати 

запровадження 6-ти годинного робочого дня. Існує кілька переконливих 

аргументів щодо цього. По-перше, вивільнення власного часу для робітників, 

який вони можуть витратити за власним бажанням, на саморозвиток, сім‘ю, 

тощо. По-друге, багато спеціалістів вважають, що найефективнішим для роботи 

є перший 5-6 годин, весь інший час необхідний на відновлення сил(див. рис.1.). 

По-третє,  медиками доведено, що найбільша продуктивність праці 

спостерігається ввечері, а не зранку. Цікавим є той факт, що в історії уже були 

приклади запровадження 6-ти годинного робочого дня. Одним з перших 

керівників, які ризикнули порушити систему 8-годинної щоденної роботи, 

запропоновану Генрі Фордом, став Уїлл Келлог. На своїх підприємствах в 1930-

роках він скоротив робочий день до шести годин, але запровадив при цьому 

чотири зміни. Зарплата персоналу була збережена на колишньому рівні, 

співробітники отримали трохи додаткового вільного часу. До речі, приводом 

для такого введення стала не турбота про робітників, а жорстке безробіття і 
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бідність. Що стосується сьогодення, то одна за одною швейцарські фірми і 

підприємства переходять на 6-ти денний робочий день, мотивуючи це більшою 

ефективністю праці [2]. Ще одним виходом із даної ситуації є перехід на 4-х 

денний  робочий тиждень як рекомендує ООН [3]. Що дозволить крім всього, 

ще і зберегти навколишнє середовище, адже поїздок на роботу та з неї щотижня 

буде на кілька мільярдів менше. 

 
Рис.1. Залежність працездатності працівники від часу роботи. 

 Висновки. Скорочення тривалості робочого часу може зіграти роль в 

збільшенні ефективності роботи, надаючи робітникам можливість вільно 

планувати свій час. Такі заходи також дозволять робітникам присвячувати 

більше часу своїм сім'ям, крім того, більше жінок зможуть працювати у 

формальному секторі економіки.  Абсолютна більшість урядів і підприємств 

пропонують лише найпростіші можливості вибору, такі як право на 

повідомлення  про роботу в неробочий час, можливість добровільного вибору 

роботи в неробочий час, консультації про можливий час початку і кінця 

робочого дня, і навіть  схеми гнучкого графіка роботи. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ СУОП ПІДПРИЄМСТВА ШЛЯХОМ СТВОРЕННЯ 

ІНТЕГРОВАНИХ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ 

Полукаров О.І., канд. техн. наук. доц. (каф. ОПЦБ НТУУ “КПІ”) 

 

Сьогодні на багатьох підприємствах України СУОПП побудовані на базі 

ДСТУ OHSAS 18001:2010. Відповідність цьому стандарту дозволяє 

вдосконалити існуючу систему шляхом інтеграції її з системою менеджменту 

якості, яка також діє на підприємстві. Остання відповідає вимогам стандарту 

ДСТУ ISO 9001:2009, що створює відповідний організаційно-методичний 

фундамент для створення інтегрованої системи менеджменту (ІСМ). Це 

обумовлено тим, що базові поняття і принципи, сформульовані в цих 

стандартах відповідають поняттям і принципам загального менеджменту. 

Простежується великий збіг структури і складу об‘єктів стандартизації в 

ISO 9001 та OHSAS 18001. Загальним для них є використання циклу управління 

РDСА (Plan - Do - Check - Action), встановленого в теорії якості. Особливістю 

стандарту OHSAS 18001 є те, що він містить лише ті вимоги, які можуть бути 

піддані об'єктивному аудиту. 

Для оцінки можливості створення ІСМ в першу чергу варто розглянути 

стандарти, що встановляють вимоги до цих систем. При цьому аналізу 

піддаються об‘єкти стандартизації, що включені у ці стандарти  (табл. 1). 

 

Таблиця 1 — Відповідність між ДСТУ ISO 9001:2009  

та ДСТУ OHSAS 18001:2010 

Об'єкти стандартизації 

Розділи і 

пункти в ISO 

9001 

Розділи і пункти в 

OHSAS 

18001 

Документування системи:     

Створення документації  

Управління документацією  

Управління записами 

4.2, 4.2.1 

4.2.2 

4.2.4 

4.4.4 

4.4.5 

4.5.4 

Відповідальність керівництва:     

Політика 

Цілі 

Планування  

Відповідальність і повноваження 

Представник керівництва  

Внутрішнє інформування  

Аналіз з боку керівництва 

5.3 

5.4.1 

5.4.2 

5.5.1 

5.5.2 

5.5.3 

5.6 

4.2 

4.3.3 

4.3  

4.4.1 

4.4.1  

4.4.3  

4.6 
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Продовження таблиці 1 

Об'єкти стандартизації 

Розділи і 

пункти в ISO 

9001 

Розділи і пункти в 

OHSAS 

18001 

Менеджмент ресурсів 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 4.4.1,4.4.2 

Визначення вимог, що відносяться 

до продукції 

 

7.2.1 

Промисловій безпеці 

та охороні праці  

4.3.1, 4.3.2 

Управління основною діяльністю 7.3, 7.4, 7.5 4.4.6 

Управління невідповідною 

продукцією 

8.3 

діями в аварійних 

ситуаціях 

4.4.7 

4.5.3.1 

Моніторинг і вимірювання 7.6, 8.1, 8.2 4.5.1 

Внутрішній аудит 8.2.2 4.5.5 

Дії, що коригувальні і запобіжні дії 8.5.2, 8.5.3 4.5.3.2 

Постійне поліпшення 8.5.1 4.3.3 

 

Створення інтегрованої системи менеджменту на підприємстві має бути 

послідовним процесом, що складається з декількох етапів (рис.1). 

Найпершим та найголовнішим етапом запровадження ІСМ є етап 

організації робіт. Особлива роль на даному етапі робіт повинна належати 

вищому керівництву організації, що ухвалює рішення про створення 

інтегрованої системи управління. Приступаючи до розробки системи, вищому 

керівництву необхідно чітко уявляти не тільки явні вигоди від виконання цієї 

роботи, але й потенційні ризики, а також масштаб, складність і тривалість 

роботи. Важливо оцінити рівень компетентності своїх менеджерів і фахівців 

для успішного проведення цієї роботи, визначити доцільність залучення 

зовнішніх консультантів. 

Важливим є також усвідомлення керівництвом необхідності у 

самостійному прийнятті рішень, щодо шляхів узгодження вимог окремих 

систем (об‘єднавши їх в одну систему), та відкидання думки про перекладання 

цих рішень на виконавців (примушування їх знаходити варіанти дій, які 

задовольнять вимоги відразу декількох окремих систем).  

Питанням співставності та поєднання треба приділяти особливу увагу, 

адже інтегрована система управління якістю, за своєю структурою, дещо 

складніша ніж звичайна система, через додаткові елементи від 

диференційованих систем, які в неї входять.  
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Рисунок 1 — Етапи створення ІСМ на підприємстві 

 

Наступний етап документування, метою якого є створення нормативно-

організаційної основи для побудови, функціонування і постійного поліпшення 

ІСМ. Якісне документування ІСУ повинне забезпечити рішення таких завдань, 

як встановлення вимог до здійснення процесів, правильне розуміння цих вимог, 

відтворюваність, можливість прослідкувати за процесами та оцінювання 

досягнутих результатів. Документування ІСМ, подібно до документування 

будь-якої з систем за вимогами міжнародних стандартів, передбачає визначення 

складу і структури документів ІСМ, встановлення правил їх розробки і 

ідентифікації. 

Як свідчить практика, впровадження системи управління, незалежно від 

охоплюваної нею сфери діяльності, етап не менш складний, ніж її 

проектування. На даному етапі важливо добитися, щоб спроектована система 

запрацювала і увійшла до режиму стабільного функціонування. При цьому, 

першочергову роль грає служба внутрішнього аудиту. Головним завданням 

служби стає перевірка ступеня практичного виконання вимог, встановлених в 

документах ІСМ і її підготовка до сертифікації.  

 

В ході підготовки до сертифікації здійснюються:  

 вибір органу з сертифікації;   

 проведення попереднього аудиту силами внутрішніх аудиторів і 

зовнішніх консультантів; 
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 підготовка персоналу до взаємодії із зовнішніми аудиторами. 

Сертифікувати ІСМ може один або декілька органів, шляхом послідовної 

сертифікації систем менеджменту, які в неї входять. Проте економічно 

вигіднішим варіантом сертифікації ІСМє сертифікація одним органом  

Варто зауважити, що робота по розробці та впровадженню інтегрованої 

системи обов‘язково буде супроводжуватися певними ускладненнями, 

спричиненими деякими факторами, зокрема: нерозуміння персоналом 

важливості нововведень;відсутність знань та досвіду в системних 

питаннях;відсутність налагодженого документообороту та процедури 

доведення до кожного співробітника необхідних вимог; тощо. 

Через це дуже важливо почати впровадження системи з навчання, яке б 

охоплювало всіх без винятку працівників підприємства. Більш того, керівникам 

підрозділів та цехів варто пройти спеціальні курси підвищення кваліфікації. 

Навчання має також охоплювати всіх хто безпосередньо буде займатися 

впровадженням інтегрованої системи і стосуватися, зокрема, вивченням 

основних вимог ISO 9001 та OHSAS 18001. 

Одним з найвідповідальніших етапів впровадження є проведення 

постійної роз‘яснювальної роботи та доведення до кожного працівника, 

встановлених документацією вимог, а також досягнення їх розуміння. При 

цьому, процес навчання має бути постійним, тільки за такої умови, можна 

збагнути значимість поставлених завдань та успішної реалізації. Схема 

навчання має бути однаковою на всіх етапах впровадження: від керівництва — 

до кожного працівника. 

Сукупний ефект від інтеграції дозволить збільшити продуктивність всієї 

системи за рахунок зменшення протиріч, усування дублювання, пришвидшення 

процесів обміну інформації та кращій узгодженості дій. Впровадження 

інтегрованої системи менеджменту надасть підприємству ряд суттєвих переваг: 

 більш чітко зорієнтує підприємство на досягненні загальних цілей 

діяльності з урахуванням зацікавлених сторін; 

 підвищить ефективність використання усіх видів ресурсів; 

 поєднання і узгодження різних процесі управління; 

 зменшить можливість виникнення протиріч між різними аспектами 

діяльності підприємства; 

 знизить витрати на функціонування і сертифікацію систем 

 створить єдину систему навчання і підвищення компетентності 

персоналу; 

 залучить більшу кількість співробітників до поліпшення діяльності 

підприємства. 
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При вирішенні задач планування заходів з охорони праці на всіх рівнях 

актуальним є питання обґрунтування потрібних обсягів фінансування та їх 

раціональний розподіл. Як свідчить проведений аналіз, планування заходів, 

що спрямовані на поліпшення стану охорони праці відбувається без 

використання спеціальних інформаційних автоматизованих систем, алгоритмів 

та математичних моделей, які дозволяють оцінити наслідки реалізації цих 

заходів. Тому при прийнятті управлінських рішень переважають суб‘єктивні 

оцінки, засновані на досвіді вирішення аналогічних задач та інтуїції фахівців з 

охорони праці. 

Програмний комплекс (ПК) Optimum призначений для пошуку 

оптимальних рішень по управлінню охороною праці виробничих об‘єктів. 

Фактично він призначений для відшукання максимуму (мінімуму) функції 

мети, отриманої при побудові математичних моделей показників стану охорони 

праці при наявності обмежень. 

ПК Optimum базується на реалізації модифікованого алгоритму Ленд і 

Дойг із використанням симплекс-методу на кожнім кроці, а також методу Білла 

для рішення нелінійних задач оптимізації з лінійними обмеженнями [1, 2]. 

Функціональні можливості ПК OPTIMUM: 

- введення і редагування вихідних даних; 

- рішення лінійних оптимізаційних задач симплексом-методом; 

- рішення лінійних оптимізаційних задач методом Ленд і Дойг; 

- рішення нелінійних оптимізаційних задач методом Білла. 

Для аналізу стану охорони праці з використанням ПК Optimum необхідно 

одержати математичну модель зміни її показників. Ця модель може бути 

отримана за допомогою методів статистичного аналізу і використана як 

функція мети. 

Математична постановка задачі має такий вигляд лінійної функції: 

 max)(
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Функція (1) задовольняє умовам: 
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Лінійна функція )(xf


 називається функцією мети задачі, умови 

i

n

j
jij bxa 

1

 – функціональними обмеженнями, а умови 0jx  – прямими 

обмеженнями задачі.  

Необхідно знайти масив ),,...,,( 21 nxxxx 


 який максимізує лінійну 

функцію (1). Масив ),...,,( 21 nxxxx 


, компоненти якого задовольняють 

функціональним і прямим обмеженням задачі, будемо називати припустимим 

рішенням задачі (1). 

Множина усіх припустимих рішень утворює область припустимих рішень 

задачі (1). 

Припустимі рішення, що максимізують цільову функцію )(xf


, 

називається оптимальним планом задачі: 

 ),(max)( * xfxf


  (3) 

де ),...,,( **
2

*
1

*
nxxxx 


 – оптимальні рішення задачі (1). 

Будемо вважати, що задача лінійного програмування записана в 

канонічній формі, якщо її цільова функція максимізується, обмеження мають 

вид рівностей із правою ненегативною частиною і всі перемінні ненегативні. 

Вхідними даними для симплекса-методу є коефіцієнти при xn у цільовій 

функції (ci), в обмеженнях (aji) і ai. На підставі цих коефіцієнтів будується 

модель і застосовується до неї симплекс-метод. Вхідними даними для методу 

Білла є коефіцієнти при xn у квадратичній функції (
ijQ  ), в обмеженнях (aji) і bj. 

Коефіцієнти задаються у виді аналітичних виражень чи можуть бути 

завантажені з зовнішнього файлу, що містить цільову функцію й обмеження у 

текстовому вигляді. 

Результати роботи програми представлені у вигляді таблиці, де приведені 

значення змінних, при яких отримане оптимальне рішення. 

На рис.1 представлене робоче вікно програми, що містить всі елементи 

управління процесом обчислення та область відображення вхідних даних та 

результатів рішення задачі. 

У верхній частині вікна розташовані кнопки управління процесом 

обчислення: 

«Новий» – відкриття нового сеансу роботи; 

«Відкрити» - відкриття збереженої на диску моделі; 

«Зберегти» - збереження поточної моделі в зовнішньому файлі; 

«F(x)» - виклик редактора формул для введення цільової функції й 

обмежень; 

«Обчислити» - запуск на виконання оптимізаційної задачі; 

«Про програму» - видача на екран довідкової інформації про ПК 

Optimum; 

«Вийти» - завершення роботи з ПК Optimum. 
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При ручному вводі функції мети та обмежень у відповідні поля вводиться 

формули за допомогою редактора. 

Після запуску обчислювального процесу в нижній частині вікна 

з‘являється таблиця результатів, у якій приводиться оптимальне значення 

перемінних, при яких отриманий оптимум. У процесі роботи програми можуть 

виникнути так звані аварійні ситуації, результатом яких є неможливість 

подальших обчислень. Наприклад, при введенні функції мети з порядком вище 

другого, викликається меню «Функція мети має порядок, більший за другий!»; 

при введенні обмежень, порядок яких вище другого викликається меню 

«Обмеження мають бути першого порядку!»; при незамкнутій системі 

обмежень виникає меню «Цільова функція не обмежена!» тощо. В цьому 

випадку користувачеві слід усунути помилки, після цього повторити процес 

обчислення. 

Як свідчать результати практичного вирішення задач планування заходів 

з охорони праці, використання ПК Optimum дозволяє зменшити витрати часу 

фахівців на проведення розрахунків, підвищити точність обробки даних, 

забезпечити зручний аналіз різних варіантів розподілу коштів на заходи з 

охорони праці.  
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Рисунок 1. Робоче вікно ПК Optimum. 
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Синтез та використання хімічних речовин у різноманітних сферах життя 

у всьому світі представляє одну з найбільш серйозних проблем в охороні праці. 

Ці речовини стали невід'ємною складовою нашого життя, як у виробничій 

галузі, так і в побуті.  

Хоча хімічні речовини не є причиною всіх існуючих професійних 

захворювань, тим не менше, їх вплив, безумовно, сприяє розвитку великої їх 

частки. Реалізація концепції гідної праці припускає запобігання професійних 

захворювань, що викликаються впливом хімічних речовин. За оцінками МОП, 

щорічно від пов'язаних з роботою нещасних випадків і захворювань гине 

2340000 людей. Переважна більшість з них - приблизно 2020000 - помирає від 

різноманітних професійних захворювань. З 6 300 щодня відбуваються 

смертельних випадків, пов'язаних з роботою, 5500 наступають унаслідок 

професійних захворювань. Крім того, за оцінками МОП, число випадків 

професійних захворювань, що не приводять до смертельного результату, 

становить 160 млн на рік. [1] 

З метою вирішення такого завдання, як профілактика професійних 

захворювань, Міжнародна організація праці (МОП), розробила довідковий 

перелік професійних захворювань. Причиною багатьох професійних 

захворювань, включених до переліку, є хімічні речовини. Профілактика таких 

захворювань вбереже багатьох працівників від смерті, підвищить якість їх 

життя і скоротить значні соціальні витрати, пов'язані зі шкідливим впливом 

хімічних речовин. [2] 

Визначити кількість хімічних речовин, що використовуються на робочих 

місцях у всьому світі, досить важко. Це завдання ускладняються ще й тим, що 

такі речовини присутні також і у складі різних сумішей. Подібні хімічні суміші 

можуть вироблятися навмисно для комерційних цілей. Однак при розробці 

запобіжних та захисних заходів необхідно допускати можливість і 

ненавмисного змішування хімічних речовин на робочому місці, результатом 

якого можуть стати місцеві шкідливі викиди. У той час як і багато окремі 

хімічні речовини не проходять належної оцінки на предмет їх безпеки і впливу 

на здоров'я, суміші подібних речовин, які, як правило, на кожному робочому 

місці відрізняються своєрідністю і унікальністю, піддаються оцінці або 

випробуванню зовсім рідко. Більшість працівників відчуває вплив не окремих 

хімічних речовин, а саме їх сумішей, тому для розробки ефективної програми 

захисту вкрай важливий контроль за впливом сумішей. Розробка і 

впровадження нових хімічних речовин відбуваються дуже швидко, а 

дослідження  їх аспектів, що стосуються охорони праці - набагато повільніше. 
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  При розробці стратегій боротьби з шкідливим впливом, якому 

піддається здоров'я працівників при використанні хімічних речовин, уряди і 

організації зосереджують свою увагу, головним чином, на окремих хімічних 

речовинах, а не на їх сумішах, оскільки оцінка останніх представляє значну 

складність. В якості орієнтирів для забезпечення контролю небезпечних для 

здоров'я чинників розробляються спеціальні норми - межі виробничого впливу 

(МВВ), які використовуються в ході розробки захисних заходів фахівцями 

виробничої гігієни при прийнятті рішень щодо безпечних рівнів впливу різних 

хімічних і фізичних речовин, присутніх на робочих місцях. Визначення і 

застосування цих норм, тобто МВВ, відносно окремих хімічних речовин є 

основним принципом роботи. МВВ - це рекомендована або необхідна межа 

впливу на робочому місці, виражена в числовій формі. Як правило, ці межі 

визначають середньозважений за часом рівень впливу, при якому, як 

передбачається, не повинно виникати проблем зі здоров'ям у працівників, що 

контактують з хімічними речовинами повний робочий день. Крім того, існують 

граничні рівні короткострокового впливу (максимальні рівні), перевищувати які 

не можна ні за яких обставин. Різні країни і організації використовують для 

позначення своїх МВВ безліч різних термінів. Один з найбільш поширених - 

граничне порогове значення. Граничні порогові значення є рекомендованими 

рівнями, але не вимогами закону і розробляються Американської конференцією 

державних фахівців з промислової гігієни. І хоча ці значення не носять 

обов'язкового характеру, деякі країни затвердили їх і надали їм у себе 

юридичну силу. Таким чином, в плані встановлення меж впливу на робочому 

місці граничні порогові значення отримують в світі широкого поширення. 

Серед інших термінів, які використовуються різними країнами та 

організаціями, можна згадати про межі впливу, рекомендовані межі впливу і 

гранично допустимі концентраціях (ГДК). База даних про багатьох МВВ, 

рекомендованих або необхідних у різних країнах, є в Німеччині [3]. 

 У багатьох випадках при визначенні меж виробничого впливу увага 

звертається лише на якийсь один наслідок для здоров'я замість того, щоб 

розглядати хімічну речовину в комплексному плані і визначати весь його 

потенційно небезпечні сторони. Так, МВВ для бензолу може бути розроблений 

з урахуванням здатності викликати у працівників лейкемію, але при цьому ця 

норма може абсолютно не враховувати той факт, що дана речовина є 

легкозаймистою і вимагає відповідного звернення для зниження ризику 

спалаху. Подібні нормативи нерідко дозволяють цілком адекватним чином 

вирішувати проблеми з окремими хімічними речовинами, проте насправді 

хімічних речовин, впливу яких можуть піддаватися працівники, настільки 

багато, що такий «поштучний» підхід ніколи не забезпечить належного захисту.                 

До всього іншого, коли уряди або організації становлять переліки 

рекомендованих меж виробничого впливу для кількох сотень хімічних речовин, 

стає зрозуміло, що для постійного оновлення цих переліків потрібні досить 

значні ресурси. Тому багато з них містять застарілі МВВ, що не відображають 

останніх даних по тих хімічних речовин, які вже не виробляються або 
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використовуються так рідко, що їх впливу піддаються лише поодинокі 

працівники. В даний час будь-якої системи пріоритетів для вибору хімічних 

речовин, на які необхідно звертати увагу в більшості ситуацій, не існує, і буває 

так, що вкрай небезпечні і (або) широко поширені на робочих місцях речовини 

у розрахунок узагалі не приймаються. І хоча певна потреба в МВВ, 

встановлюваних в індивідуальному порядку для небезпечних хімічних речовин, 

існуватиме завжди, абсолютно очевидно, що тут необхідні якісні альтернативні 

підходи, здатні відразу охопити більшість хімічних речовин, присутніх на 

робочих місцях. 

 Фізичні небезпечні фактори зазвичай вважаються внутрішньо 

притаманними властивостями відповідних хімічних речовин, однак у багатьох 

випадках для того, щоб ініціювати їх дію, потрібен певний провокуючий 

фактор. Наприклад, пожежа на хімічному заводі може призвести до утворення 

токсичної суміші хімічних речовин і її викиду в навколишнє середовище. А 

корозійні властивості неправильно зберігаючої хімічної речовини здатні стати 

причиною його витоку, яка в свою чергу може становити серйозну небезпеку 

для здоров'я працівників, місцевих жителів і всього навколишнього 

середовища. Для забезпечення контролю таких несприятливих ефектів потрібне 

досконале знання умов, які існують на робочих місцях, відповідних хімічних 

речовин та можливого взаємопосилюючої дії речовин, що зберігаються або 

використовуються на одних і тих же ділянках. Ключем до успішного 

забезпечення такого контролю є моніторинг ситуації і регулярне технічне 

обслуговування. [4] 

 За допомогою узгоджених зусиль уряду, роботодавці, працівники та їх 

організації можуть забезпечити їх безпечне використання.  Загальну стратегію 

можна представити таким чином: 

1)  ідентифікація присутніх хімічних речовин; їх класифікація за ступенем 

небезпеки для здоров'я працівників та для навколишнього середовища за 

ступенем фізичної небезпеки; підготовка маркування та паспортів безпеки, що 

містять відомості про небезпечні фактори та необхідні заходи захисту. Без такої 

інформації, присутніх на робочих місцях або викиди в навколишнє середовище, 

неможливо просуватися далі в плані оцінки впливу і визначення відповідних 

попереджувальних і обмежувальних заходів. Інформація створює основу, 

необхідну для забезпечення безпечного використання хімічних речовин; 

2)  з'ясування питання про те, яким чином ідентифіковані і класифіковані 

за ступенем небезпеки хімічні речовини використовуються на робочому місці і 

який вплив може бути результатом їх використання. Це можна зробити шляхом 

моніторингу впливу або шляхом застосування інструментів, що дозволяють 

оцінювати вплив з урахуванням таких факторів, яка кількість присутніх 

хімічних речовин, ймовірність їх викиду в умовах, що існують на робочому 

місці або на виробничому об'єкті, і фізичні властивості цих речовин; 

3) використання всієї цієї інформації для розробки відповідної програми 

попередження та захисту для даного робочого місця. Сюди може відноситися 

наступне: різні види запобіжних та регулюючих заходів, у тому числі створення 
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і застосування технічних засобів контролю небезпечних факторів; заміна 

небезпечних хімічних речовин менш небезпечними; а також застосування 

засобів захисту органів дихання і, при необхідності, інших засобів 

індивідуального захисту. Іншими компонентами детальної програми із 

забезпечення і посилення таких заходів контролю є: ведення обліку; моніторинг 

впливу; інформування та підготовка піддаються впливу працівників; 

планування дій на випадок надзвичайної обстановки; спостереження за станом 

здоров'я працівників; заходи щодо видалення шкідливих і небезпечних 

хімічних речовин. 
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УЛУЧШЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОХРАНЫ ТРУДА НА 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ УКРАИНЫ НА ОСНОВЕ 

СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА ОХРАНЫ ТРУДА И УПРАВЛЕНИЯ 

РИСКАМИ 

Полукаров Ю.О., к.т.н., доц. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»); 

Абдураманова А.Р., студентка (гр. ХО-51м, ХТФ НТУУ «КПИ») 

 

Одной из серьезных проблем в системах менеджмента охраны труда 

промышленных предприятий Украины является то, что она в большинстве 

случаев построена на принципах «корректирующих действий», т.е. 

реагирование на уже случившиеся опасные случаи, а не на привентивных 

принципах, т.е. их профилактики, что не позволяет определить наиболее 

важные и первостепенные профилактические работы по охране труда и 

направлять на них в первоочередном порядке материальные и финансовые 

ресурсы. В итоге это приводит к разработке большого количества мероприятий 

и нерациональному распределению и расходованию временных, материальных 

и финансовых ресурсов, выделяемых на охрану труда. В результате 

продолжают возникать несчастные случаи и опасные ситуации, приводящие к 

человеческим, материальным и финансовым потерям [1]. 

В то же время использование принципа системности в менеджменте 

безопасности труда на предприятиях предполагает всесторонний анализ 

показателей состояния реализации системы по охране труда, рассмотрение 

возможных альтернатив принимаемых решений, координацию усилий на 

приоритетных направлениях, оценку возможных предупреждающих действий в 

каждом элементе и компоненте системы производственной системы. И именно 

управление рисками нацеливает охрану труда как систему мер и средств не на 

опасные события, а на опасные ситуации, не позволяя им, насколько это 

обоснованно и осуществимо, переходить в опасные события. Переход на 

оценку потенциальной опасности производств по показателям риска и 

разработка на этой основе предупреждающих мероприятий является основной 

задачей управления безопасностью труда [2]. 

Концепция систем менеджмента охраны труда на основе управления 

рисками получила широкое развитие во всем мире. В государствах – членах ЕС 

требования по введению оценки профессиональных рисков обязательные и 

отражены в директиве Европейского Союза 89/391/ЕЕС. Статья 6.2 этой 

директивы рассматривает следующие основные принципы превентивности 

(профилактики): 

- избегать рисков;  

- оценить риски, которых не избежать;  

- бороться с рисками в их зародыше;  

- приспособить работу в соответствии со способностями человека 

(учитывать требования по оформлению рабочего места, при выборе орудий 
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труда, методов и способов работы, чтобы уменьшить монотонность и аритмию 

работы); 

- приспособить технику к человеку;  

- заменить опасное безопасным;  

- развивать общую превентивную политику;  

- доводить до рабочих соответствующую информацию о рисках и их 

влиянии на здоровье;  

- оказывать предпочтение индивидуальным средствам защиты перед 

коллективными. 

Также в ЕС приняты директивы о безопасности труда на рабочих местах 

(89/654/ЕЕС, 89/655/ЕЕС, 89/656/ЕЕС, 90/269/ЕЕС, 90/270/ЕЕС, 1999/92 ЕС и 

др.) и о защите работников от химических, физических и биологических 

рисков, канцерогенов и мутагенов (98/24/ЕС, 2000/54/ЕС, 2002/44/ЕС, 2003/10 

ЕС, 2004/40 ЕС, 2004/37 ЕС и др.) [3]. 

Большую работу по улучшению управления охраной труда на 

предприятиях ЕС в части разработки директив, методических и практических 

документов для определения опасностей при оценке профессиональных рисков 

проводит Европейское агентство по обеспечению здоровья и безопасности 

работников (European Agency for Safety and Health at Work). Агентство 

основано в 1996 г. в Бильбао, Испания (http://osha. europa.eu/en) и является 

основной организацией в Европе, миссия которой заключается в создании 

более безопасного и производительного труда в Европе путем обмена знаниями 

и информацией, продвижения культуры предотвращения рисков. 

Управляющим органом является Управляющий совет, который 

устанавливает задачи и стратегию, определяет приоритеты, где необходимы 

дальнейшие действия и информация. Совет назначает директора, принимает 

программу работы и бюджет. В состав совета входят представители 

правительств, работодателей и работников стран-членов ЕС, представители 

Европейской комиссии, а также другие наблюдатели. Наблюдательный орган – 

Бюро – работает в качестве руководящей группы. Оно контролирует 

деятельность агентства. Бюро состоит из одиннадцати членов из Управляющего 

совета. Собирается четыре раза в год. Управляющий Совет назначает 

директора, который является официальным представителем агентства и 

отвечает за управление текущими делами организации, включая финансовые и 

административные дела. Срок полномочий директора – 5 лет. Существует 

право переизбрания еще на один срок. Директор обязан отчитываться перед 

Управляющим советом. Нынешний директор – финн Юкка Такала – был избран 

в 2006 г. Деятельность по охране труда осуществляют Координационные 

центры, которые назначаются правительствами государств и обычно являются 

национальными организациями по охране труда. Их главная цель – поддержка 

инициатив агентства и предоставление обратной связи. Координационные 

центры назначают представителей в экспертные группы. Группы 

разрабатывают рекомендации, касающиеся области их деятельности. К 

основной экспертной группе относится Европейский центр по наблюдению за 
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рисками. Он занимается выявлением новых и возникающих рисков в области 

охраны труда и здоровья в целях повышения оперативности и эффективности 

профилактических мероприятий. Для достижения этого центр представляет 

лучшие практики, делает обзоры по безопасности и гигиене труда в ЕС, 

описывает тенденции и основные факторы, прогнозируемые изменения в 

работе и их вероятное воздействие на безопасность и гигиену труда. 

Особое место в структуре агентства занимают Тематические центры – 

объединения национальных институтов по охране труда. Их целью является 

нахождение и обработка данных в поддержку ключевых направлений работы. 

Основные задачи агентства: 

1. Повышение осведомленности и распространение информации о 

важности здоровья работников и безопасности для социальной и 

экономической стабильности Европейского Союза. 

2. Разработка практических инструментов для микро-, малых и средних 

предприятий с целью помощи оценить свои риски на рабочих местах, обмена 

знаниями и передовым опытом в области безопасности и 

гигиены труда. 

3. Совместная работа с правительствами, работодателями и работниками 

организаций, органов ЕС и частных компаний. 

4. Помощь в улучшении безопасности и гигиены труда во всех 

государствах-членах ЕС, ЕАСТ и потенциальных стран-кандидатов. 

5. Выявление и оценивание возникающих новых рисков на рабочих 

местах. 

6. Развитие культуры безопасности и гигиены труда через образование, 

здравоохранение и научные исследования. 

Агентство отслеживает, собирает и анализирует научные открытия, 

статистическую информацию, поддерживает обмен информацией, 

взаимодействует с профсоюзами. Хорошую практику, которая была где-то 

применена, агентство пытается распространить на все случаи. Оно помогает 

предприятиям оценить риск для жизни и здоровья работников, публикует 

исследования, которые рассказывают о проблемах и эффективности тех или 

иных мероприятий по управлению рисками. Ещѐ в 1996 г., учитывая важность 

оценки профессиональных рисков для безопасности труда на рабочих местах, 

было опубликовало Руководство о порядке проведения оценки рисков 

(Guidance on risk assessment at work). Из наиболее интересных публикаций на 

эту тему следует отметить издание 2007 г. о необходимости оценки рисков 

(Risk assessment essential). 

Сегодня много говорится о европейской интеграции Украины. В ноябре, 

возможно, состоится подписание договора об ассоциации Украины с 

Евросоюзом. Соглашением об ассоциации уже предусмотрено, что в 

украинское законодательство должна быть инкорпорирована значительная 

часть правового наследия ЕС (acquis communautaire). Украина таким образом 

становится интегральной составляющей современной Европы. А в Европе 
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широко применяется концепция системы менеджмента охраны труда на основе 

управления рисками [4]. 

В табл. 1 дано сравнение законодательных требований к анализу 

опасных ситуаций с точки зрения оцен-ки рисков в области охраны труда. 

Можно увидеть, что в законодательных документах Европейского Союза и 

Республики Беларусь есть такие требования работодателей, в Украине оно 

отсутствует. 

 

Таблица 1. Сравнение требований к анализу опасных ситуаций 
Страна Европейский союз Республика Беларусь Украина 

Законодательн

ый документ 

Директива ғ 89/391/ЕЭС по 

введению мер, содействующих 

улучшению безопасности и 

гигиены труда работников на 

производстве (Люксембург, 12 

июня 1989 г.) 

Ст. 13 Закона «Об 

охране труда» от 

22.06.2008 ғ 356-З 

Ст. 13 Закона «Об 

охране труда» от 

14.10.1992 ғ 2695-

ХІІ 

Наличие 

требования по 

оценке рисков 

Есть Есть Нет 

Требования к 

работодателю 

2. Работодатель должен 

имплементировать меры, 

указанные в первом подпункте 

пункта 1, на основе следующих 

общих принципов 

предотвращения: 

a) избежание рисков; 

b) оценка рисков, которых нельзя 

избежать; 

c) борьба с источниками рисков; 

3. Без ущерба для других 

положений данной Директивы 

работодатель должен, принимая во 

внимание характер работы 

предприятия и/или учреждения: 

a) оценить риски для безопасности 

и здоровья работников, inter alia, 

при выборе производственного 

оборудования, используемых 

химических веществ и препаратов, 

а также при оснащении рабочих 

мест. 

Внедряемые работодателем вслед 

за такой оценкой в соответствии с 

необходимостью 

профилактические меры, а также 

рабочие и производственные 

методы должны: 

- обеспечивать уровень защиты, 

предоставляемой работникам; 

- интегрироваться с общей 

деятельностью предприятия и/или 

учреждения, а также на всех 

уровнях иерархии; 

«Работодатель, 

предоставляющий 

работу гражданам по 

трудовым договорам 

(далее – наниматель), 

также обязан: 

разрабатывать и 

внедрять процедуры, 

обеспечивающие 

идентификацию 

опасностей, оценку 

профессиональных 

рисков, подготовку и 

реализацию 

мероприятий по 

снижению 

профессиональных 

рисков, анализ их 

эффективности;» 

«работодатель 

обеспечивает 

устранение причин, 

вызывающих 

несчастные случаи, 

профессиональные 

заболевания, и 

осуществление 

профилактических 

мер, определенных 

комиссиями по 

итогам 

расследования этих 

причин» 
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Таким образом, совершенствование систем менеджмента по охране 

труда на промышленных предприятиях Украины сегодня требует дальнейшего 

развития методических подходов к формированию систем менеджмента по 

охране труда на основе реализации управления рисками c использованием 

богатого опыта, накопленного Европейским Союзом с 1996 г., Республикой 

Беларусь с 2008 г. и другими странами [4]. 

Для профилактики травматизма, совершенствования и улучшения 

организации охраны труда на промышленных предприятиях Украины 

требуется внедрение системного подхода, который включает управление 

рисками в производственных системах управления на основе лучших мировых 

практик, стандартов и рекомендаций: 

Для широкого внедрения данного подхода целесообразно принять 

следующие инновационные решения:  

1. В Закон Украины «Об охране труда» внести дополнение в ст 13. 

«Управління охороною праці та обов‘язки роботодавця» в следующей 

редакции: «работодатель обязан разрабатывать и внедрять процедуры, 

обеспечивающие идентификацию опасностей, оценку профессиональных 

рисков, подготовку и реализацию мероприятий по снижению 

профессиональных рисков, анализ их эффективности».  

2. Государственным организациям по охране труда Украины установить 

партнерские отношения с Европейским агентством по безопасности и гигиене 

труда и заняться обучением украинских специалистов европейскому опыту 

использования риск-менеджмента в области охраны труда. 

3. Разработать обучающую программу по разработке и внедрению 

методик риск-менеджмента и требований к системам менеджмента по охране 

труда для управленцев высшего звена (министерств, гос-комитетов, холдингов, 

крупных предприятий и т.п.).  

4. Разработать и утвердить программу учебного курса «Риск-

менеджмент в области охраны труда» не менее 8 часов для обучения на базе 

Головного научно-методического центра (ГНМЦ).  

5. Провести тематическую международную, а также отраслевые 

специализированные конференции (возможно, в рамках отраслевых выставок) 

по риск-менеджменту и системам менеджмента охраны труда в соответствии с 

OHSAS 18001:2007.  

6. Шире освещать в ведомственных изданиях опыт передовых 

украинских предприятий по внедрению методик в области риск-менеджмента и 

систем менеджмента по охране труда.  
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ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

БЕЗПЕКИ І ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ 

Полукаров Ю.О., к.т.н., доц. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»); 

Ходаківський, І.Г., студ. (гр. ОА-41м, ІЕЕ НТУУ «КПІ») 

 

Швидкий розвиток науково-технічного прогресу, світові інформаційні 

здобутки, глобальне використання системи машинного виробництва об'єктивно 

вимагають проведення системних заходів по техніці безпеки і виробничій 

санітарії, тобто посилення гарантій, у тому числі юридичних, на охорону 

здоров‘я у процесі праці. На даний момент в Україні з одного боку значно 

зростає обсяг проведених заходів з охорони праці, а з іншого – починають 

поступово відбуватися певні зміни в нормативно-правовому регулюванні 

охорони праці. 

Розроблені та реалізуються національна, галузеві, регіональні та інші 

програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. 

Створюються комп'ютерні мережі, опрацьовуються та впроваджуються 

автоматизовані інформаційні системи з ряду найважливіших питань охорони 

праці з перспективою їх подальшого об'єднання в єдину автоматизовану 

інформаційну систему Держгірпромнагляду.  

Сьогодні значення охорони праці в соціально-економічному аспекті 

полягає, перш за все, в тому, щоб: 1) оберігати життя і здоров'я працівників від 

впливу можливих шкідливих виробничих факторів; 2) зберігати працездатність 

і трудове довголіття працівників; 3) сприяти культурно-технічному зростанню 

людини праці, оскільки надмірна стомленість працівника від роботи в 

загазованих, засмічених виробничих приміщеннях не може сприяти всебічному 

розвитку працівника після робочого дня (зміни), тобто заняття спортом, 

підвищення своєї кваліфікації тощо. Охорона праці сприяє також і гуманізації 

трудової діяльності, зростанню продуктивності праці, виробництва, економіки, 

скороченню втрат робочого часу, зниженню виробничого травматизму, 

професійних захворювань тощо. Враховуючи це, нормативне регулювання 

охорони праці, здійснення цілеспрямованого нагляду і контролю у цій сфері, 

систематичне поліпшення умов та охорони праці є пріоритетним напрямком 

підвищення матеріального та культурного рівня життя народу. Належний 

рівень охорони праці сприяє зростанню якості та продуктивності праці, 

підвищенню соціально-економічних показників виробництва, зменшенню 

коштів на витрати від травматизму, професійних захворювань і аварій [1]. 

Головною метою державної політики України у сфері охорони праці є 

збереження життя, здоров‘я і працездатності людини в процесі трудової 

діяльності. Під час розробки проекту Закону України «Про соціальне 

страхування» поряд з вирішенням питання своєчасності та повноти 

відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю працівника під час виконання ним 

трудових обов'язків, передбачалося запровадити механізм економічної 

зацікавленості суб'єктів господарської діяльності в поліпшенні умов і безпеки 



359 

праці, рівня виробничого травматизму шляхом диференціації страхового 

тарифу залежно від стану умов і безпеки праці, рівня виробничого травматизму 

та професійних хвороб у суб'єкта господарської діяльності, а саме 

передбачалося: чим краще працюєш з питань охорони праці - тим менше 

платиш внесків до Фонду [2]. Статтею 47 Закону було визначено, що знижки до 

страхового тарифу надаються за низькі рівні виробничого травматизму, 

професійних хвороб і належне забезпечення охорони праці, а надбавки, 

відповідно, за високі рівні виробничого травматизму, професійної 

захворюваності та неналежний стан охорони праці. Рівень виробничого 

травматизму та професійної захворюваності визначається зареєстрованою 

кількістю нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. 

Система їх обліку характеризується відносно високим рівнем смертельного 

травматизму, який в 2-3 рази вище, ніж у розвинених країнах світу, і більш 

низьким загальним рівнем травматизму. Це означає, що значна кількість 

нещасних випадків, що сталися на виробництві, приховується від розслідування 

та обліку. При оцінці цього показника необхідно контролювати об'єктивність 

даних, що надходять від підприємства - страхувальникам.  

Сучасний стан охорони праці більшості підприємств характеризується 

значною кількістю морально застарілого обладнання, не відповідає нормам 

безпеки, застосуванням небезпечних технологічних процесів, низьким рівнем 

виробничої і трудової дисципліни. На думку фахівців, це можливо шляхом 

оцінки матеріальних витрат виробництва на охорону праці та за коефіцієнтами 

технічної та організаційної безпеки виробництва, які застосовуються в оцінці 

системи управління охороною праці. Ці об'єктивні показники будуть 

відображати дійсний стан охорони праці і можуть зберегти баланс між 

розміром знижки та надбавки як в межах однієї галузі, так і в цілому по всіх 

страхувальниках.  

Державне регулювання безпеки й охорони праці в Україні має 

ґрунтуватись на запозиченні кращого закордонного досвіду щодо профілактики 

виробничого травматизму та професійних захворювань. Зокрема досвід 

більшості європейських країн свідчить, що виробництво працює ефективніше, 

де є окремий закон про промислову безпеку. У цьому зв‘язку актуальним є 

прискорення підготовки проекту зазначеного закону, а також внесення змін до 

Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу в 

частині збільшення розмірів штрафу тощо. Дієвим заходом вбачається 

призупинення дії чи вилучення ліцензій на будівництво і дозволів на роботу з 

підвищеною небезпекою для тієї категорії роботодавців, які зневажливо 

ставляться до поліпшення стану справ на виробництві. У цьому зв‘язку 

заслуговує на увагу створення Фондом Єдиного міжгалузевого банку даних 

безпеки та гігієни праці на робочих місцях травмонебезпечних підприємств з 

аналізом стану умов і безпеки праці на робочих місцях у визначених галузях 

промислового виробництва України та обґрунтуванням організаційних, 

технічних, технологічних і небезпечних виробничих факторів на працюючих, з 

аналізом професійної та виробничо-обумовленої захворюваності та 
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розробленням заходів профілактики. Заслуговує на увагу досвід промислово 

розвинених країн щодо запровадження солідарної відповідальності страхового 

фонду і роботодавця шляхом введення податку на травми. Отримані гроші 

можуть використовуватися для виплат працівникам або для підтримки 

досліджень в питаннях охорони праці. Ще два прийнятих способи зниження 

виробничого травматизму: - стимулювання працівників, щоб вони уникали 

травм (відповідно,роботодавцям слід подбати про належну мотивацію 

працівників до безпечної праці), - стимулювання підприємств шляхом 

встановлення знижок і надбавок до страхових тарифів з метою мінімізації 

професійних ризиків. Об'єктивна оцінка наслідків професійних ризиків 

дозволяє виробити рекомендації при проектуванні обладнання, технологічних 

процесів (ергономічний підхід) і стратегічні орієнтири - при розробці 

інвестиційних програм. Питання управління професійним ризиком містять у 

собі набір механізмів і інститутів з управління виробничим середовищем, 

безпекою, гігієною праці й здоров'ям працюючих. Сфера дії управлінських 

впливів у контексті професійного ризику охоплює вибір пріоритетів, рішень і 

дій по попередженню й усуненню причин виробничого травматизму й 

порушення здоров'я, профілактиці нещасних випадків, професійної й 

виробничо-обумовленій захворюваності. Якщо використовувати мову практики 

страхування, то аналіз професійного ризику містить у собі завдання по 

визначенню, ідентифікації й оцінці ступеня його небезпеки, а управління цим 

"явищем" - набір механізмів і інститутів, що сприяють зниженню, компенсації 

й контролю ризику. Що стосується статистики виробничого травматизму й 

професійної захворюваності, а також оцінки окремих факторів професійного 

ризику, які входять у предмет ведення охорони й медицини праці, то вони 

використовуються соціальним страхуванням для рішення наступних завдань: 

ранжирування й класифікації ризиків, розробки превентивних заходів щодо 

їхнього попередження, формування інформаційної бази й відповідної 

інфраструктури по управлінню ризиками. За даними МОЗ, понад 100 тис. 

хімічних речовин (найчастіше називають цифри 500-600 тис. хімічних речовин і 

більше), 200 біологічних речовин, близько 50 фізичних факторів і 20 факторів 

трудового процесу, впливаючи на людину в різноманітних сполученнях і 

експозиціях, формують різні по видах і рівню ризикові ситуації. Проявляються 

дані ситуації залежно від прийнятих мір захисту працівників по-різному: рівень 

виробничого травматизму, професійної й виробничо-обумовленої 

захворюваності й вага їхніх наслідків істотно варіюються. При визначенні рівня 

професійного ризику оцінка умов праці на робочих місцях за гігієнічними 

критеріями є попередньою (носить прогнозний характер) і повинна 

доповнюватися оцінкою фактичного його впливу на стан здоров'я працюючих з 

використанням медико-статистичних показників рівнів професійної 

(виробничої-обумовленої) захворюваності й ваги їхніх наслідків. 

Дієвим шляхом удосконалення державного регулювання безпеки та 

охорони праці на вітчизняних підприємствах повинна стати зміна суспільної 

свідомості й ставлення як роботодавців, так і найманих працівників до безпеки 
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та охорони праці, перегляд деформованого розуміння їх значущості для 

здоров‘я працездатних громадян. Цей процес передбачає привернення уваги 

суспільства, органів державної влади, суб‘єктів господарювання та громадських 

організацій до фактичного стану безпеки й умов праці в галузях, на конкретних 

підприємствах, у виробничих підрозділах і на робочих місцях, сприяння 

своєчасному виявленню та усуненню порушень норм і правил, причин 

нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, надання 

всебічної підтримки потерпілих на виробництві працівникам, вшанування 

пам‘яті загиблих. У цьому зв‘язку, зважаючи на пріоритетність життя і здоров‘я 

людей, роботодавці не повинні заощаджувати на створенні здорових і 

безпечних умов праці на підприємствах та скорочувати кількість фахівців, які 

опікуються цими проблемами. Таким чином, соціальний захист працюючих 

осіб через підвищення безпеки й охорони праці потребує узгодження дій 

центральних і місцевих органів виконавчої влади, об‘єднань роботодавців, 

трудових колективів, профспілкових організацій щодо проведення комплексу 

широкомасштабних заходів на державному, галузевому, регіональному та 

виробничому рівнях, а також вжиття додаткових заходів із запобігання 

нещасним випадкам на виробництві і професійним захворюванням, підвищення 

рівня безпеки та умов праці, в тому числі на об‘єктах малого і середнього 

бізнесу; підвищення відповідальності як роботодавців за належні умови праці, 

так і працівників за виконання умов щодо безпечної праці [3]. 
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МАНІПУЛЯЦІЯ СУСПІЛЬНОЮ СВІДОМІСТЮ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ  

Попеляєв Д.П., студент (гр. ДА-51м,  ІПСА НТУУ «КПІ») 

Втуп. Ми живемо в інформаційному суспільстві, де ключову роль 

відіграє інформація. Не дарма Натан Ротшильд казав: «Той, хто володіє 

інформацією – володіє світом». Нині це твердження є найбільш актуальним, 

адже кращого стратегічного ресурсу для досягнення власних цілей назвати 

складно, хоч і сперечатись з цього приводу можна безперестанку. Інформацію 

використають з різними цілями. Одна з них – це вплив за її допомогою [1]. 

Предметом дослідження є загальна оцінка методів маніпулятивного 

впливу засобів масової інформації на психіку та несвідоме сприйняття людини. 

Основні результати дослідження. Телебачення являється потужним 

засобом впливу на психічний стан як індивіда, так і мас. Про жахливий вплив 

телебачення на психіку ми неодноразово чули і цьому феномену присвячено 

достатньо велика кількість статей та досліджень, частина яких була 

проаналізована в ході мого дослідження. 

Почнемо з того, що в сучасному світі існує проблема схильності людини 

до маніпулювання з боку засобів телебачення. Зараз ми говоримо не про той 

самий жахливий зомбуючий вплив, а про явище «підсажування» людини на 

перегляд телебачення. Відмовитися від перегляду телепередач для більшості 

індивідів неможливо, так як специфіка телесигналу та подачі відеоряду 

побудована таким чином, щоб на початку формувати в індивіді синдроми  

специфічної психопатології, а потім знімати їх засобами телетрансляції, цим 

самим забезпечуючи стійку залежність індивіда.  

Усі, хто протягом довгого часу переглядав телебачення - знаходяться в 

такого роду залежності. Вони вже не можуть просто відмовитися від перегляду 

телепередач, так як у випадку уникання телеперегляду у таких індивідів можуть 

розпочатися стани, схожі своїми характеристиками  на симптоматику неврозу. 

На провокуванні в психіці індивіда симптоматики граничної 

психопатології заснований значний ефект від дії маніпулятивних методик. За 

допомогою телевізійного сигналу телебачення кодує психіку індивіда. 

Засноване таке кодування на законах психіки, згідно з якими будь-яка 

інформація спочатку надходить у несвідоме сприйняття людини (т.з 

«підсвідомість»), і вже звідти впливає на свідомість. Таким чином, за 

допомогою телетрансляції стає можливим моделювати поведінку індивіда і мас. 

Словами фахівця та автора численних праць в галузі маніпулювання 

суспільною свідомістю, професора Сергія Кара-Мурзи: «Телепродукція - це 

«товар» схожий до духовного наркотика». Очевидним підтвердженням 

вищесказаного є той факт, що середньостатистична людина проводить 

навпроти телеекрану набагато більше часу, ніж потрібно для задоволення її 

потреб в інформації та розвагах, що говорить про послаблення свободи волі 

людини.  



363 

Продовжуючи аналогію з наркотиком, індивід, споживаючи сучасну 

телепрограму, не може раціонально оцінити характер її впливу на його психіку 

і поведінку. Більше того, оскільки він стає «залежним» від телебачення, то 

продовжує споживати його продукцію навіть у тому випадку, якщо усвідомлює 

її згубний вплив.  

При проведенні телетрансляції відбувається вплив на психіку за 

допомогою задіяння різних форм передачі інформації. Одночасна участь 

органів зору і слуху ще більше задіюють пласти «підсвідомості», за рахунок 

чого досягається максимальний маніпулятивний ефект [2]. За даними 

досліджень, через 20-25 хвилин перегляду телевізійної передачі мозок значно 

послаблює бар‘єр фільтрації вхідного інформаційного потоку, починаючи 

вбирати практично будь-яку інформацію, яка надходить з телетрансляції. Дана 

фільтрація відбувається тим, що індивід на несвідомому рівні задає такі 

питання, як «Чому?», «Навіщо?», «Як?» до інформації, яку сприймає, 

перевіряючи її повноту, обґрунтованість, відсутність суперечливості логіці. Але 

цей несвідомий механізм виводиться з ладу спеціальними засобами, що 

включені в методику подачі телематеріалу (не зважаючи вже на природне 

моральне виснаження від такого трудомісткого процесу). 

Згадаємо про не менш потужній засіб маніпуляції масами - навіювання 

(рос. аналог «внушение‖). На цьому принципі заснована дія телереклами. 

Наприклад, людині показується рекламний ролик певного товару. Припустимо 

найгірший для маніпулювання випадок - у людини з самого початку 

відбувається явне відторгнення матеріалу, що демонструється (тобто її 

уявлення про цей товар кардинально інше). Така людина дивиться, слухає, 

виправдовуючи себе тим, що нічого подібного не купуватиме. Цим як би 

заспокоює себе. Насправді, якщо протягом тривалого часу в інформаційне поле 

людини потрапляє який-небудь сигнал, то інформація неминуче відкладається в 

«підсвідомості». А значить, якщо в подальшому стане вибір, який товар купити, 

така людина несвідомо віддасть перевагу тому товару, про який вже «щось 

чула». Більш того, саме цей товар в подальшому буде викликати в її пам'яті 

позитивний асоціативний ряд як чогось знайомого. У підсумку, коли така 

людина стане перед вибором товару, про який їй нічого не відомо, і товару, про 

який вона вже щось чула - то інстинктивно (тобто несвідомо) потягнеться до 

знайомого товару. Причому в даному випадку найчастіше важливий фактор 

часу. Якщо протягом тривалого часу перед нами проходить інформація про 

якийсь товар, він вже автоматично стає чимось близьким нашій психіці, а 

значить, людина несвідомо може зробити вибір на користь такого товару 

(подібної марки товару, бренду). 

Впливаючи на підсвідомість індивіда, реклама призводить до того, що 

людина вже не належить самому собі. Вона підпорядковується нав‘язаним їй 

принципам і нормам життя. І навіть якщо свідомо індивід ще противиться 

деяким з них, підсвідомо він вже робить вибір на користь тієї чи іншої 

психологічної установки з боку маніпуляторів. 
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Написане вище може викликати відчуття абсолютної беззахисності перед 

засобами маніпуляції, але не варто панікувати, впадати у безвихідь та 

позбуватися усіх зв‘язків з масмедіа. Незважаючи на те, що наше несвідоме 

сприйняття все-таки залишається беззахисним, необхідно зберігати критичність 

свідомого сприйняття вхідної інформації, усвідомлювати причинно-наслідкові 

зв‘язки та розглядати події з різних точок зору. 

Аби завершити на позитивній ноті, розповім про цікаву традіцію 

музично-культурного фестивалю Respublica, який щорічно проходить у  

Кам'янець-Подільському. Організаторами фестивалю проводиться акція - обмін 

телевізорів на вхідні квитки. Організатори події пропонують глядачам стати 

вільніше, відмовившись від телеприймачів. Отримують квитки і стають 

відвідувачами фестивалю перші двадцять бажаючих, які з'являться на 

Respublica здати телевізори. «Телебачення псує тебе і твій мозок. Позбудься 

телевізора – стань вільнішим», - таким гаслом організатори фестивалю 

стимулюють меломанів зробити вибір між сидінням біля «ящика» та освоєнням 

реальності [3]. 

Висновок. Стан інформаційного суспільства сьогодення диктує нові 

засоби впливу як на окремих індивідів, так і на значні групи людей. Уся 

інформація, що нас оточує, неминуче впливає на підсвідоме сприйняття, що, в 

подальшому, відображається й на свідомих рішеннях. Більшість сприймає 

оточуючу інформацію як належне, що робить умови для маніпуляції майже 

ідеальними. Аби підпасти під вплив методик маніпулювання в меншій мірі, 

необхідно критично та свідомо сприймати вхідну інформацію, підтримувати її 

вибірковість, намагатися всесторонньо оцінювати предметну область питання, 

робити власні висновки та вміти виявляти ярлики та штампи, що штучно 

навішуються та масово просуваються засобами телебачення. 
 

Науковий  керівник: Гусєв А.М., к.б.н., доцент (каф. ОПЦБ НТУУ«КПІ») 
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Розвиток людського суспiльствa нeрозривно пов‘язaний з 

використaнням природних рeсурсiв плaнeти i споживaнням рiзних видiв eнeргiї 

у постiйно зростaючих мaсштaбaх.  

В основi виробництвa  тeплової тa eлeктричної eнeргiї лeжить в 

основному   процeс спaлювaння  копaлин eнeргорeсурсiв – вугiлля, нaфти, гaзу. 

Як вiдомо, нaрaзi гостро стоїть проблeмa швидкого вичeрпувaння оргaнiчних 

зaпaсiв природних рeсурсiв. Тому вiдкриття у 1939 роцi рeaкцiї дiлeння ядeр 

урaну стaло почaтком нової eри – eри використaння ядeрної eнeргiї. 

Ядерна енергетика  — це галузь енергетики, що використовує ядерну 

енергію для електрифікації і теплофікації; область науки і техніки, що 

розробляє методи і засоби перетворення ядерної енергії в електричну і  теплову. 

Основa ядeрної eнeргeтики — aтомнi eлeктростaнцiї, якi зaбeзпeчують близько 

6% свiтового виробництвa eнeргiї тa 13-14% eлeктроeнeргiї. Збiльшeння потрeб 

в eлeктроeнeргiї зумовлюють прaгнeння зaмiнити тeпловi тa 

гiдроeлeктростaнцiї нa потужнiшi – aтомнi.  

Зa остaннiми дaними Мiжнaродної aгeнцiї з aтомної eнeргiї (МAГAТE)  

всього у свiтi eксплуaтується 437 ядeрних eнeргeтичних рeaкторiв, 

розтaшовaних нa тeриторiї 31 крaїни. Було збудовaно тaкож понaд 150 судeн з 

ядeрними eнeргeтичними устaновкaми. 

Розвиток пaливно-eнeргeтичного комплeксу Укрaїни в пeрiод до 2030р. 

тiсно пов'язується з ядeрною eнeргeтикою. Рeaльнiсть i здiйснeннiсть тaкого 

пiдходу в дeржaвнiй eнeргeтичнiй полiтицi бeзпосeрeдньо зaлeжить вiд того, 

нaскiльки бeзпeчно, нaдiйно i eфeктивно будe функцiонувaти ядeрно-

eнeргeтичнa гaлузь. 

Сьогоднi в Укрaїнi прaцює 4 AEС, якi зaбeзпeчують понaд 40% вaлового 

виробництвa eлeктроeнeргiї в крaїнi. Укрaїнa, дe вiдсутнi вeликi нaфтогaзовi 

родовищa, a вугiлля, якe добувaється в схiдних рeгiонaх з вeликих глибин, мaє 

вeлику собiвaртiсть, нaвряд чи колись зможe вiдмовитись вiд aтомної 

eнeргeтики як досить стaбiльного eнeргоджeрeлa. 

Aтомнa eнeргiя нeсe вeличeзнi можливостi, aлe водночaс й вeличeзну 

нeбeзпeку. Використaння «мирного» aтому є нaдзвичaйно нeбeзпeчним 

процeсом. Будь-якe пiдприємство ядeрно-пaливного циклу(ЯПЦ) нeсe 

потeнцiйну зaгрозу eкологiї нaвколишнього сeрeдовищa. Водночaс, нe 

дивлячись нa проблeми зaбруднeння природного сeрeдовищa викидaми при 

повсякдeннiй роботi тaких пiдприємств, зaвжди iснує зaгрозa виникнeння 

позaштaтних ситуaцiй. У склaднiй рaдiaцiйнiй ситуaцiї, що виниклa пiсля 

вибуху у 1986 р. чeтвeртого eнeргоблоку Чорнобильської AEС, виниклa 
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нeобхiднiсть в iнформaцiї щодо просторово-тeриторiaльного розподiлу 

рaдiоaктивного зaбруднeння. 

Зaстосовувaнi нa тeриторiї Укрaїни aвтомaтизовaнi систeми контролю 

рaдiaцiйного стaну нe зaбeзпeчують отримaння повноцiнної iнформaцiї про 

рaдiaцiйний вплив нa нaвколишнє сeрeдовищe, що вкaзує нa нeздaтнiсть 

оцiнювaти рaдiaцiйний стaн ОС в рaйонaх розтaшувaння AEС при рiзних 

рeжимaх їх роботи, a тaкож в рaйонaх розтaшувaння iнших пiдприємств ядeрно-

пaливного комплeксу. Цe нe дaє можливостi об'єктивно визнaчaти дози 

опромiнeння нaсeлeння, достовiрно прогнозувaти (нa основi модeлювaння) 

формувaння можливих рaдiaцiйних ситуaцiй, тобто бути готовими до 

прийняття оптимaльних рiшeнь у рaзi aвaрiї.  

В дaний чaс тeорeтично i eкспeримeнтaльно покaзaно, що для 

пiдвищeння точностi оцiнки рiвню рaдiaцiйного зaбруднeння нaвколишнього 

сeрeдовищa тa дозових нaвaнтaжeнь нa пeрсонaл тa нaсeлeння, слiд сформувaти 

тaку єдину нaцiонaльну мeрeжу рaдiоeкологiчного контролю, якa врaховувaлa б 

мeтeорологiчнi, eкологiчнi i дeмогрaфiчнi особливостi тeриторiї розмiщeння 

AEС, тeриторiї пiдприємств ЯПЦ, a тaкож eкономiчнi тa фiзико-тeхнiчнi 

критeрiї, що вiдповiдaють умовaм розмiщeння постiв рaдiоeкологiчного 

спостeрeжeння нa мiсцeвостi. 

Iснуючa в Укрaїнi модeль монiторингу довкiлля бaзується нa виконaннi  

розподiлeних функцiй її суб‘єктaми i склaдaється з пiдпорядковaних їм 

пiдсистeм. Кожнa пiдсистeмa нa рiвнi окрeмих суб‘єктiв систeми монiторингу 

мaє свою структурно-оргaнiзaцiйну, нaуково-мeтодичну тa тeхнiчну бaзи. 

Aнaлiзуючи  ―Положeння про дeржaвну систeму монiторингу довкiлля‖ 

тa Зaкону Укрaїни «Про Основнi зaсaди (стрaтeгiю) дeржaвної eкологiчної 

полiтики Укрaїни нa пeрiод до 2020 року» цiлком розумним є питaння розробки 

єдиної комплeксної систeми рaдiологiчно-eкологiчного (рaдiоeкологiчного)  

монiторингу тa попeрeднього оповiщeння.  

Тaкa систeмa мaлa б змогу iнтeгрувaти iснуючi aвтомaтизовaнi систeми 

контролю зa рaдiaцiйним стaном тa контрою зa нeпоширeнням рaдiоaктивних 

рeчових i ядeрних мaтeрiaлiв. Тaкож до склaду тaкої систeми могли би увiйти 

систeми eкологiчного монiторингу зa природним сeрeдовищeм, тaкi як: систeми 

монiторингу якостi повiтря, стaну вод сушi, прибeрeжних вод, покaзникiв 

бiологiчного рiзномaїття, тa iн.  

Тaким чином, iнтeгрaцiя нaдaлa б змогу об‘єднaти в єдину 

функцiонaльну мeрeжу всi види постiв спостeрeжeння. Цe нaдaло б єдиний 

iнтeрфeйс для рaдiологiчного тa eкологiчного монiторингiв, тим сaмим 

змeншуючи чaс нa збiр i систeмaтизaцiю покaзникiв. Тaкe впровaджeння 

пiдвищить продуктивнiсть систeми тa вдосконaлить  процeси постiйного 

монiторингу сeрeдовищa. Тaкож було б нaдaно поштовх до координaцiї 

дiяльностi мiнiстeрств тa вiдомств, визнaчeння основних принципiв дeржaвної 

полiтики з питaнь розвитку систeми монiторингу нaвколишнього сeрeдовищa тa 

зaбeзпeчeння її стaбiльного функцiонувaння. 
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Функцiонувaння дeржaвної систeми монiторингу довкiлля здiйснюється 

нa трьох рiвнях, що розподiляються зa тeриторiaльним принципом: 

- зaгaльнодeржaвний рiвeнь, що охоплює прiоритeтнi нaпрямки тa зaвдaння 

монiторингу в мaсштaбaх всiєї крaїни; 

- рeгiонaльний рiвeнь, що охоплює прiоритeтнi нaпрямки тa зaвдaння в 

мaсштaбaх тeриторiaльного рeгiону; 

- локaльний рiвeнь, що охоплює прiоритeтнi нaпрямки тa зaвдaння монiторингу 

в мaсштaбaх окрeмих тeриторiй з пiдвищeним aнтропогeнним нaвaнтaжeнням. 

Вiдповiдно до цiєї структури, iнформaцiйнa взaємодiя вiдомчих 

пiдсистeм монiторингу довкiлля пeрeдбaчaє обмiн iнформaцiєю нa 

зaгaльнодeржaвному тa рeгiонaльному рiвнях, a iнтeгрaцiя суб`єктiв 

монiторингу довкiлля вiдбувaється вiд локaльних до рeгiонaльних рiвнiв. 

Ввeдeння систeми пeрeдбaчaє створeння iнформaцiйно-aнaлiтичних цeнтрiв, 

мiж якими будe вiдбувaтися координaцiя дiй щодо врeгулювaння ситуaцiй 

кaтaстрофiчного хaрaктeру, a тaкож полiпшeння рaдiоeкологiчної ситуaцiї 

зaгaлом i повсякчaс. 

Функцiонувaння цeнтрaльного iнформaцiйно-aнaлiтичного цeнтру 

зaбeзпeчить iнформaцiйний обмiн з рeгiонaльними цeнтрaми монiторингу 

довкiлля, суб‘єктaми дeржaвної систeми монiторингу довкiлля, створeння 

унiфiковaного бaнку eкологiчних дaних, провeдeння комплeксного aнaлiзу 

стaну довкiлля.  

Висновки. Iснуючa модeль дeржaвної систeми монiторингу довкiлля 

потрeбує вдосконaлeння. Розробкa комплeксної систeми рaдiоeкологiчного 

монiторингу природного сeрeдовищa можe пiдвищити eфeктивнiсть роботи 

служб контролю рaдiоeкологiчного стaну. Систeмa мaє бути пeрвинним 

джeрeлом оповiщeння у рaзi виникнeння нeбeзпeчних для здоров'я людини aбо 

нaвколишнього сeрeдовищa умов, пов'язaних з погiршeнням рaдiоeкологiчної 

обстaновки. Мeтою тaкої систeми є aвтомaтизaцiя процeсiв постiйного 

контролю i монiторингу рaдiоeкологiчного стaну природного сeрeдовищa, a 

тaкож iнтeгрaцiя до її склaду усiх iснуючих пiдсистeм локaльних тa 

рeгiонaльних рiвнiв.  

Впровaджeння систeми спрямовaнe нa поєднaння зусиль усiх суб`єктiв 

систeми рaдiоeкологiчного монiторингу щодо виключeння дублювaння тa 

включeння додaткових функцiй з монiторингу, створeння єдиної мeрeжi 

спостeрeжeнь пiсля оптимiзaцiї її eлeмeнтiв тa прогрaм спостeрeжeнь, 

вдосконaлeння тeхнiчного, мeтодичного, мeтрологiчного тa нaукового 

зaбeзпeчeння функцiонувaння єдиної мeрeжi спостeрeжeнь. З мeтою 

зaбeзпeчeння iнтeгрaцiї iнформaцiйних рeсурсiв суб`єктiв систeми монiторингу 

довкiлля пeрeдбaчeно створeння тa зaбeзпeчeння функцiонувaння єдиної 

aвтомaтизовaної пiдсистeми збору, оброблeння, aнaлiзу i збeрeжeння дaних тa 

iнформaцiї, отримaних в рeзультaтi здiйснeння монiторингу. 
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КАРПАЛЬНЫЙ ТУННЕЛЬНЫЙ СИНДРОМ 

Праховнік Н.А., доц., к.т.н. (каф. ОТГБ НТУУ «КПИ»); 

Ткаченко Н.В., студентка (гр. ИС-51м, ФИВТ НТУУ «КПИ») 

 

В ходе глобальной компьютеризации, которая наблюдается в 

современном мире, человечество столкнулось с новой, но уже достаточно 

распространѐнной проблемой – синдромом карпального канала (другие 

названия – карпальный туннельный синдром, синдром запястного канала и 

т.д.). Считается, что наиболее часто данный синдром наблюдается у людей, чья 

профессиональная деятельность связана с монотонными сгибательно-

разгибательными движениями кисти: например, постоянное использование 

клавиатуры компьютера. Однако, некоторые научные исследования [1] 

указывают, что достоверные различия в частоте возникновения такого 

синдрома в группе людей, постоянно работающих за компьютером, при 

сравнении с остальным населением отсутствуют. Но в то же время, другие 

исследования [2] показывают, что каждый шестой из работающих на 

компьютере, обследованный ими, имел проявления синдрома запястного 

канала. 

Анатомия [3] 

Отверстие, образованное сверху поперечной связкой запястья, а снизу – 

костями запястья, формирует запястный (карпальный) канал, который проходит 

от предплечья через запястье к кисти руки. Через него проходят сухожилия 

сгибателей и срединный нерв.  

Сухожилия сгибателей позволяют пальцам и кисти руки совершать 

хватательные движения. На верхней части этих сухожилий, под поперечной 

связкой запястья, лежит срединный нерв, который обеспечивает 

чувствительность пальцам руки: большому, указательному, среднему и 

половине безымянного.  

От срединного нерва отходит ветвь нерва, который управляет мышцами 

большого пальца кисти руки. Мышцы тенара позволяют выполнять большому 

пальцу движение «противопоставления» – движение, при котором большой 

палец подушечкой касается кончиков каждого пальца одной руки. 

Сдавление срединного нерва в области запястья вследствие утолщения 

или отѐка синовиальной  оболочки мышц-сгибателей обуславливают, главным 

образом, синдром запястного канала. При постоянной повторяющейся нагрузке 

возможно хроническое воспаление соединительной ткани, результатом 

которого может быть то, что она становится грубее, отекает и утолщается, что 

влечѐт за собой повышение давления внутри карпального канала. Такое 

повышенное давление вызывает венозный застой, отѐк, что приводит к 

нарушению кровоснабжения (ишемии) нерва. 

Сначала повреждаются чувствительные волокна нерва, а только затем – 

двигательные. Также возможно повреждение волокон вегетативной нервной 
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системы, которые отвечают за сужение/расширение сосудов, потоотделение и 

т.д. [4] 

Синдром запястного канала при отсутствии лечения может приводить к 

полному необратимому повреждению срединного нерва с последующим 

тяжѐлым нарушением функции кисти. 

Симптомы [5] 

Одним из главных и наиболее часто встречающихся симптомов является 

ощущение онемения и покалывания в областях, за чувствительность которых 

отвечает срединный нерв. Люди, страдающие синдромом, могут отмечать у 

себя «отключение» рук, непроизвольное выпадение из рук предметов, 

ощущение онемения и покалывания на коже кисти в районе большого, 

указательного, среднего пальцев руки. Такие симптомы, как правило, носят 

непостоянный характер. Особенно такие ощущения могут возникать после 

выполнения определѐнных действий. Например, затруднение вызывает 

продолжительный разговор по телефону (длительное держание телефонной 

трубки), вождение автомобиля, чтение книги, держа ее перед собой.  

Расстройства чувствительности, описанные выше, часто сопровождаются 

болевыми ощущениями, которые  в основном наблюдаются на ладонной 

поверхности запястья и в большом, указательном, среднем и, иногда, 

безымянном пальцах кисти. Боль жгучего характера, может распространяться 

вверх по руке в направлении плеча и даже иногда достигать шеи. Однако чаще 

боли в области локтевого сустава, плеч и шеи связаны с другими поражениями 

опорно-двигательного аппарата. 

Для синдрома запястного канала характерно то, что вышеописанные 

жалобы наблюдаются в районе ладонной поверхности первого-четвѐртого 

пальцев и прилегающей к ним ладони. Таким образом, наличие онемения и 

болей только в мизинце или на тыльной стороне кисти говорит о наличие 

другого заболевания.  

Также одним из признаков синдрома является ночное появление 

симптомов – ощущение боли, онемения и покалывания ранним утром после 

пробуждения. Обычно растирание рук или потряхивание ими способствует 

облегчению симптомов.  

В связи с природой возникновения синдрома обычно наблюдается 

относительно одностороннее поражение: доминирующая рука поражается в 

большей степени, чем вторая. 

Поскольку срединный нерв несѐт в себе вегетативные волокна для всей 

кисти, возможно наличие у пациентов жалоб в отношении не только первых 

четырех пальцев, а и всей кисти: ощущение набухания, сдавливания, изменения 

температуры и другие. 

Также может наблюдаться нарушение координации движений и потеря 

мышечной силы кисти. 

Диагностика 

На практике для диагностики карпального синдрома возможно 

применение нижеперечисленных методов. 



371 

Симптом Тинеля – при постукивании над местом прохождения нерва 

наблюдается ощущение покалывания в пальцах [5]. 

Манжеточный тест – при наложении манжетки для измерения 

артериального давления выше места сдавления, нагнетании еѐ до уровня 

нормального систолического АД и выдержки втечение 1 минуты при наличии 

туннельного синдрома появляются парестезии в зонах, которые снабжает этот 

нерв.[5] 

Если симптомы появились после получения травмы кисти, может 

понадобиться рентгенография, чтобы убедиться, не сломана ли кость. 

Если для постановки диагноза необходимы дополнительные данные, врач 

может назначить проведение исследования с электрической стимуляцией, с 

помощью которого анализируется функционирование нервов в кисти. 

Некоторые тесты определяют, насколько хорошо функционирует срединный 

нерв, включая тест на определение скорости проводимости нерва. Этот тест 

измеряет, насколько быстро импульсы проходят через нерв [3]. 

Профилактика 

Рекомендации касательно предотвращения развития синдрома запястного 

канала чаще всего основываются на представлениях о патогенезе заболевания и 

не ссылаются на доказательные исследования. Обычно подобные рекомендации 

касаются эргономики рабочего места и определенных упражнений для рук [5]: 

Следует придерживаться правильного положения рук: положение кисти по 

отношению к предплечью должно быть прямым, избегать разгибательного 

положения кисти, обеспечить наличие упора для кисти (она должна лежать на 

столе, а не находиться в подвешенном в воздухе положении). 

Необходимо следить за правильной посадкой, осанкой и расположением 

рабочего места: между поясницей и бедрами должен быть прямой угол, стопы 

должны твердо стоять на полу или подставке, сидеть следует с расслабленными 

плечами, при сидении опираться на спинку кресла и т.д. 

В работе следует периодически делать перерывы: например, каждые 

30-60 минут по 3-5 минут. 

Следует заниматься гимнастикой для рук (например, во время 

перерывов): встряхивание, сжимание рук в кулак на несколько секунд, массаж 

пальцев, вращательные движения кистью и пальцами и т.д. 

Следует позаботиться об эргономичности рабочих стола, кресла, 

клавиатуры и мышки: пользование ими должно быть комфортным и не 

доставлять неудобств. 

Методы лечения 

Приведем краткое описание основных существующих методов лечения 

карпального туннельного синдрома [3]. 

Консервативное лечение 

Следует изменить или прекратить выполнение видов деятельности, 

которые вызывают появление симптомов: повторяющиеся движения кисти, 

сильные хватательные движения, выполнение работ, требующих наклона или 

выгибания запястья, и т.д. 
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Бандаж на запястье 

Бандаж удерживает запястье в положении покоя (без выгибания и 

наклона), тем самым облегчает симптомы синдрома на ранних стадиях и 

обеспечивает покой тканям в запястном канале. 

Медикаментозное лечение 

Помогут снять отечность и ослабить симптомы карпального синдрома 

распространѐнные противовоспалительные лекарственные средства, такие как 

аспирин, ибупрофен и др. Если простые меры не способны контролировать 

симптомы, рассматривается вариант инъекции кортизона в запястный канал для 

снятия отека. 

Хирургическое лечение 

Если попытки контролировать симптомы не удались, пациенту может 

быть предложена операция по снижению давления на срединный нерв. 

Существует несколько различных подобных операций. Многие пациенты 

чувствуют облегчение после улучшения кровоснабжения нерва вследствие 

уменьшения давления на него. Если же нерв сдавливается в течение 

длительного времени, он может уплотниться и на нем может появиться рубец, 

что замедлит восстановление после операции.  
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ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ У ВІДКРИТИХ ОФІСАХ 
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Згідно з дослідженням International Management Facility Association, 70% 

співробітників в США працюють в офісах, організованих за типом відкритого 

простору (open space office). За такого планування велике приміщення для 

менеджерів нижчого та середнього рівнів поділене на робочі місця 

перегородками середньої висоти, які часто є частиною столів та створюють 

ілюзію окремого кабінету.  Відкритий офіс був вперше реалізований командою 

з Гамбурга (Німеччина) в 1950-х роках, щоб полегшити спілкування та потік 

ідей у колективі. Але більше доказів свідчить про те, що така концепція 

суперечить тій меті, яку вона покликана досягти. У 1970-х роках у Німеччині, 

Голландії, Швеції та Італії був прийнятий закон, що дозволяє працівникам 

обирати, в якому офісі вони будуть працювати. На зміну офісам відкритого 

типу в Північній Європі прийшли модульні офіси, що складаються з окремих 

коридорів, які з‘єднують окремі кабінети. Великобританія та США 

залишаються прибічниками відкритих офісів, адже вони найбільш економічно 

вигідні.  

У червні 1997 року велика нафтогазова компанія в західній частині 

Канади замовила дослідження у групи психологів з університету Калгарі щодо 

того, як робітники перейшли від традиційного планування офісу до відкритого. 

Психологи оцінили задоволення працівників їхнім оточенням, рівень стресу, 

продуктивності праці та міжособистісних відносин до перепланування, через 

чотири тижні і через шість місяців після цього. Співробітники дали гірші 

оцінки по кожному показнику: новий простір був пригнічуючим, викликав 

стрес та замість того, щоб відчувати себе ближче, співробітники були 

відчужені, незадоволені та ображені, продуктивність знизилась.  

У 2011 році психолог Меттью Девіс розглянув понад сто досліджень умов 

роботи у офісах. Він виявив, що, хоча відкритий офіс часто виконує чисто 

символічну місію, викликаючи у робітників відчуття належності до солідної 

інноваційної компанії, він нашкодив увазі працівників, їх продуктивності, 

творчому мисленню та вдоволенню зробленою роботою. У порівнянні зі 

стандартними офісами, співробітники помітили більше неконтрольованих 

взаємодій, вищий рівень стресу та нижчий рівень концентрації і мотивації. 

Девід Крейг, опитавши тридцять вісім тисяч працівників, виявив, що 

відволікання колегами шкодить продуктивності, і чим старший співробітник, 

тим сильніше. 

З психологічної точки зору вплив відкритих офісів пояснюється досить 

просто. Фізичні бар'єри сильно впливали на відчуття недоторканності 

особистого простору, що суттєво впливає на продуктивність праці. Відкриті 

офіси також позбавляють можливості регулювання, що може призвести до 

виникнення почуття безпорадності. У дослідженні 2005 року, що охопило 



374 

організації, починаючи від автопостачальника з Середнього Заходу до 

телекомунікаційної фірми з Північного Заходу, дослідники виявили, що 

здатність контролювати навколишнє середовище мала значний вплив на 

згуртованість та вдоволеність команди. Коли робітники не могли змінити 

вигляд оточуючих речей, налаштування освітлення і температури, або обрати, 

як проводити зустрічі, їх настрій погіршувався.  

Відкрите середовище може навіть негативно вплинути на наше здоров'я. 

У недавньому дослідженні більш ніж двадцяти чотирьох сотень співробітників 

у Данії Ян Пейтерсен і його колеги виявили, що зі збільшенням кількості 

людей, що працюють в одній кімнаті, кількість співробітників, які взяли 

лікарняний, швидко збільшується. Працівники кабінетів з двома робочими 

місцями  в середньому беруть на п'ятдесят відсотків більше лікарняних, ніж 

працівники, що мають власний кабінет. А ті, які працюють у open space – на 

шістдесят два відсотки більше.  

Але найбільш проблематичний аспект у відкритому офісі скоріше 

фізичний, а не психологічний: простий шум. У лабораторних умовах шум був 

неодноразово пов'язаний з погіршенням когнітивних функцій. Психолог Нік 

Перхам, який вивчає вплив звуку на наше мислення, визначив, що офісна 

метушня погіршує здатність працівників згадати інформацію і навіть зробити 

основні арифметичні обчислення. Прослуховування музики, щоб блокувати 

вплив офісу, не допомагає, а навіть, як встановив Перхам, погіршує розумову 

діяльність. Шум в офісі також негативно впливає на здоров'я співробітників. У 

дослідженні психологів Корнельського університету Гарі Еванс і Дани 

Джонсон, було виявленно підвищення рівню епінефріну (гормону, який ми 

часто називаємо адреналіном, пов'язаного з реакцією боротьби або втечі) після 

трьохгодинного впливу шуму офісу на канцелярських працівників. Більше того, 

Еванс і Джонсон виявили, що люди в галасливій обстановці менше приділяють 

увагу ергономіці, ніж звичайно, в результаті чого збільшується фізичне 

навантаження. Працівники ставали менш мотивовані і менш творчі.  

Розглянемо, чому ж концепція відкритого офісу досі така популярна. 

Відкриті офіси краще підходять для молодих працівників, багатьом з яких 

доводиться вирішувати декілька проблем одночасно на початку своєї кар'єри. У 

2012 році Хайді Расіла і Пеггі Роті дослідили те, як співробітники фінської 

телекомунікаційної компанії, не старші 30 років, відреагували на планування 

відкритого офісу. Молоді співробітники виявили певні типи шумів, такі як 

розмови і сміх, відволікаючими, так само як і їх старші колеги. Також вони 

були пригнічені відсутністю самоти і нездатністю контролювати своє оточення. 

Але вони вважали, що в кінцевому рахунку воно того варте, адже відкритий 

простір дав почуття товариства; вони цінують час, витрачений на спілкування з 

колегами, яких вони часто сприймають як друзів. 

Це призвело до підвищення комфорту, однак молоді працівники також 

зазнають негативного впливу у відкритих офісах. У дослідженні 2005 року 

психологи Алена Мехер і Кортні фон Гіппель виявили, що чим ви стійкіші до 

відволікання, тим ефективніше працюєте у відкритому офісі. На жаль, здається, 
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що чим більш відчайдушно ви вдаєтеся до багатозадачності, тим гірше ви 

здатні чинити опір відволікаючим факторам. Крім того, за словами 

когнітивного невролога Ентоні Вагнера зі Стенфордського університету, при 

крайній багатозадачності працівники не тільки більше піддаються впливу 

недоречних зовнішніх факторів, але й складніше перемикаються між 

непов'язаними між собою завданнями. Після переривання колегою важче 

повернутися до попередньої роботи. Незалежно від віку, якщо на нас впливає 

надто багато зовнішніх джерел інформації − монітор комп‘ютера, музика, 

розмова колеги, миттєве повідомлення − наші системи почуттів 

перевантажуються, тому нам необхідно прикласти більше зусиль для 

досягнення певного результату.  

Отже, офіси відкритого типу в певних ситуаціях дійсно сприяють 

поліпшенню комунікації між співробітниками, що позитивно впливає на 

продуктивність праці, проте і недоліки теж очевидні. Тому компанії 

намагаються знайти компроміс, влаштовуючи зони відпочинку для працівників, 

в яких встановлюються м‘які меблі, настільні ігри, зелені куточки, спортивні 

тренажери тощо. Також часто в офісі присутні мобільні перегородки та ширми, 

які дозволяють модифікувати локальне планування офісу. 

 

Література 

 

1. The Open-Office Trap [Електронний ресурс] – Режим доступу 

http://www.newyorker.com/business/currency/the-open-office-trap 

2. Why the open concept office trend needs to die [Електронний ресурс] – 

Режим доступу http://www.forbes.com/sites/jmaureenhenderson/2014/12/16/why-

the-open-concept-office-trend-needs-to-die/ 

  



376 

ПРОФІЛАКТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ 
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Якщо тіло людини залишається зафіксованим в незмінній позі протягом 

тривалого часу, то це негативно проявляється на опорно-руховому апараті, веде 

до застою крові в органах. Це особливо проявляється при фізіологічному 

положенні різних частин тіла і тривало повторюваних одноманітних рухах. 

Небезпека для здоров'я представляє не тільки втома тих груп м'язів, які ці рухи 

виконують, але і психологічна фіксація на них (утворення стійких вогнищ 

збудження ЦНС з компенсаторним гальмуванням інших її ділянок). Найбільш 

шкідливими вважаються повторювані одноманітні навантаження. Під час 

роботи за комп'ютером людина сидить досить довгий проміжок часу в не 

досить зручній позі. Це не тільки загрожує втомою, а й досить часто призводить 

до таких захворювань, як остеохондроз різних ділянок хребта - шийного, 

грудного, попереково-крижового. 

Зважаючи на це лікарі надають великого значення підтримці правильної 

пози під час роботи за комп'ютером. Дотримання цього правила - важливий 

елемент профілактики захворювань. Щоб робота за комп'ютером не шкодила 

здоров'ю, необхідно постійно стежити за своєю поставою. Правильна постава 

максимально розвантажує м'язи і дозволяє працювати довше, менше 

втомлюючись [1]. 

За невдалої робочої пози і постійного навантаження на ноги, плечі, шию, 

руки, м‘язи цих частин тіла перебувають у стані скорочення. Оскільки тканини 

м‘язів довгий час не мають можливості розслабитися у них погіршується 

кровопостачання, порушується обмін речовин, накопичуються продукти 

розпаду. Усе це призводить до ослаблення м‘язів, які знаходяться у стані 

постійної втомлюваності, що може спричинити порушення скелету і перевтому 

м‘язових тканин. 

Неправильна постава викликає сильне розтягнення м‘язів, які 

підтримують хребет. У наслідок цього може виникнути біль, а відсутність 

навантаження призводить до застійних явищ у м‘язах. Результатом є 

скривлення хребта і руйнування міжхребцевих дисків [2]. 

Остеохондроз - захворювання, обумовлене зміною міжхребцевого хряща 

з супутньою реакцією тіла хребця. Деформуючись, міжхребцевий диск 

ущільнюється і стає тоншим. При цьому відбувається стиснення кісткової 

структури тіл хребців, хребці починають відчувати перевантаження. Утиснуті 

міжхребцеві диски деформуються ще більше, в деяких місцях вони починають 

випирати за межі хребта. Рано чи пізно диск пережимає нервові закінчення, що 

викликає їх запалення ( рисунок 1 ). Так виникає больовий синдром. 

 



377 

 
Рис. 1. – Хребці при остеохондрозі 

 

Будь-яку хворобу завжди краще попередити ніж лікувати. 

Хворобу можливо попередити або віддалити на більш старший вік, якщо 

дотримуватись раціонального рухливого режиму з раннього віку. Для 

профілактики остеохондрозу необхідно часто розминати м'язи спини, 

зменшувати навантаження на міжхребцеві диски. 

Основними стратегічними напрямками оздоровлення хребта є: 

 спеціальна рухлива активність; 

 корекція поведінки з урахуванням принципів безпеки щодо хребта; 

 здоровий спосіб життя. 

Спеціальна рухлива активність передбачає кілька видів вправ. 

1) Провисання, підтягування, розтягування та протрушування хребта по 

вертикальній вісі, які зменшують навантаження на хребці, покращується їхнє 

живлення тощо. Вправи слід виконувати до трьох разів на день, особливо після 

статичних, однотипних і компресійних фізичних навантажень. 

2) Приведення в тонус м'язів навколо хребта, що підвищує його здатність 

протистояти механічним впливам зовнішнього середовища і звичних трудових і 

побутових навантажень. Рекомендується звернути увагу на спеціальні вправи 

для м'язів шиї, грудної клітки і попереку. 

3) Зняття напруги з тіла шляхом дихальних (статичних і динамічних) 

рухів, потягувань, махових рухів. Це забезпечує зняття втоми м'язів, їх 

розслаблення, зменшення тиску з їхнього боку на нерви та судини. Вправи 

повинні бути короткотривалими, з інтервалами між ними у 30-40 хв. 

4) Підвищення еластичності м'язів, зв'язок, капсул суглобів, що сприяє 

покращенню їхнього живлення, відновлює рухливість, гнучкість хребта. 

5) Вправи направлені на мобілізацію опорно-рухового апарату 

гімнастичного характеру: повороти, нахили, кругові оберти, закручування із 

метою підтримки необхідного мінімуму рухливості хребта в різних площинах, 

покращання процесів живлення, запобігання застійним явищам. 

6) Заняття покликані контролювати масу тіла (біг, ходьба, велотренажер 

тривалістю 25 хв.). 
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7) Плавання, що поєднує кілька окремих вправ. 

8) Корекція поведінки людини, що передбачає створення відповідних 

положень тіла під роботи, відпочинку, підняття й переміщення тощо, що не 

викликають загрози розвитку негативних змін у хребті. Оскільки довготривалі 

статичні положення тіла є необхідними при роботі за персональним 

комп‘ютером, передбачено режимом роботи, що через кожні 60 хв. необхідно 

робити паузи з використанням рухливих вправ, елементів психотренінгу. 

9) Загартовування організму. 

10) Розвантажувально-дієтична терапія, лікувальне голодування, сауни 

1-4 рази на місяць. 

11) Пасивне заняття напруги з м'язів та суглобів із використанням різних 

методів класичного масажу. 

12) Мануальна терапія, ефект якої полягає в усуненні рефлекторних 

наслідків функціональних блоків (через спазм судин, гладеньких м'язів 

внутрішніх органів, м'язів скелета), больових відчуттів, вегетативних дис-

функцій. Протипоказана мануальна терапія при запаленнях, пухлинах або 

травмах хребта [3]. 

Для попередження остеохондрозу при роботі за комп'ютером необхідно 

зберігати правильну поставу і ні в якому разі не сидіти на табуретці. Необхідно 

використовувати стілець зі спинкою, а ще краще - спеціальне офісне крісло. 

Багато моделей таких крісел дозволяють регулювати положення сидіння і 

спинки. Перед тим як приступити до роботи, варто витратити кілька хвилин на 

те, щоб налаштувати таке крісло під себе. Не рідше одного разу на годину 

необхідно влаштовувати перерву для виконання комплексу фізичних вправ. 

Якщо гімнастика на робочому місці не вітається керівництвом або колегами, то 

можна просто пройтися по коридору або піднятися по сходах на кілька поверхів 

вгору і спуститися назад. 

При виникненні гострого болю в області хребта необхідно негайно 

звернутися до лікаря. Виконання фізичних вправ в цьому випадку може лише 

погіршити становище. При появі болю слід уникати фізичних навантажень, 

пов'язаних з підняттям тяжкості, і постаратися не робити різких рухів. 
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РОЛЬ ЛЮДСЬКОГО ФАКТОРА У ВИНИКНЕННІ НЕЩАСНИХ 

ВИПАДКІВ 

Пульвердієва К.О., студентка (гр. ЕМ-22,  ФЕА НТУУ «КПІ»); 

Брагіна Л.Е., асист. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ») 

 

Вступ. Метою цієї роботи є визначення причин, які призводять до 

нещасних випадків на виробництві, зокрема, людський фактор. Збереження 

життя і здоров‘я людини – це головна мета діяльності керівництва будь-якої 

країни у сфері охорони праці. У розвинених державах безпека працівників є 

пріоритетом порівняно з продуктом виробничої діяльності. Відповідно до теорії 

американського експерта у сфері промислової безпеки В.Х. Хайнріха, 88% 

нещасних випадків обумовлене неправильними діями персоналу, ненадійність 

обладнання стає причиною 10% нещасних випадків і форс-мажорні обставини - 

останні 2%. 

Предметом дослідження є аналіз впливу людського фактору на рівень 

виробничого травматизму і визначення шляхів мінімізації впливу людини на 

виникнення нещасних випадків на виробництві. 

Аналіз публікацій. Існує декілька теорій щодо причин виникнення 

нещасних випадків: принцип «доміно», теорія множинності причин, теорія 

чистої випадковості, теорія зміщеної відповідальності, теорія схильності до 

нещасних випадків, теорія переносу енергії. 

Згідно з принципом «доміно» кожен фактор приводить в дію наступний, 

подібно падінню поставлених в ряд кісточок доміно. Послідовність цих 

факторів така: 

1. Походження і соціальні умови. 

2. Помилка робітника. 

3. Неправильні дії в сукупності з механічною небезпекою. 

4. Нещасний випадок. 

5. Пошкодження або травми. 

Аналогічним чином, усунення одного фактора може впливати на дію 

інших. 

Теорія множинності причин розвиває принцип «доміно», але стверджує, 

що може бути кілька причин виникнення нещасного випадку і поєднання цих 

причин обумовлює травмування працівників на виробництві. 

Теорія чистої випадковості говорить: існує рівна ймовірність того, що 

будь-який співробітник може постраждати в результаті нещасного випадку, і не 

існує певного порядку факторів, які можуть призвести до його виникнення. 

Відповідно до теорії зміщеної відповідальності, якщо працівник 

постраждав у результаті нещасного випадку, то в майбутньому ризик 

повторення подібної ситуації може або збільшуватися, або зменшуватися 

порівняно з іншими працівниками. 

Теорія схильності до нещасних випадків ґрунтується на тому, що 

всередині кожної групи працівників можна виділити частину осіб, які будуть 
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більше схильні до ризику нещасних випадків. На даний момент ця теорія не є 

загальновизнаною. 

Теорія переносу енергії стверджує, що обладнання може ламатися, а 

працівник отримує травму в результаті передачі енергії, і що для всякої 

передачі енергії можна визначити джерело, канал і приймач [1]. 

Основні результати дослідження. Більшість аварій стається через 

неадекватні дії людини. За статистикою, через помилки самих працівників 

щороку травмується до 75% і гине близько 80% всіх потерпілих, людський 

фактор обумовлює 75-85% групових нещасних випадків. 

 

Діаграма 1. [2] 

 

Зменшити ризик виникнення нещасних випадків на виробництві можливо 

шляхом відповідального підходу до добору управлінців і працівників, оскільки 

через дії некваліфікованих керівників, недосвідчених і невідповідальних 

працівників може збільшитися ризик виникнення ситуацій, небезпечних для 

здоров'я і життя оточуючих. Безпека і ступінь ризику залежать від того, чи 

володіє певний співробітник необхідними знаннями і досвідом роботи, чи 

усвідомлює важливість забезпечення безпеки на робочому місці. 

Не можна допускати до роботи працівників, які не пройшли обов'язковий 

медичний огляд [3], спеціальне навчання та перевірку знань, у тому числі 

інструктаж на робочому місці, стажування. 

Не можна допускати до роботи управлінців, які допускають виконання 

робіт на обладнанні, яке не відповідає державним технічним вимогам, 

допускають відсутність обов'язкових вимог щодо забезпечення безпечного 

виконання робіт на робочих місцях, не контролюють виконання працівниками 

вимог охорони праці, незадовільно організують виробництво робіт. 

64% 

24% 

12% 

Причини виникнення нещасник випадків за 1 півріччя 2015 

року 

Організаційні 

Психофізіологічні 

Технічні 
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Співробітники зобов'язані віддавати собі звіт про всі види ризику, з якими 

можна зіткнуться на робочому місці, можливі небезпеки і травматизм, 

небезпечному електрообладнанні, які знаходиться на робочих місцях. Для 

цього необхідно відповідна кваліфікація, освіта і спеціалізація. Обов'язково 

повинні висіти таблички з попередженнями про підвищену небезпеку на тому 

чи іншому робочому місці, оскільки співробітники мають знати про ступінь 

ризику на кожній дільниці робочого простору. 

Необхідно, щоб співробітник використовував всі можливості для 

створення умов власної безпеки. Управлінці повинні підтримувати заходи з 

техніки безпеки і охорони праці, які повинні містити визначення ризиків, 

створення і підтримку безпечних технологій, безпечну поведінку на робочих 

місцях, безпечне управління з інструментом, чітке положення про виконання 

завдань, розробка зрозумілих інструкцій з безпеки. 

Щоб кожний працівник був готовий забезпечувати безпеку на своєму 

робочому місці, належну увагу необхідно приділяти підвищенню рівня 

культури праці на підприємстві загалом. Якщо складно забезпечити безпеку, чи 

це займає багато часу, або управлінці та інші співробітники перешкоджають 

цьому або не цінують це, то ризик виникнення виробничого травматизму 

збільшується.  

Висновки. У теперішній час досі є актуальної проблема забезпечення 

належного рівня безпеки праці на виробництві. Для зменшення виробничого 

травматизму керівники будь-якого виробництва повинні приділяти належну 

увагу і проявляти зацікавленість щодо підвищення безпеки робочих місць, і 

робити все необхідне, щоб підняти дане питання в списку пріоритетів на 

лідируюче місце.  
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МІЖНАРОДНО - ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ В УКРАЇНІ 

Романюк О.О., доцент; Микитенко Л.І., ст. викладач (каф. ТБТМП КНУТД) 

 

Реалізація конституційного права працівників на охорону їх життя і 

здоров‘я, на належні, безпечні і здорові умови праці під час трудової діяльності 

– з одного боку та розвиток ринкових відносин, впровадження в різні галузі 

народного господарства нової техніки та технологій, а також використання 

традиційних технологічних процесів та обладнання, що є джерелом підвищеної 

небезпеки – з іншого, обумовлює необхідність та важливість розгляду питань 

охорони праці.   

 Нинішній стан  охорони праці в Україні є вкрай низьким, що пов‘язано з 

інтенсивним старінням основних фондів, зростаючою кількістю фізично та 

морально застарілого обладнання, машин і механізмів. Крім того, характерним 

є масове послаблення трудової та технологічної дисципліни, ігнорування 

елементарних вимог техніки безпеки як власниками підприємств, так і самими 

працівниками. 

 Однією з причин незадовільного стану охорони праці в Україні є 

неврахування в цій сфері європейських та міжнародних стандартів. Одним із 

основних напрямків інтеграційного процесу в сфері охорони праці є адаптація 

національного законодавства до законодавства ЄС. 

 Адаптація законодавства України передбачає реформування її правової 

системи та поступове приведення у відповідність із європейськими та 

міжнародними стандартами охорони праці з метою визначення єдиних та 

загальноприйнятих правових, соціально- економічних, організаційно-

технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально- профілактичних заходів та 

засобів, спрямованих на збереження життя, здоров‘я і працездатності людини 

під час трудової діяльності. 

 На сьогодні саме адаптація законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу виступає складовою процесу світової інтеграції щодо 

зближення та поступового приведення законодавства України у відповідність із 

європейським законодавством. Такі умови покладають на Україну нові і досить 

складні обов‘язки щодо узгодження національного законодавства у сфері 

охорони праці з чинними нормами Європейського Співтовариства.  

Державна політика України щодо адаптації законодавства у сфері 

охорони праці до законодавства Європейського Союзу як складова частина 

правової реформи в Україні спрямовується на забезпечення єдиних підходів до 

нормопроектування, обов'язкового врахування вимог законодавства 

Європейського Союзу під час нормопроектування, підготовки кваліфікованих 

спеціалістів, створення належних умов для інституціонального, науково- 

освітнього, нормопроектного, технічного, фінансового забезпечення процесу 

адаптації законодавства України. 

 В Україні створено основні політико-правові та організаційні засади 

адаптації законодавства. Зокрема, Угодою про партнерство і співробітництво 
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між Україною і Європейськими співтовариствами та їх державами-членами від 

14 червня 1994 року визначено пріоритетні сфери адаптації законодавства.          

Метою адаптації законодавства України до законодавства Європейського 

Союзу є досягнення відповідності правової системи України acquis 

communautaire з урахуванням критеріїв, що висуваються Європейським Союзом 

(ЄС) до держав, які мають намір вступити до нього.   

З розвитком світової економіки, економічної інтеграції та 

співробітництва різних країн постало завдання узгодити і узагальнити трудові 

відносини, які склались на національних ринках праці. Виконання цього 

завдання взяла на себе Міжнародна організація праці, яка у своїх конвенціях і 

рекомендаціях юридично закріпила норми трудових відносин як частину 

міжнародного права. Конвенції та рекомендації МОП після ратифікації їх 

парламентами багатьох країн стали складовою національного трудового права, 

яке регулює певні аспекти національного ринку праці.  

   Міжнародна організація праці (МОП)                                                                                        

(англ. International Labour Organization) — спеціалізована установа Ліги Націй, а 

після Другої світової війни — Організації Об'єднаних націй (ООН), що була 

заснована у 1919 році урядами різних країн для підтримки міжнародного 

співробітництва у справі забезпечення миру в усьому світі й зменшення 

соціальної несправедливості за рахунок поліпшення умов праці. 

В роботі МОП беруть участь представники роботодавців, організацій 

трудящих та представники урядових структур. У 1946 році МОП стала першою 

спеціалізованою установою ООН.МОП приймає різні конвенції і розробляє 

рекомендації, а також встановлює міжнародні стандарти у сфері праці, 

зайнятості, професійної підготовки, умов праці, соціального забезпечення, 

безпеки праці й здоров'я. 

Безпосередньо впливають на розв'язання цих проблем широкомасштабні 

програми досліджень, які здійснює МОП, а також міжнародне технічне 

співробітництво.   

З травня 1954 р. наша країна бере активну участь у всіх заходах МОП.   

 З метою запобігання та попередження нещасних випадків, професійних 

захворювань і аварій на виробництві Міжнародне бюро праці проголосило 

щорічне проведення Всесвітнього дня охорони праці – 28 квітня. Сьогодні 

активно вивчається можливість приєднатися до міжнародних норм з 

дотримання сучасних вимог щодо виробничого середовища, безпеки та гігієни 

праці.   

  Протягом усього часу МОП надавала і продовжує надавати допомогу 

Урядові в експертній оцінці законопроектів, ознайомленні урядовців, 

представників профспілок і роботодавців з міжнародними стандартами 

статистики праці та її національною систематизацією. 

 Відповідно до ст. 9 Конституції України діючі міжнародні договори, 

згода на обов'язковість яких дана Верховною Радою, є частиною національного 

законодавства України. Якщо міжнародним договором або міжнародною 

угодою, в яких бере участь Україна, встановлені інші правила, ніж ті, які 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0
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містить законодавство України про працю, то застосовуються правила 

міжнародного договору або міжнародної угоди (ст. 8-1 КЗпП України). Таким 

чином, в Конституції нашої держави і в Кодексі законів про працю України 

закріплений принцип пріоритету міжнародно-правових норм перед нормами 

національного законодавства. 

Міжнародна правове регулювання праці - це встановлена міжнародними 

договорами (актами) система стандартів щодо регулювання праці, яку держави, 

що приєдналися до відповідного міжнародного договору (ратифікували його), 

використовують в національному трудовому законодавстві.   

 Головним принципом роботи МОП є трипартизм, що означає, що 

формування майже всіх органів МОП базується на основі трьохстороннього 

представництва - від урядів, представників працівників і підприємців 

(роботодавців). Отже, кожна держава представлена чотирма делегатами: два - 

від уряду, по одному - від підприємців і працівників. 

 Вищий орган МОП - Міжнародна конференція праці (Генеральна 

конференція), яка скликається щорічно і складається з делегатів усіх держав - 

членів МОП. Виконавчим органом МОП є Адміністративна рада, яка 

обирається на Міжнародній конференції праці й складається з 56 чоловік: 28 

делегатів представляють уряди, 14 - підприємців і 14 - працівників. 

Адміністративна рада призначає Генерального директора Міжнародного Бюро 

Праці. 

Міжнародне Бюро Праці - постійний орган МОП виконує функції 

секретаріату, він не є суб'єктом міжнародно-правового регулювання праці, але 

займається підготовкою конвенцій і рекомендацій МОП і спостереженням за їх 

застосуванням, збиранням і поширенням інформації щодо міжнародно-

правового регулювання умов праці найманих працівників. Міжнародне Бюро 

Праці займається підготовкою матеріалів до конференції МОП, надає допомогу 

державам у виробленні законів на основі рішень Генеральної конференції, 

видає публікації щодо міжнародно- правового регулювання праці. 

Згідно з Статутом МОП одним з головних напрямків діяльності цієї 

організації є нормотворчість, тобто створення міжнародних трудових 

стандартів. МОП приймає конвенції та рекомендації, що стосуються різних 

аспектів праці. Конвенції приймаються Генеральною конференцією більшістю 

голосів присутніх делегатів. Конвенція набуває статусу багатосторонньої 

міжнародної угоди після ратифікації її як мінімум двома державами - членами 

МОП і з цього моменту накладає певні зобов'язання як на ті держави, що 

ратифікували її, так і на держави, що не ратифікували даної конвенції. 

 Для окремої держави - члена МОП конвенція стає юридичне 

обов'язковою тільки після ратифікації її вищим органом державної влади 

(конвенції містять правила також про порядок їх денонсації). У разі ратифікації 

конвенції держава зобов'язана прийняти законодавчі акти для проведення її в 

життя і раз на 2-4 роки подавати в МОП доповіді відносно вжитих заходів щодо 

ефективного застосування ратифікованої конвенції. Якщо конвенція не 

ратифікована, держава несе зобов'язання інформувати по запитах 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=322-08
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=993_154
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Адміністративної ради МОП про стан національного законодавства і практики 

відносно такої конвенції, а також про заходи, які передбачається вжити для 

надання їй сили. 

Рекомендація не є міжнародним договором і не повинна бути 

ратифікована.  

 Співпраця МОП з Україною за роки її незалежності стала системною та 

динамічною. Основними напрямками іі діяльності є: 

• ратифікація та практичне впровадження конвенцій МОП та сприяння 

гармонізації  національного  законодавства з міжнародними трудовими 

нормами МОП та європейськими стандартами. За 55 років членства в МОП 

Україна ратифікувала 63 конвенції (за роки незалежності – 20), в тому числі 8 

фундаментальних, чинними з них є 55. 

• реформування трудового законодавства і підтримку реформ у сфері 

соціального страхування та соціального забезпечення. 

• розроблення та реалізацію програм забезпечення зайнятості, в тому 

числі молоді, людей з інвалідністю, осіб, постраждалих від торгівлі людьми. 

• реформування статистики праці. 

• сприяння формуванню і підвищенню ефективності адміністрації праці 

та її складових, в тому числі таких інституцій: державна інспекція праці, органи 

державного нагляду у сфері охорони праці, служба посередництва і 

примирення. 

UNDAF разом з національними потребами та пріоритетами стали 

основою для першої Програми гідної праці, підписаної між МОП та Україною, 

яка була реалізована у 2006-2007 роках. За допомогою соціального діалогу, 

Програма гідної праці МОП стала ключовим елементом державної соціальної 

політики, програм дій багатьох організацій профспілок та роботодавців, 

охопила основні сфери ринку праці, в тому числі сприяння зайнятості, 

викоренення дитячої праці та запобігання торгівлі людьми, реформування 

системи трудового законодавства та соціального забезпечення,   посилення 

превентивної культури охорони праці, сприяння реалізації основоположних 

принципів і прав у сфері праці. 

Міністерство праці та соціальної політики України, профспілки та 

організації роботодавців підписали Програму гідної праці на 2008-2011 роки. 

Основною метою цієї програми є сприяння гідній праці і як фактору 

продуктивності, і як ключовому елементу розвитку соціальної та трудової сфер 

в Україні. Програма визначає основні цілі та очікувані результати спільних 

заходів, які мають реалізовуватися МОП спільно з її тристоронніми партнерами 

в Україні.  

Нова Програма побудована на трьох пріоритетах, спрямованих на 

зміцнення спроможності урядових установ та соціальних партнерів 

вдосконалювати управління ринком праці та формулювання політики 

зайнятості, сприяння рівним можливостям на ринку праці, підвищення 

ефективності політики соціального захисту з приділенням особливої уваги 

http://www.dcz.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=168439&cat_id=366755
http://www.un.org.ua/ua/main/un-ukraine-cooperation-for-2006-2010-(undaf)
http://www.ilo.org.ua/ProjectsIloArticles/Міжнароднапрограмазвикорененнядитячоїпраці(МОП-ІПЕК).aspx
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=993_520


386 

вразливим групам. Ці пріоритети взаємопов‘язані та поєднують різні аспекти 

гідної праці. 

Програма гідної праці МОП виконується через щонайменше 10 проектів 

технічного співробітництва МОП в Україні та є частиною UNDAF та Цілей 

розвитку тисячоліття  

Міжнародна організація праці (МОП) була створена і діє з метою 

встановлення й збереження суспільної злагоди, захисту прав людини, розвитку 

принципів трипартизму, соціального прогресу в усьому світі. За роки своєї 

діяльності вона накопичила унікальний досвід і провела величезну роботу з 

урегулювання соціально-трудових проблем і конфліктів на основі розвитку 

переговорного процесу, тристоронніх переговорів і угод. 

Значення вдосконалення соціально-трудових відносин в Україні, 

приведення їх у відповідність до міжнародних вимог, що формуються на основі 

прогресивного досвіду високорозвинених країн, особливо актуалізується в наш 

час у зв'язку з процесами глобалізації та ринкової трансформації національної 

економіки. Тому важливою сферою знань у галузі економіки праці й соціально-

трудових відносин є вивчення досвіду діяльності МОП. 
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ОХОРОНА ПРАЦІ В ЛАБОРАТОРІЯХ ІНСТИТУТУ КЛІТИННОЇ 

БІОЛОГІЇ ТА ГЕНЕТИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ НАН УКРАЇНИ 

Самоїд А. С., студентка (гр. БЕ-21, ФБТ НТУУ «КПІ»); 

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

 

Вступ. З кожним роком все більше і більше людей долучається до праці у 

лабораторіях різних інститутів та заводів. Вони повинні бути оснащеними всіма 

приладами, які потрібні для безпечної роботи в приміщенні [1, 2]. Витяг з 

Наказу ғ41-к від 25.11.2008 «Про допуск до роботи» повідомляє, що кожний 

новий працівник повинен бути ознайомленим із технікою безпеки, охороною 

праці та правилами поводження з небезпечними речовинами [3, 5]. Він повинен 

бути проінформований щодо ризиків, які на нього чекають, що затверджено 

наказом Державного Комітету України з нагляду за охороною праці від 

26.01.2005 ғ 15 [4]. 

Предметом дослідження є умови праці у лабораторіях Інституту 

клітинної біології та генетичної інженерії НАН України.  

Мета дослідження. Виявити недоліки в організації деяких операцій та 

запропонувати підвищення ефективності та безпеки праці. 

Завдання дослідження. Розглянути фактори виробничого процесу з якими 

зустрічається працівник лабораторії, можливі небезпечні наслідки та 

запропонувати уникнення чи зменшення впливу небезпечного фактору. 

Основні результати дослідження. Інститут клітинної біології та 

генетичної інженерії НАН України має декілька відділів, які займаються 

отриманням трансгенних та трансгеномних форм рослин різних видів, 

створенням генетичних контрукцій шляхом клонування новітніх 

послідовностей, генетичною трансформацією пшениці, кукурудзи капусти за 

допомогою акробактерій та інше. Тобто, досліджуються, культивуються нові 

форми рослин, розробляються нові проекти щодо оптимізації життєдіяльності 

рослин [5]. При цьому використовуються молекулярно-генетичні методи, що 

засновані на полімеразних ланцюгових реакціях [4]. 

До приміщень лабораторій Інституту клітинної біології та генетичної 

інженерії НАН України встановлені жорсткі правила та вимоги щодо  

поводження з генетичними матеріалами, що забезпечують найбільш 

ефективний рівень безпеки при працюванні з ними. В роботі викладено деякі 

правила роботи в лабораторіях даного інституту. Вони є обов‘язковими для всіх 

працюючих. В даній роботі висвітлено деякі переваги і недоліки устаткування 

лабораторій.  

Правила роботи у лабораторіях є досить добре розроблені, але існує ряд 

непродуманих аспектів праці.  

Встановлені правила щодо поводження в лабораторіях Інституту 

клітинної біології та генетичної інженерії НАН України забезпечують досить 

добрий захист працівників але разом з цим існують деякі проблеми при їхній 
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роботі [5]. Під час роботи в лабораторії необхідно суворо дотримуватись таких 

загальних правил безпеки: 

1. Весь посуд повинен бути промаркованим, чистим і знаходитися  у 

відповідних місцях, так як доводиться працювати з різними речовинами, серед 

яких є навіть небезпечні для життя та здоров‘я працівника. Будь-які помилки у 

підписі можуть призвести до серйозних проблем із здоров‘ям працівника. Тому 

потрібно дотримуватися правил знаходження в лабораторії. Будь-які помилки 

при маркуванні можуть привести до непередбачуваних обставин. 

2. Класти їжу на стіл лабораторії категорично заборонено. Не приймати 

їжу із посуду лабораторії, так як це може привести до уражень кишечника. 

Вирішення проблеми є створення спеціально відведеного для цього місця – 

їдальні чи буфету [4]. 

3. Хімічні речовини не можна пробувати на смак і запах. Працювати 

наодинці з ними заборонено. Лабораторії повинні бути досить просторими, щоб 

в них могла працювати не одна людина [6]. Не закривати проходи, підходи до 

протипожежного інвентарю, який повинен бути обов‘язковим у кожній 

лабораторії [3]. Вирішення проблеми: оснастити кожну лабораторію шафами 

для особистих речей працюючих [4]. 

4.  Такі речовини, як хлор воднева, азотна кислота, їдкий натр та інші 

широко використовуються в лабораторіях. Вони є небезпечними для життя 

людини, так як викликають ураження шкіри. При праці із ними, або 

біологічним матеріалом потрібно одягати спеціальний одяг, маску і гумові 

рукавички, щоб не занести ніякої інфекції або хвороби. Тож, в лабораторіях 

повинен завжди бути даний одяг і велика кількість гумових рукавичок, так як 

вони постійно псуються. Бажано мати людину, відповідальну по даному 

питанню [6]. 

5. Працювати з біологічним матеріалом потрібно обережно, не робити 

різких рухів, не вдихати вмісту флакону, не відкривати різко пробірки або інші 

тари, так як це може призвести до контамінації проб і робочих поверхонь, а це в 

свою чергу призведе до загрози здоров‘я працівника. Ефіри, бромисті кислоти, 

хлористий бензол та інші речовини мають різкий і неприємний запах. Рішення 

проблеми є те, що потрібно оснастити кожну лабораторію витяжною шафою, 

для ефективної роботи працівника, щоб йому не доводилося мігрувати по 

лабораторіях в разі потреби [4]. 

6. В Інституті клітинної біології та генетичної інженерії НАН України 

існують шлюзові передаточні вікна для передачі аліквот проб обробленого і 

знезараженого матеріалу з однієї лабораторії в іншу. Цей процес вимагає 

підвищеної уваги. Після нього контейнер щільно дезінфікують. Проблема 

пов‘язана з даними діями заключається у тому, що найменша помилка, різкий 

рух можуть призвести до неточних висновків у дослідженнях. Тож, рішенням 

такої проблеми стало б відкриття додаткової лабораторії, яка спеціалізується на 

чутливих полімерних реакціях. Потрібно набирати достатньо кваліфікованих 

людей для цієї роботи [2]. 
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7. Є різні класи речовин: надзвичайно небезпечні, високо небезпечні, 

помірно та мало небезпечні, відповідно до ГОСТ 12.1.007-76 «Небезпечні 

речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки». При роботі з першими 

трьома класами  кислот та лугів потрібно одягати спеціальні окуляри. 

Вирішення проблеми: оснастити кожну лабораторію, спеціалізовану на роботі з 

такими матеріалами спеціальними окулярами. Вони повинні бути чистими, не 

побитими, щоб нічого не завдавало труднощів роботі. Оправа повинна щільно 

прилягати до обличчя працюючого [4].  

8. Перед роботою з електроустаткуванням потрібно перевірити її стан і 

готовність до роботи, після закінчення – вимкнути всі прибори. 

Електронагрівальні прилади мають свій поріг витримки температури. 

Неправильне поводження з такими приладами може бути загрозливим для 

життя працюючого. Вирішення проблеми: кожна лабораторія, що працює з 

ними повинна мати листовий азбест, товщиною 8-10 мм. Через свої властивості 

він здатний захищати тару від перегрівання і запобігає небезпечній ситуації, що 

може виникнути [3]. 

9. Кожна лабораторія пов‘язана з роботою із летючими речовинами 

повинна мати вентилятор. При припиненні його роботи потрібно негайно 

зупинити дослід. Такі речовини можуть викликати ураження організму. 

Вирішення проблеми: поставити декілька генераторів, які б могли дати змогу 

працівнику закінчити його роботу, або безпечно зупинити її у разі виникнення 

неполадок з вентиляцією. 

10. Бромистий етидій, який знаходиться у багатьох розчинах широко 

використовується у лабораторіях. Він має мутагенну та тератогенну дію у своїй 

активній формі. Вирішення проблеми: використовувати рукавички при роботі з 

ним. А для більшої безпеки потрібно знайти таку технологію у якій можна буде 

замінити його на якусь іншу речовину, або використовувати його у 

розведеному стані [2]. 

Висновки. Дотримання вимог з охорони праці у лабораторіях дають 

можливість працівникам правильно, ефективно, а головне безпечно робити 

свою роботу. Дані вимоги можуть зберегти життя та здоров‘я кожного 

працівника, запобігти зараженню біологічними агентами і різних уражень 

шкіри. Виконання даних правил зекономить час і оптимізує діяльність кожного 

працівника, дозволить отримати правильні, достовірні, а головне точні 

результати дослідів. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ 

ВИРОБНИЦТВ 

Синяговська К.В., студентка (гр. БЕ -21, ФБТ  НТУУ «КПІ») 

 

Вступ. Біотехнологія - одна з найдавніших і водночас одна з 

наймолодших наук і галузей промисловості. Це сучасна, інноваційна галузь 

науки та виробництва, яка використовує живі організми – віруси, бактерії, 

гриби, рослини, тварини, їх молекулярно-генетичні та біохімічні процеси для 

отримання цільових продуктів [1]. 

За допомогою біотехнологічних досліджень можливо покращити рівень 

життя людства, забезпечити необхідними ресурсами у необмеженій кількості, а 

також винайти ліки від смертельних хвороб. 

Біотехнологічне виробництво є дуже складним, адже такого роду 

індустрія включає в себе фізичні, хімічні і біологічні  процеси та фактори, які 

впливають як на саму продукцію, так і на життя та здоров‘я працівників. 

Предметом дослідження є розгляд факторів біотехнологічних 

виробництв, які здійснюють значний вплив на роботу та здоров‘я працівників 

та методів їх покращення з урахуванням вимог охорони праці. 

Аналіз публікацій. Безпечне виробництво – це створення безпечних умов 

праці для співробітників під час всього технологічного процесу. Воно залежить 

від вибору технології, облаштування приміщень та робочого місця,  

обладнання, рівня автоматизації, умов зберігання сировини, напівфабрикатів та 

готової продукції, утилізації відходів, кваліфікації робітників, просвітницької 

діяльності у сфері охорони праці, застосування індивідуальних та колективних 

засобів захисту, дотримання вимог електро-, пожежо- і вибухобезпеки тощо [2]. 

Мікрокліматичні умови впливають на тепловий обмін працюючих з 

оточенням, тому забезпечення оптимальних параметрів температури, вологості,  

інтенсивності теплового опромінення та інших значно підвищить якісні та 

кількісні показники виготовленої продукції даного виробництва, внаслідок 

зберігання нормального теплового стану організму робітників. 

Аналізуючи сучасний стан біотехнології та суміжних з нею галузей 

промисловості, таких як фармацевтичні, харчові та інші, можна говорити, про 

те, що залишається потреба в механізації процесів та модернізації обладнання, 

задля зменшення кількості робочих місць із шкідливими та небезпечними 

умовами. 

Основні результати дослідження. Будь-яка сфера діяльності передбачає 

виконання роботи, що несе потенційну небезпеку. Відділ охорони праці має 

належним чином слідкувати за умовами праці співробітників, щоб попередити 

виникнення непередбачуваних ситуацій. 

Дана галузь господарства є працемісткою, адже співробітниками є 

науковці, які безперервно працюють з теоретичною інформацією, намагаючись 

втілити її на практиці, та інженери, які також використовують розумову 

діяльність як засіб праці. Для даної категорії співробітників має  бути 
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забезпечена раціональна організація праці, впроваджено профілактичні заходи 

спрямовані на усунення монотонності роботи і гіподинамії, та належний 

відпочинок. 

 Підприємства, на яких можливий викид  значної кількості дрібних 

речовин у навколишнє середовище, мають бути оснащені потужною 

вентиляційною системою та фільтрами. Безпосередньо на робочому місці, де 

можливі виділення небезпечних сполук встановлюється місцева вентиляція. 

Викиди шкідливих речовин не повинні перевищувати гранично допустимі 

концентрації. В разі невідповідності вимогам потрібно встановлювати 

додаткові очисні системи. 

 На таких ділянках мають бути запровадженні системи керування 

процесами та аварійне вимкнення устаткування, а також організоване 

інформування про виникнення небезпечних ситуацій. 

Для скорочення кількість нещасних випадків, робочі місця не  мають 

знаходитися в аварійних приміщеннях та  поруч із конструкціями, що вийшли 

із ладу, а також поза зоною дії інших небезпечних факторів.  

 Такі фактори для біотехнологічного виробництва за своєю специфікою 

можна розділити на чотири категорії: фізичні, хімічні, біологічні та власне 

психофізіологічні. 

До фізичних відносять широкий спектр факторів, починаючи від рухомих 

механізмів та машин, і закінчуючи вібрацією та шумом, освітленням, висотою 

робочого місця над поверхнею землі тощо.  

Задля попередження небезпечних для життя та здоров‘я людей ситуацій 

потрібно вводити в експлуатацію негорючі та нешкідливі матеріали, 

покращувати технології, оновлювати устаткування, що призведуть до 

мінімізації професійних захворювань, нещасних випадків, пожеж тощо. 

Зазвичай, до хімічних факторів належать досить агресивні реагенти, що 

вимагають обережного поводження з ними та мінімальних знань з надання 

першої допомоги, якщо відбулося ураження. 

Так як біотехнологічне виробництво працює безпосередньо із 

біологічним матеріалом, мають бути дотримані епідеміологічні та санітарні 

норми. Зниження впливу бiологiчних факторiв повинно забезпечуватися 

мiнiмальним часом контакту працiвникiв з біологічним матеріалом, що несе 

потенційну загрозу, продуктами їх життєдіяльності i вiдходами виробництва, 

проведенням дезiнфекцiйних робiт та прибиранням примiщень, застосуванням 

бактерицидних ламп та застосуванням засобiв захисту, дотриманням правил 

особистої гігієни [2].  

Своєчасне видалення та знешкодження відходів значно зменшить ризик 

професійних захворюваннь. 

Співробітникам підприємств, на робочі місця яких можуть впливати 

шкідливі виробничі фактори мають надаватися всі пільги та компенсації 

передбачені чинним законодавством [3]. 

На даному етапі розвитку біотехнології, як промислової галузі, потрібно 

мінімізувати контакт людини з потенційно небезпечними матеріалами, 
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забезпечити застосування автоматизації та дистанційного керування процесами, 

застосовувати засоби колективного та індивідуального захисту працівників 

[2,4]. 

Висновок. Біотехнологія є досить прогресивною галуззю науки та 

промисловості. Перспектива розвитку даної галузі вражає. Відкриття, що 

здійснюються у цій сфері можуть допомогти у вирішенні багатьох нагальних 

питань медицини, енерго- та ресурсозабезпечення, екології, харчової 

провислості і т.д. 

Безпека виробництва має відповідати вимогам державних стандартів 

технологічної, експлуатаційної документації. 

Біотехнологічні підприємства під час виробництва працюють із різними 

видами устаткування, матеріалами та за різних умов, що можуть згубно 

впливати на здоров‘я співробітників. Тому головним із питань стосовно 

планування та організації такої діяльності стає питання з охорони праці.  

Особливістю біотехнологічного виробництва є наявність біологічного 

шкідливого фактору, що потребує додаткових зусиль і уваги до виконання 

технологічних операцій задля створення безпечних умов праці для  працюючих 

та довкілля. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ У ВІРУСОЛОГІЧНІЙ ЛАБОРАТОРІЇ З 

УРАХУВАННЯМ ВИМОГ ОХОРОНИ ПРАЦІ 

Смілянець Є.Я., студ. (гр. БМ-21, ФБТ НТУУ «КПІ») 

 

Вступ. Лабораторна практика, пов‘язана з живими об‘єктами, а особливо, 

вірусами, потребує особливих правил безпеки та специфічних організаційних 

умов праці. Віруси - неклітинна форма життя, спіраль ДНК, укладена в білкову 

оболонку. Часто вони є нестійкими до впливу зовнішніх факторів.  

Здебільшого, досліджувані, віруси володіють властивостями патогенних 

організмів. Охорона праці у випадку вірусологічних лабораторії має свої 

особливості, що пов‘язані з специфічними властивостями вірусів та їхньою 

можливою патогенністю, адже порушення основних правил, може призвести до 

зараження працівників лабораторії та персоналу підприємства.   

Предметом дослідження є основні небезпеки, пов‘язані із роботою з 

патогенними, не патогенними та умовно-патогенними вірусами.  Дослідження 

та систематизація основних заходів організації безпечної роботи у 

вірусологічних лабораторіях.  

Аналіз публікації.   

Вірусологічна науково-виробнича лабораторія – це вид лабораторії, яка 

здійснює відомчий контроль продукції, на відповідність нормативній 

документації щодо санітарних показників вмісту мікроорганізмів, а також 

займається дослідженням нових властивостей вірусів та їх особливостей. 

 Безпека  проведення робіт  та поводження  у лабораторіях повинна 

забезпечуватися  з дотриманням вимог ГОСТ 12.3.002-75 та інших чинних 

нормативних актів. Організація  роботи  з охорони праці,  права і обов'язки  

посадових осіб і працівників повинні бути викладені в  нормативних  актах,  

розроблених  та затверджених власником відповідно до НПАОП 0.00-6.03-93. 

Біологічна безпека повинна бути  забезпечена  відповідно до вимог ГОСТ 

12.1.008-76 [1]. Правила поділу приміщень та організації лабораторних зон 

чітко викладені у ДСП 9.9.5.-080-02, та мають дотримуватись і постійно 

контролюватись. 

 Основні  результати. Робота з матеріалом,  що має відношення до 

організмів  I-IV  груп патогенності,  можлива лише при  наявності відповідного 

дозволу,  який видається лабораторіям  і науково-дослідним  інститутам. З 

точки зору, як начальника, так і працівника підприємства, отримання цих 

дозволів у встановлений законом спосіб є надзвичайно важливими, адже 

відповідні комісії зможуть вказати на недоліки лабораторії, а власник зможе 

вчасно їх виправити. Всі зауваження та перевірки, на нашу думку, мають 

робитися лише особами з відповідною біологічною освітою. 

 Основною задачею працівників у галузі охорони праці вірусологічної 

лабораторії є створення безпечних умов праці, забезпечення індивідуальної та 

загальної безпеки, запобігання винесенню інфекцій за межі лабораторій, 

попередження нещасних випадків та професійних захворювань.  
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 Вживають необхідних заходів, що виключають  зараження  працівників  

і поширення збудників інфекції за межі підрозділів (приміщень). Головним з 

таких заходів є необхідність додержання принципу поділу  

приміщень, у  яких безпосередньо проводиться робота з інфікованим  

матеріалом, отруйними хімічними речовинами, а також там, де здійснюються 

радіологічні  дослідження. 

 Відділи вірусологічний, бактеріологічний,  біохімічний,  хімічний, 

радіологічний, повинні складатися не менше ніж з двох кімнат, одна з  

яких служить допоміжним приміщенням (лаборантською для  підготовки  

матеріалу). Внутрішнє розташування приміщень лабораторії має максимально  

забезпечувати  безпеку  працівників. 

 Нормативні документі з біологічної безпеки, справедливо вимагають, щоб 

приміщення  відділів лабораторії,  де  працюють із збудниками  заразних  

хвороб,  повинні  бути  ізольовані (окрема  будівля чи блок з окремим входом). 

У вірусологічному відділі обладнують бокси площею не менше ніж 9 кв.м і 

передбоксники - не  менше ніж 4 кв.м, а у інших кімнатах, для супутніх робіт - 

бокс площею 3 - 5 кв.м і передбоксник площею не менше ніж 2 кв.м. [2].Звісно, 

забезпечення такої організації приміщень потребує багато коштів, але вказані 

заходи є виправданими, бо зможуть забезпечити належну та безперебійну 

роботу лабораторії. 

Бокс біологічної безпеки – це конструкція, що використовується для 

фізичної ізоляції мікроорганізмів, задля попередження можливості зараження 

персоналу і забруднення повітря робочої зони і довкілля. Бокс і передбоксник 

повинні бути розділені між собою скляною перегородкою. Двері боксу повинні 

бути розсувними [1]. Практика показує, що часта зміна або чистка фільтру 

повітря в ламінарних та кімнатних боксах сприяє кращій якості роботи та 

набагато зменшує ризики пов‘язані з біологічним зараженням Отже, буде 

доцільним, прописати правила користування боксами біологічної безпеки в 

окремому документі чи як додаток до вже існуючих. 

 Приміщення    лабораторій    повинні    розташовуватись відповідно  до   

ходу   виконання   аналізів   і   забезпечуватись раціональним   розміщенням   

до  основних  потоків  технологічного процесу.  Приміщення для прийому і 

реєстрації проб доцільно розміщувати при вході до лабораторії; приміщення 

посівної і робочої кімнат на кишкові інфекції - суміжно і поблизу з 

приміщенням для прийому проб (з урахуванням дотримання поточності роботи 

із зараженим матеріалом); автоклавну, мийну, препараторську стерилізаційну і 

приміщення для приготування поживних середовищ - необхідно зосередити в 

один блок. При цьому, препараторська і мийна розміщуються між 

стерилізаційною та автоклавною і повинні мати сполучення між собою. 

Туалети для персоналу та осіб, яких обстежують, обладнають окремо. [5] 

Перед тим, як увійти до відділу або  до  іншого виробничого приміщення, 

працівник  повинен  одягнути спеціальний одяг (халат, медичну шапочку або 

білу хустинку), а при вході в вірусологічний відділ,  крім  цього - спеціальне 

взуття. 



397 

 Працівники лабораторії не повинні: 

 - виходити в спецодязі та в спецвзутті за межі лабораторії; 

 - одягати на халат верхній одяг; 

 - вносити у виробниче приміщення лабораторії сторонні речі; 

 -палити, пити воду, вживати їжу, користуватися  

косметикою у виробничих приміщеннях; 

 - зберігати у виробничих приміщеннях продукти харчування. 

 Щоб уникнути алергічних захворювань працівників, роботу з вірусами, 

що висушені будь-яким методом, слід проводити тільки в настільних боксах. 

Особи, що працюють  з  живими  культурами  збудника  

сибірки,  з зараженими  лабораторними  тваринами  або  досліджують  

матеріал,  інфікований збудником сибірки,  проходять профілактичне  

щеплення проти сибірки. 

 За  кожним працівником вірусологічного та інших відділів,  де 

проводяться дослідження, закріплюється певне робоче місце. Працювати  з  

патологічним та іншим досліджуваним матеріалом необхідно в гумових 

рукавичках,  користуючись при цьому інструментом (пінцетом,  корнцангом, 

ножицями тощо). Забороняється торкатися досліджуваного матеріалу руками 

[3]. Викликати  з  приміщень  лабораторії працівників під час їхньої роботи із 

заразним  або  підозрілим  на зараженість матеріалом не рекомендується [2]. 

 Розглянемо особливості зберігання, обліку музейних культур та 

досліджуваних штамів. Вакцинні штами необхідно зберігати окремо від 

патогенних у спеціальних  шафах,  термостатах,  холодильниках.  Не 

допускається сумісне  зберігання  в  одному  холодильнику  живих культур 

патогенних мікроорганізмів та діагностичних препаратів. Культури патогенних 

і виробничих штамів вірусів, як виділені у лабораторії, так і ті,  що надійшли  

для  роботи,  підлягають обліку й реєструються в журналі руху інфікованого 

матеріалу  [4]. На посуді,  де знаходяться культури,  повинна бути  чітко  

написана  назва  культури, номер експертизи і дата надходження, посіву або 

пересіву матеріалу. 

  Порядок закінчення роботи теж підлягає контролю та має певні 

правила. Після закінчення досліджень, пов'язаних з виділенням культури 

мікроорганізмів, виділені культури знешкоджують автоклавуванням, 

дотримуючись належного режиму стерилізації [2].  Після закінчення роботи  з  

патологічним  чи  іншим досліджуваним матеріалом (зараженим або  

підозрілим  у зараженні) робоче місце,  поверхні столів,  прилади,  апаратуру,  

інструмент, пробірки та  інші  предмети  необхідно обробити відповідним 

дезінфекційним розчином. Залишки інфікованого матеріалу  (культури)  

термічно  знезаражують  (автоклавують або спалюють). До та після початку 

роботи  виробничі приміщення лабораторії  потрібно  прибирати  вологим  

способом.  У приміщеннях,  де  працюють  з  інфікованим матеріалом,  

прибирання проводять з використанням дезінфекційних розчинів. Після  роботи 

з інфікованим або підозрілим на зараження матеріалом руки потрібно 
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користуватися дезінфектантом - 0,5% розчином хлораміну,  

після чого вимити теплою водою з милом [3].  

 Після закінчення  робочого  дня,  інфікований матеріал  поміщають  у 

термостат або шафу, які опечатують. Кожну кімнату лабораторії, в якій є 

об'єкти  із  заразним  матеріалом, замикають та теж опечатують.При виявленні 

пошкодження печатки, відповідальний за її зняття  повинен  негайно 

повідомити керівника лабораторії або його заступника. В їх присутності 

складають акт, проводячи огляд шафи, холодильника, термостата [4].  

Висновок: Нормативна база, що забезпечує планування роботи у вірусологічній 

лабораторії в Україні, є доволі розширеною, але потребує деяких удосконалень. 

Ми пропонуємо спросити та систематизувати процес отримання дозволів для 

роботи з патогенними мікроорганізмами через створення спеціальної комісії 

кваліфікованих спеціалістів, які будуть оперативно здійснювати процедуру 

перевірок та видачі документів. Крім того, необхідно переглянути вимоги до 

лабораторного обладнання, зокрема до боксів біологічної безпеки. Треба чітко 

проаналізувати сучасний ринок обладнання та оновити рекомендації щодо його 

використання і обслуговування. Такі умови забезпечать ефективний науково-

виробничий процес і значно знизять ризики для працівників, що пов‘язані із 

біологічної небезпекою. 

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

Чикунова-Васильєва Н.П., асистент (каф. ОПЦБ НТУУ«КПІ») 
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ЗАХОДИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ ДЛЯ МІНІМІЗАЦІЇ ВПЛИВУ 

КАНЦЕРОГЕННИХ РЕЧОВИН ОРГАНІЧНОГО СИНТЕЗУ 

Степанюк О.О., студ. (гр. ХО-51м, ХТФ НТУУ «КПІ»); 

Полукаров Ю.О., к.т.н., доц. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ») 

 

Однією з найбільш перспективних ланок хімічної промисловості 

України на сьогоднішній день є органічний синтез, що включає 

нафтохімічну, гумово-азбестову, лакофарбову промисловість, фармацевтику, 

виробництво полімерних матеріалів, синтетичних миючих засобів тощо. 

Кількість працівників, зайнятих у цих галузях сягає 45 000 чоловік [1]. Робота 

на підприємствах цієї сфери пов‘язана з одержанням та використанням 

різноманітних речовин-канцерогенів, що супроводжується підвищеним рівнем 

онкозахворюваності серед робітників. 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 наразі не приділяють достатньої уваги цьому питанню, про 

що можна зробити висновок з наступних даних: в період з 1992 по 2009 в 

Україні зареєстровано 341 випадок професійного раку, що становить 0,001 – 

0,04% від загальної кількості онкологічних хворих [2]. Для країн з високим 

рівнем розвитку промисловості (до яких відноситься і Україна), 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, та пошуку заходів з охорони праці, що могли б 

покращити становище в даній сфері. 

Найбільш вражаючим аспектом розглянутої проблеми, як на мене, є 

відсутність можливості моніторингу за рядом речовин-канцерогенів таких як, 

етилен дибромід, тетрахлоретилен, нітрозаміни тощо у санітарно-

епідеміологічній службі (СЕС) України та самими підприємствами. Вплив 

значної кількості речовин майже не контролюється, хоча більшість з них, 

крім канцерогенного впливу, викликають численні захворювання шкіри, 

нервової системи та ін. [3]. Тому першим із заходів з охорони праці, які 

необхідно проводити на підприємствах з органічного синтезу, є організація 

контролю та моніторингу вмісту зазначених речовин у повітрі робочої зони 

на належному рівні. 

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 



400 

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. Тому наступним 

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. 
 

 

Рис.1. Розподіл стандартизованих вікових рівнів захворюваності 

чоловічого населення ПР та злоякісними новоутвореннями (ЗН) у популяції 

населення України (на 100 тис. чоловічого населення) 

 

На рівні держави для боротьби з професійним раком впровадженню 

підлягають наступні заходи: 

- створення державних відповідальних органів, які контролюють 

канцерогенну небезпеку на виробництвах; 

- періодичне визначення нових канцерогенних речовин і агентів, 

наражати на вплив яких на виробництві заборонено або допускається тільки з 

дозволу чи під контролем; 

- проведення сертифікації та видача дозволу на використання найбільш 

небезпечних канцерогенних факторів на виробництві; 

- розробка методів скринінгу та ранньої діагностики злоякісних 

новоутворень та передракових захворювань органів-мішеней. 

Згідно з проведеними дослідженнями [4], основними причинами 

експонування працівників канцерогенними речовинами на робочому місці є: 



401 

масштабні порушення правил техніки безпеки та погані умови праці (53,7%); 

недосконалість виробничих технологій, порушення у функціонуванні 

виробничого обладнання (32,7%); відсутність, несправність та неефективність 

санітарно-технічних установок (13,6%). 

Отже, кожне соціально-відповідальне підприємство галузі, що піклується  

про здоров‘я  та  життя  працівників,  в  свою  чергу,  може впровадити наступні 

заходи з охорони праці для мінімізації впливу канцерогенних речовин: 

- впровадження нових технологій, які передбачають герметизацію 

обладнання, де переробляються речовини-канцерогени, тобто заходи щодо 

захисту працівників від впливу канцерогенних речовин; 

- вживання заходів для заміни канцерогенних речовин, вплив яких 

працівники можуть зазнавати під час своєї роботи, на неканцерогенні або 

менш шкідливі речовини чи агенти; 

- скорочення кількості працівників, які зазнають впливу канцерогенних 

речовин чи агентів, та скорочення тривалості та міри такого впливу до 

мінімуму, який відповідає вимогам безпеки; 

- забезпечення працівників всією необхідною інформацією щодо 

небезпеки і заходів, яких потрібно вживати для її зниження; 

- забезпечення працівників всіма необхідними засобами індивідуального 

захисту; 

- забезпечення працівників відповідною медико-санітарною допомогою 

шляхом медичного обстеження. 
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ОХОРОНА ПРАЦІ НА ПРОМИСЛОВОСТІ ПІД ЧАС ЗАГРОЗ 

ВОЄННОГО ТА ТЕРОРИСТИЧНОГО ХАРАКТЕРУ 

Стецюк К. О., студ. (гр. ФБ-21, ФТІ НТУУ «КПІ»); 

 Чернушак І.І., старший викладач (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ») 

 

Останнім часом в Україні набула актуальності охорона від загроз воєнного 

та терористичного характеру.  

Зазвичай, джерела воєнних загроз мають прихований характер. Серед них 

можуть бути найрізноманітніші явища і процеси суспільного життя:  

- перетин політичних інтересів людей, держав, класів або соціальних груп; 

- різні суперечності: релігійні, економічні, соціальні, етнічні; 

- накопичення озброєнь: ядерних , звичайних. 

- посилення активності збройних сил біля кордонів іншої держави 

Виділяють два виміри воєнних загроз: воєнно-політичний - зміни в 

геополітичній розстановці сил та військовий - зміни характеру воєнних 

конфліктів. При цьому аналізуються два рівні - глобальний і регіональний. 

Для безпеки працівників підприємств нещодавно було прийнято нові 

запобіжні заходи: зокрема, з‘явилися таблички з інформацією про 

місцезнаходження найближчого підземного укриття, а також повідомлення про 

порядок дій при виявленні підозрілих предметів. Кожен громадянин повинен 

знати про ситуації, які можуть статися та порядок дій, які потрібно виконувати 

в залежності від ситуації.  

Якщо сталася загроза воєнного характеру порядок дій має бути наступним: 

1. Почувши звук сирен ,який означає попереджувальний сигнал «УВАГА 

ВСІМ» потрібно увімкнути радіо, радіотрансляційні та телевізійні приймачі для 

отримання термінового повідомлення про НС. Завчасно слід зібрати необхідні 

документи: паспорт, військовий квиток, свідоцтва про народження, шлюб, 

пенсійне посвідчення, документи про освіту, гроші та коштовності, продукти 

харчування та воду, необхідні ліки та одяг.   

2. Перед виходом із приміщення вимкнути освітлювальні та нагрівальні 

прилади, воду, газ (якщо такі комунікації присутні). 

3. Без паніки, допомагаючи жінкам, дітям та літнім людям пройти 

вказаним маршрутом евакуації до найближчого укриття і перебувати там до 

отримання інформації про те, що ззовні знову безпечно. 

За останні роки в Україні збільшується кількість загроз терористичного 

характеру. Тероризм - небезпечні дії або погроза ними, що вчинюються 

публічно й становлять загрозу суспільній безпеці та спрямовані на створення в 

людей страху, неспокою, пригніченості з метою прямого або непрямого впливу 

на ухвалення будь-якого рішення чи відмови від нього в інтересах винних. Такі 

види тероризму, як насильницькі акти, вибухи, залякування населення та 

органів влади, організація, підтримка, створення фінансування терористичних 

груп становлять тероризм як злочин. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85


403 

Завжди існує загроза терористичного характеру, особливо на масштабних 

підприємствах. Тому кожен співробітник повинен знати, як поводити себе в 

залежності від ситуації. Розглянуто найпопулярніші проблеми та ситуації, які 

можуть статися на підприємствах. Для безпеки людей, щонайперше, необхідно 

здійснювати заходи попереджувального характеру. До таких заходів відносять: 

1. Комплексне обстеження стану надійності охорони об‘єкту. Необхідно 

підтримувати пропускний режим по доступу на територію об‘єкту, проводити 

детальні перевірки всього майна, яке ввозиться на територію. Для останніх 

цілей варто використовувати технічні засоби: метало детектори, дзеркала для 

огляду автомобілів, газоаналізатори та інші.  

2. Потрібно організовувати заходи для проведення систематичного обходу 

та огляду об‘єкту та прилеглих територій для своєчасного виявлення різних 

підозрілих предметів та осіб. 

3. Організувати практичні інструктивні занятті з робітниками стосовно дій 

при прийомі телефонних дзвінків(повідомлень) з погрозами, що мають 

терористичний характер. Необхідно провести практичні тренування щодо дій 

при виникненні ситуації терористичного характеру   

Якщо сталася ситуація виявлення підозрілого предмету на об‘єкті, 

робітники повинні виконувати наступні дії: 

1. Точно визначити місце перебування підозрілого предмету. 

2. Опитати очевидців та установити час виявлення предмету. 

3. Записати дані про людей, які виявили підозрілий предмет і затримати їх 

до прибуття оперативно-слідчої служби.  

4. Наказати всім не робити жодних дій зі знахідкою (торкатись, 

переміщати, заливати, засипати), також не користуватись радіоприладами та 

переговорними пристроями. 

5. Організувати евакуацію персоналу маршрутами, які не знаходяться 

поряд з підозрілим предметом. 

6. Якщо є необхідність, потрібно відімкнути побутові та виробничі 

комунікації електрики, газу та води. 

7. Заявника та інших осіб, що виявили підорзрілий предмет необхідно 

опитати фахівцям оперативно-слідчої групи.  

Дуже часто трапляється, що погроза надходить по телефону. Якщо сталась 

така ситуація, необхідно дотримуватись таких дій: 

1. Зафіксувати найбільше інформації, яка надійшла по телефону, дату, час 

та тривалість повідомлення. 

2. Зафіксувати номер телефону, на який надійшло повідомлення та його 

приналежність конкретному співробітнику чи підрозділу. 

3. Намагатись з‘ясувати якомога більше фактів про особу, яка передає 

повідомлення. Якщо є можливість, визначити анонімний номер та зафіксувати 

його. 

4. По закінченню розмови повідомити про дзвінок керівника служби 

безпеки для прийняття подальших заходів. 

5. Передати всі зафіксовані дані керівнику служби безпеки. 
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6. Щоб уникнути паніки, отриману інформацію не потрібно повідомляти 

всім співробітникам. 

Якщо стався вибух на території об‘єкта, необхідно забезпечити виконання 

співробітниками наступних вимог: 

1. Викликати пожежних на об‘єкт, рятувальників, швидку допомогу та 

комунальні служби. 

2. Сповістити керівництво та правоохоронні органи про подію. 

3. Надати по можливості першу медичну допомогу постраждалим. 

4. Відключити подачу газу, електроенергії та води у ушкодженні 

приміщення. 

5. По можливості забезпечити ізоляцію.  

6. Якщо виникла пожежа, вжити заходи щодо гасіння пожежі. 

Якщо відбулося захоплення заручників, необхідно: 

1. Повідомити правоохоронні органи та керівництво про надзвичайну 

ситуацію. 

2. Ввімкнути систему спостереження в режим запису. 

3. Виконувати вимоги терористів (якщо це не заподіє шкоди іншим 

людям), не вступаючи з ними в переговори. 

4. Забезпечити евакуацію співробітників, який знаходиться поза місцем 

захоплення заручників. 

5. Заборонити доступ на об‘єкт людей, які не належать до правоохоронних 

органів. 

6. Забезпечити безперешкодний проїзд для правоохоронних органів та 

автотранспорту. 

7. Надати необхідну інформацію правоохоронним органам (плани, 

відеоспостереження, розташування систем) 

8. Слідувати згідно розпоряджень керівника правоохоронних органів. 

Якщо з‘явився сигнал про евакуацію, кожен співробітник повинен діяти 

наступним чином: 

1. Зібрати службові документи до сейфу, або шухляд, які закриваються на 

ключ. 

2. Взяти особисті речі, документи та цінності. 

3. Вимкнути оргтехніку, електроприлади, освітлення та закрити вікна. 

4. При необхідності використовуєте протигаз або респіратор. 

5. Залишити приміщення та рухатися згідно маршрутів евакуації. 

Дуже важливо, щоб кожен співробітник знав ці правила та не нехтував 

ними. Потрібно пам‘ятати, що вчасне застосовування того чи іншого правила 

може врятувати не одне життя. 
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ДОДАВАННЯ ОДОРАНТУ ДО БІОГАЗУ В БІОГАЗОВИХ УСТАНОВКАХ 

Тихонюк В.С., студент (гр. ЕД-21, ФЕА НТУУ «КПІ»),  

Луц Т.Є., ст. викл. (кафедра ОПЦБ НТУУ «КПІ») 
 

Вступ. Із розвитком технологій вироблення біогазу все частіше у якості 

палива для промислових та побутових потреб використовується саме цей газ, 

який не має запаху, що не дозволяє виявляти витоки в газових комунікаціях і 

апаратах, а також присутність газу в житлових та робочих приміщеннях до 

моменту досягнення вибухонебезпечної або шкідливої концентрації. 

Необхідною умовою безпеки використання горючого газу в побуті є поява 

запаху газу при витоку газу в приміщенні. Тому для своєчасного виявлення 

витоку газ одорують - надають газу сильний характерний запах. 

Предметом дослідження є норми та методи одоризації біогазу в 

біогазовій установці, розгляд комплексу заходів по забезпеченню газової та 

пожежної безпеки. Розгляд цих питань буде проводитись з врахуванням вимог 

охорони праці, а також інших факторів, які впливають на ефективність роботи 

персоналу офісу. 

Аналіз публікацій. Сучасні тенденції по одоризації паливних газів які 

спостерігаються у світі представленні в роботі [1]. На думку авторів найбільше 

поширення набувають установки крапельного типу. Для скраплених газів 

розрізняють установки періодичної та безперервної одоризації – відповідно, 

інжекційні на ежекційні.  

Оскільки одоризація вуглеводних газів комунально-побутового 

споживання проводиться на заводах-виробниках (у біогазових установках), то 

для забезпечення необхідної інтенсивності запаху газу у споживача практична 

норма одоризації газу має бути вище мінімальної норми з врахуванням 

можливих втрат одоранту при транспортуванні газу по трубопроводам, в 

залізничних цистернах або балонах, наприклад за рахунок адсорбції його 

металічними стінками труб. 

В роботі [2] описується робота дозуючих насосів для додавання до 

паливних газів. Автори статті схиляються до інжекції одоранту до газу, 

протікаючому в трубопроводі, що на їх думку є сучасним та безпечним 

методом, який використовуються при одоризації. Управління таким дозуючим 

насосом здійснюється за допомогою вихідних сигналів від вимірника потоку 

газу.  

З статті [3] можна зробити висновок, що одним з найважливіших 

компонентів одоруючих установок є датчик витрати. Датчик витрати WDK є 

опціональним компонентом для виміру доданого одоранту. Сучасна технологія 

одоризації використовує комп`ютерне управління процесу з мінімальними 

зусиллями. 

У статті [4] підіймається питання впливу біогазу та інших 

«нетрадиційних» газів, що змішуються з природним газом при суміжному 

газопостачанні, на різні аспекти визначення складу та властивостей суміші. 
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Введення у мережу біогазу також змушує шукати нові підходи до одоризації, 

оскільки біогаз може мати дуже сильний запах, причому різний, залежно від 

застосованої сировини, але цей запах не є індикатором про витікання газу та 

загрозу вибуху. 

Основні результати дослідження. Технології одоризації біогазу на 

сьогоднішній день є дуже слабо розвинуті. Для придання біологічному газу 

запаху використовують ті ж методи, що і для природного газу, але це не завжди 

є дієвим способом. 

Зазвичай біогаз вже має свій запах, який може бути як різкий, так і слабко 

відчутний. Це є однією з проблем одоризації природного палива, так як запах, 

яким воно володіє не є сигналом небезпечної концентрації газу в повітрі, і при 

додаванні одорантузапах може відрізнятися, що не допустимо. 

Так, як, зазвичай, біогазові установки не є великими виробниками палива 

і розміщуються у безпосередній близькості до споживача, то збільшувати 

частку одоранту, розраховуючи на втрати при передачі у трубопроводах немає 

необхідності. Змішування природного газу і біогазу є досить проблематичним 

питанням з точки зору одоризації, тому краще транспортувати та 

використовувати ці два гази окремо. 

Одоризацію біогазу необхідно проводити під відповідним тиском у 

трубопроводі, і це є проблемою додавання одорантів у самому газгольдері, що 

було би дуже доречно при забезпеченні безпеки працюючих з біогазовою 

установкою. 

Висновки. Із ростом популярності біогазу як палива зростає і потреба у 

розвитку технологій, які би забезпечували безпеку його використання у 

комунально-побутовій та виробничій сферах діяльності людей. Одна з головних 

властивостей, якою має обладити біогаз для забезпечення безпеки життя та 

здоров`я людей є різкий запах, який слугує індикатором наявності в повітрі 

вибухонебезпечної концентрації газу. Існує безліч способів одоризації 

природного газу, але такі проблеми, як наявність у біогазу власного запаху, не 

завжди дозволяють об`єднувати ці два гази в одну магістраль. 
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БЕЗПЕКА РОБІТ ПІД ВПЛИВОМ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ 

ПРОМИСЛОВОЇ ЧАСТОТИ 

Третякова Л.Д., д.т.н., проф., (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»), 

Прокопенко І. Д, ас. (каф. електропостачання НТУУ «КПІ») 

 

Усі наявні джерела електромагнітних полів (ЕМП) можна розділити на 

такі групи: транспорт на електроприводі (0 – 3 кГц) – залізничний і міський 

транспорт та їх інфраструктура; системи виробництва, передавання, розподілу і 

споживання електроенергії постійного і змінного струму (0 – 3 кГц). Параметри 

таких полів та обсяг іонів залежать від класу напруги, конструктивних 

особливостей і геометричних розмірів устаткування. Джерелами ЕМП у 

системах електрозабезпечення є повітряні і кабельні лінії електропередач, 

збірні шини підстанцій, трансформатори, апарати високої напруги і 

перетворювачі.  

Електромагнітне випромінювання характеризується напруженістю 

електричного поля (ЕП), напруженістю магнітного поля (МП), а також 

щільністю об'ємного заряду іонів, зумовленого короною проводів та арматури 

повітряних ліній електропередач (ПЛ). Розподіл напруженості ПЛ залежить від 

конструктивно-будівельних параметрів: діаметру і кількості проводів, відстані 

між ними, висоти їх підвісу над поверхнею землі [1]. Кабельні лінії створюють 

дещо більші рівні напруженості, ніж ПЛ, проте їх вплив зазвичай не перевищує 

декількох десятків метрів. Кабелі і ПЛ середньої напруги (6 – 10 кВ) через 

відносно малу відстань між фазами утворюють невисокі рівні напруженості 

ЕМП, впливом яких усередині приміщень можна знехтувати. У ході 

експериментальних досліджень визначено параметри ЕМП електроустановок 

промислової частоти (табл. 1). 

 

Таблиця 1. Напруженості електричного і магнітного полів промислової 

частоти, які створюють лінії електропередач і підстанції 

Рівень 

напруги 

Місце заміру 

електромагнітного 

поля 

Значення 

напруженості ЕП, 

Е, (В/м)  

Значення 

напруженості 

МП, Н, (А/м) 

220–330 кВ Під ПЛ 1…10 28…40 

220–330 кВ На відстані 150 м 

від ПЛ 

0,3…0,6 3,2…4 

110 кВ Під ПЛ 0,3…0,5 12…16 

10–35 кВ Під ПЛ 0,2…0,3 0,8…8 

220–330 кВ Зовнішні електричні 

підстанції 

0,1…03 0,1…0,2 

 

Ступінь біологічного впливу ЕМП на організм людини залежить від 

частоти випромінювання, напруги елементів, тривалості впливу ЕМП. 

Механізм впливу ЕМП на біологічний об‘єкт пов'язано з наявністю 
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електричних струмів та утворенням внутрішніх полів, значення яких залежать 

від анатомічної будови тіла, електричних і магнітних властивостей тканин, 

орієнтації тіла щодо векторів ЕП і МП, а також від характеристик ЕМП. 

Тривалі дослідження показали, що максимальний струм у тілі людини, який 

індукований впливом ЕП, є набагато більшим, ніж струм, зумовлений змінним 

МП. Ця обставина на певному етапі досліджень дала змогу зробити 

необґрунтований висновок про практичну відсутність біологічного впливу 

магнітних полів промислової частоти на людей і тварин у санітарно-захисних 

зонах ПЛ. Нині результатами низки зарубіжних досліджень підтверджено 

біологічну активність впливу МП промислової частоти, яка залежить від 

інтенсивності та тривалості впливу, має кумулятивність і прихований період 

впливу з пролонгацією в часі на подальші покоління. 

За результатами досліджень рекомендовано передбачати обмежувальні 

заходи в зоні впливу МП. International Commission on non-ionizing Radiation 

Protection розробила перші нормативні документи з регламентації впливу ЕМП, 

де запроваджено обмеження значень таких показників: щільність індукційного 

струму (J), питома поглинена потужність (SAR) і щільність потоку енергії (S), 

для яких визначено відповідні контрольовані рівні. Зв'язок між граничним 

значенням характеристик ЕМП і гранично припустимою щільністю струму 

можна розраховувати за формулами або встановлювати експериментально.  

У ході експлуатації системоутворюючих ПЛ та трансформаторних 

підстанцій напругою 330–750 кВ певні обсяги профілактично-ремонтних та 

аварійних робіт здійснюють під напругою. Першочергово такі робити 

спричинено обмеженою кількістю і відсутністю резерву таких елементів, а 

також неможливістю тривалого відключення споживачів електроенергії. 

Оцінювання величини ризику виникнення травм та професійних захворювань 

від дії ЕМП під час виконання технологічних робіт під напругою в діючих 

електроустановках 330–750 кВ за матрицею оцінювання ризику, яка змінюється 

від 1 до 36, показало, що значення ризику є високим (може змінюватися від 18 

до 36 балів) і його потрібно контролювати [2].  

Для захисту працівників розроблено захисні комплекти (ЕЗК), які 

обмежують вплив ЕМП через екранування. У ході виконання технологічних 

операцій електромонтер в ЕЗК змінює своє положення відносно джерела ЕП. 

Екрануючий матеріал, з якого виготовлено ЕЗК, може розтягуватися чи 

стискатися, що призводить до зміни опору струму розтікання за його поверхні 

та опору між ЕЗК і тілом працівника. Ненадійними елементами ЕЗК є шолом, 

шкарпетки та рукавички. У ході експлуатації їх поверхні ушкоджуються, 

відповідно, втрачаються захисні властивості. В такому разі напруженість ЕМП 

на незахищених ділянках і струм, який проходить через тіло працівника, 

можуть суттєво перевищувати допустимий рівень [3]. 

Значення потоку енергії Sп, що розсіюється в тілі працівника, який 

знаходиться в зоні впливу ЕП, визначають за формулою: 

           п п доп п доп ,S P t SAR m t                                                           (1) 



409 

де Рп – поглинена потужність, Вт; SAR – значення щільності поглинутої 

потужності, Вт/кг; mп – маса тіла працівника; tдоп – допустимий час перебування 

в ЕП, год. 

Величину поглинутої потужності можна обчислити за формулою:  
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                                                         (2) 

де a, b – півосі витягнутого еліпсоїда обертання, який відповідає розмірам тіла 

людини, а = 1,7 м, b = 0,14 м; Е – напруженість ЕП, В/м; ρh – питомий опір тіла 

людини, ρh = 200 Омм; ω – кутова частота, с
-1

; ε0 = 8,8510
-12

 – діелектрична 

стала, Ф/м; Nа – коефіцієнт деполяризації еліпсоїда обертання вздовж осі 

обертання, який еквівалентний об‘єму тіла людини; 

За виразами (1) і (2) можна отримати значення допустимої тривалості 

перебування працівника під впливом ЕП (табл. 2).  

 

Таблиця 2. Допустима тривалість перебування працівника в ЕМП 

Напруженість, 

кВ/м 

Щільність 

індукційного 

струму  

J, мА/м
2
 

Поглинена 

потужність 

Рп, Вт  

Поток 

енергії  

Sп, Дж 

Допустима 

тривалість, 

tдоп, год 

5 58 32 256 8 

10 115 50 100 2 

15 173 110 100 0,9 

20 230 200 100 0,5 

У разі використання ЕЗК зменшується щільність індукційного струму і, 

відповідно, питома поглинена потужність. Порівнявши розрахункові значення з 

допустимим, можна оцінити ефективність захисту ЕЗК. 

Висновки і пропозиції. Безпека робіт під напругою на срумовідних частинах 

електроустановок високої напруги промислової частоти можна забезпечити у 

разі використання екрануючих захисних комплектів, конструктивно-

технологічну розробку яких виконано з урахуванням обмеження біологічного 

впливу на працівника наявних електромагнітних полів.  
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СПОСОБИ ПОКРАЩЕННЯ ФОРМЕНОГО СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ 

ЗАЛІЗНИЧНИКІВ 

Третякова Л.Д., д.т.н., проф., (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»); 

 Остапенко Н.В. к.т.н, доц. (каф. ЕПО Київський національний університет технології і 

дизайну), м. Київ 

 

Залізничний транспорт є багатофункціональним виробництвом, який 

з‘єднує усі промислові галузі України і нині залишається головною ланкою у 

транспортному комплексі країни. На підприємстві АТ «Укрзалізниця» працює 

більш як 308 тис. осіб, які щорічно потребують формений спеціальний одяг, 

взуття, засоби індивідуального захисту рук, голови та органів слуху. Так, 2014 

року на закупівлю спеціального одягу витрачено 1,4 млн. грн, взуття – 81 тис. 

грн.  

Стан здоров‘я працівників можна вважати інтегральним показником 

соціально-економічного складника, який характеризує характер та умови праці. 

Одним з найскладніших видів діяльності є праця машиністів та провідників 

рухомого складу пасажирських потягів. Їх праця пов‘язана з впливом цілої 

низки шкідливих виробничих чинників – робота у нічних змінах, запиленість 

повітря, незадовільний мікроклімат через наявність протягів, коливань 

температур та вологості повітря, а також впливом низькочастотної вібрації, 

інфразвуку, шумів. Такі умови праці зумовлюють професійні захворювання, які 

починають фіксувати вже після чотирьох років роботи. У структурі хронічних 

форм професійних захворювань серед провідників домінуюче місце займають 

пневмоконіози та пиловий бронхіт (64,6 %), вібраційну хворобу мають 15, 5 %, 

професійну туговухість – 14,1 %. Далі у переліку захворювань фіксують 

хвороби опорно-рухомого апарату та периферійної нервової системи (6,9 %), 

інтоксикації та алергози – 3,8 %. Основна частина хворих залізничників з 

професійними захворюваннями має вік від 40 років та стаж роботи – від 10 

років (табл. 1).  

 

Таблиця 1. Перелік най поширених професійних захворювань 

Стаж роботи 

працівника 

Кількість хворих (процент від загальної кількості) 

Пиловий 

бронхіт 

Пневмоконіоз Вібраційна 

хвороба 

Нейросенсорна 

туговухість 

До 10 6 3 11 5 

11…15 11 11 16 18 

16…20 17 15 31 22 

Більш як 20 77 71 40 55 

 

Високі ризики травмування зумовлено напруженим графіком праці, який 

у більшості працівників є тризмінним або з подовженим робочим часом до 12 

годин. Високий рівень виробничого травматизму реєструють серед провідників 
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віком від 25 до 45 років зі стажем роботи 3…10 років. Кількість травмованих 

2012 року становила 146 осіб та 2013 року – 112 осіб. 

Відповідно, формений одяг для провідників є складним 

багатофункціональним об′єктом, який повинен задовольняти умовам праці та 

вимогам щодо спеціального одягу, забезпечуючи показники ергономічні та 

якості. Під час розробки номенклатури показників якості форменого одягу та 

матеріалів для його виготовлення потрібно враховувати змінювані параметри 

оточуючого середовища, шкідливі виробничі чинники та топографії їх впливу, 

характер робочої діяльності та характеристики матеріалів. Від правильного й 

обґрунтованого вибору пакета матеріалів та конструктивно-технологічних 

рішень залежить ефективність і тривалість використання форменого одягу. 

Сформульовано основні вимоги до форменого одягу та матеріалів, що 

стало передумовою для розробки номенклатури обов‘язкових та 

рекомендованих показників якості. Формений одяг для провідників повинен 

бути сезонним, комплектним і складатися з достатньої і необхідної кількості 

виробів, кожен з яких має ергономічне та естетичне конструктивно-

технологічне рішення: забезпечує комфортний мікроклімат підодягового 

простору; не створює ускладнень у виконанні службових обов‘язків; забезпечує 

максимально можливий рівень комфорту; не обмежує рухів, робочих положень 

або чуттєвого сприйняття; не викликає рухів, які можуть становити небезпеку 

для провідника або пасажирів; забезпечує правильну посадку на тілі та 

залишається в правильному положенні впродовж усього терміну використання 

незалежно від середовища, рухів та положення провідника; надає інформацію 

про посаду та сферу застосування; передбачає ремонтопридатність та заміни 

окремих деталей; має конструкцію, яка забезпечує швидке та правильне його 

одягання. Якість форменого одягу залежить від властивостей пакета матеріалів, 

які зумовлюють його здатність задовольняти певні потреби відповідно до його 

призначення. Формений одяг повинен відповідати показникам захисту, 

теплообміну, надійності, ергономічності, естетичності та економічним. 

Аналіз форменого одягу та вимог до нього дав змогу встановити 

асортиментний ряд, який складається з пальт, плащів, курток, піджаків, жакетів, 

жилетів, блузок, сорочок, штанів та спідниць. Залежно від умов вироби 

використовують у певних комплектах.  

На підставі здійсненого аналізу запропоновано номенклатуру показників 

якості форменого чоловічого та жіночого одягу провідників окремо для 

плечових і поясних виробів. За результатами попередніх розрахунків з 39 

запропонованих показників виокремлено 19 вагомих показників для плечових 

виробів (піджак, жакет) (табл. 2), 16 вагомих показників з 38 – для блузки і 

сорочки, 16 з 30 – для чоловічого поясного виробу (штани), 15 з 29 – для 

жіночого поясного виробу (спідниця). 
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Таблиця 2. Вагомі показники якості для чоловічого та жіночого 

провідників (піджак,  жакет) 

Код  Назва показника 
Коефіцієнт 

вагомості 

Х1 Динамічна відповідність 0,0961 

Х2 
Вміст натурального волокна в сировинному 

складі 
0,0899 

Х3 Розривальне навантаження шва 0,08 

Х4 Посадка виробу на фігурі 0,0728 

Х5 Кількість циклів стирання за площиною 0,0704 

Х6 Формостійкість виробу 0,0702 

Х7 
Рівень технічного виконання та оздоблення 

виробу 
0,0702 

Х8 Зручність у користуванні 0,0651 

Х9 Кількість пілей 0,064 

Х10 Коефіцієнт теплопровідності 0,0558 

Х11 Кількість циклів стирання на згинах 0,0512 

Х12 Залишкова деформація 0,0512 

Х13 Коефіцієнт незминальності 0,0468 

Х14 
Якість виконання технологічної обробки 

кишень 
0,0203 

Х15 Технологічна обробка коміру 0,0203 

Х16 Співвідношення якості виробу до ціни 0,0156 

Х17, 18 Технологічна обробка шліц і підкладки 0,0154 

Х19 Собівартість виробу 0,0144 

 

Як випливає в табл. 2, найважливішими є такі показники: до матеріалу – 

вміст натурального волокна в сировинному складі, кількість циклів стирання, 

повітропроникність, теплопровідність, гігроскопічність, коефіцієнт 

незминальності, залишкова деформація; до конструкції – динамічна 

відповідність, зручність у користуванні виробом, формостійкість, число циклів 

стирання на згинах, наявність елементів для чіткої фіксації поясу; до технології 

– розривальне зусилля швів, якість виконання технологічної обробки коміру, 

шліц, кишень, якість обробки підкладки, еластичність середнього шва для 

брюк; економічні – собівартість виробу, співвідношення якості виробу до ціни. 

Висновки і пропозиції. Функціонально-ергономічне обґрунтування 

проектних рішень має домінуюче значення в забезпеченні відповідності 

форменого одягу провідників умовам його експлуатації. У розробці вимог 

застосовано підхід, який врахував вивчення наявних різновидів вітчизняних та 

закордонних аналогів, особливості виробничої діяльності, характер травмувань 

і профзахворювань, умови праці, наявні небезпечні та шкідливі чинники, які 

впливають безпосередньо на працівника.  
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АНАЛІЗ СТАНУ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА АТОМНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ 

СТАНЦІЯХ УКРАЇНИ 

 
Третякова Л.Д., д.т.н., проф., Матвійчук Ю. аспірант (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ») 

 

Персонал атомних електричних станціях (АЕС) України налічує більш як 

31 тисячу осіб, серед яких жінки становлять більш як 30 %, на допоміжних 

об‘єктах працює до 5 тисяч працівників, на будівництво ―Укриття 2‖ залучено 

більш як 120 тис. осіб. АЕС України належать до радіаційно-небезпечних 

об‘єктів, робота на який пов‘язана зі стійким впливом комплексів небезпечних і 

шкідливих виробничих чинників. Роботи здійснюють в умовах підвищених і 

знижених температур, з водними розчинами радіоактивних речовин, під 

впливом електромагнітних полів, іонізуючих та неіонізуючих випромінювань, 

шумів, з біологічними і хімічними речовинами 1…4 класу небезпеки (пропан-

бутан, ацетилен, кисень, сірчана кислота, хлор, ацетон, аміак). 

На чотирьох АЕС щорічно реєструють високий рівень працюючих в 

умовах, в яких перевищено граничнодопустимі рівні або концентрації НШВЧ. 

За даними 2014 року в незадовільних умовах мікроклімату працює більш як 

52% працівників, під впливом двох і більше НШВЧ – 50 %, для 66 % умови 

праці на робочому місці не відповідають санітарно-гігієнічним нормативам. 

Такий рівень показників шкідливих умов праці має постійну тенденцію до 

збільшення впродовж останніх років (рис. 1.). Порівняно з 2007 роком кількість 

працюючих у шкідливих умовах збільшилася у 1, 8 разів. 

 
 

Рис. 1. Динаміка зміни кількості працюючих (у процентах загальної 

кількості) в шкідливих умовах на АЕС: 1 – Хмельницька АЕС; 2 – Рівненська;3 

– Запорізька; 4 – загалом за усіма АЕС. 
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Аналіз умов праці на кожній з чотирьох АЕС виявив певні особливості. 

Так, під впливом комплексу двох і більше шкідливих чинників, 2013 року на 

Хмельницькій АЕС року працювало 10,3 % загальної кількості працівників, 

Рівненській АЕС – 49,4 %, Запорізькій АЕС – 58,5 %.  

Перспективи розвитку ядерної енергетики неможливо відокремити від 

потреби створення дієвої системи охорони праці на об‘єктах підвищеної 

радіаційної небезпеки. Чинне законодавство України у цій сфері визначає 

основні вимоги до охорони здоров‘я працівників від можливої шкоди внаслідок 

опромінювання та ймовірних забруднень довкілля [1]. У документах 

International Atomic Energy Agency [2] вказано, що основний напрям 

підвищення промислової безпеки АЕС є планові системні дії, спрямовані на 

зниження рівня опромінювання персоналу. 

На АЕС України за рахунок впровадження наявних інженерно-технічних 

заходів не вдається уникнути впливу іонізуючого випромінювання від 

зовнішніх джерел, пилу та аерозолів з радіонуклідами. Багаторічний досвід 

експлуатації ядерних блоків показав неможливість уникнення робіт з 

джерелами випромінювання і радіоактивними речовинами під час пуску та 

зупинки ядерних блоків; утилізації поглинальних стержнів системи керування 

захистом та інших високоактивних матеріалів; очищення та дезактивації 

басейнів витримки. Суттєвий рівень опромінювання персонал отримує під час 

планових ремонтних робіт у системі першого контуру, робіт з дезактивації, 

робіт із завантаження та вивантажень паливних елементів, контрольних 

випробувань, у ситуаціях втручання. Кількість працівників, які перебувають під 

впливом іонізуючого випромінювання, щорічно практично зростає (рис. 2.) 

 
Рис. 2. Динаміка зміни кількості працюючих (у процентах загальної 

кількості) під впливом іонізуючого випромінювання на Хмельницькій АЕС 

 

Аналіз поточної експлуатації показує, що на АЕС 10 % персоналу, який 

виконує роботи на першому контурному устаткуванні, під час ремонтних, 

демонтажних та аварійно-відновлювальних робіт, а також утилізації 
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радіоактивних відходів має рівні опромінювання від 20 до 40 мЗв за рік. 

Водночас рівень опромінення працівників Європейських АЕС становить 

0,2…0,4 мЗв.  

Згідно з діючим законодавством, працівники, котрі зайняті на роботах з 

важкими та шкідливими умовами додатково отримують певні пільги та 

компенсації. Працівники АЕС щорічно отримають такі пільги: додаткове 

лікувально-профілактичне харчування; медичне обслуговування; скорочення 

тривалості робочого часу; додаткову оплачувану відпустку; пільгову пенсію. На 

Рівненській АЕС кількість працівників, які отримають компенсації за шкідливі 

умови праці становить 64 %, на Хмельницькій АЕС – 65 %, на Запорізькій АЕС 

– 71 %. Кількість працівників, які мають право на надання пільгових пенсій, на 

кожній зі станцій становить від 41 до 46 відсотків. Щорічно відбуваються 

медичні обстеження працівників, де виявляються певні професійні 

захворювання та аномалії органів дихання, кістково-м‘язової системи, серцево-

судинної системи на інші. Узагальнений показник, коефіцієнт виробничих 

втрат, який визначає кількість людино-днів непрацездатності, на АЕС 

становить в середньому 0, 65.  

За таких умов праці, найефективнішим способом захисту працівників 

залишається використання засобів індивідуального захисту. Щорічно на АЕС 

виникає потреба у закупівлі захисного одягу (фільтрувального, ізолювального, 

радіаційнозахисного), захисного взуття, протипилових респіраторів та 

протигазів, рукавичок для захисту від хімічних і радіоактивних розчинів, 

окулярів для захисту від іонізуючих і неіонізуючих випромінювань та хімічних 

речовин, поясів для роботи на висоті, навушників та вкладишів, а також 

діелектричних засобів захисту для робіт з обслуговування діючих електричних 

установок. 

Висновки і пропозиції. На АЕС України за рахунок впровадження 

наявних інженерно-технічних заходів не вдається уникнути комплексного 

впливу на працівників небезпечних і шкідливих виробничих чинників. 

Упродовж останніх десяти років кількість працівників, які виконують роботу у 

важких і шкідливих умовах, збільшується. За таких умов певний рівень безпеки 

робіт забезпечують засоби індивідуального захисту.  
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ПРОФЕСІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ 

БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ 

Трояновська Л.В., студентка (гр. БТ-21, ФБТ НТУУ «КПІ») 

Вступ. Біотехнологія як сфера діяльності відрізняється тим, що суміщає в 

собі елементи багатьох наук. На біотехнологічному виробництві мають місце як 

біологічні, так і  фізичні та хімічні фактори ризику. Саме тому спектр 

професійних небезпек біотехнолога є доволі широким і перетинається з 

професійними захворюваннями хіміків, фізиків тощо.  

Предмет дослідження – спектр професійних захворювань працівників 

біотехнологічного виробництва, причини їх виникнення та профілактика. 

Аналіз  публікацій. У літературі виділено кілька груп професійних 

захворювань: фізичного походження, хімічного, біологічного, викликані 

факторами трудового процесу (важкість, напруженість праці). Основним та 

специфічним вражаючим фактором для працівників-біотехнологів є саме 

біологічний матеріал. Частіше за все захворювання, пов‘язані з ураженням 

живим матеріалом, мають інфекційний характер. До таких хвороб відносяться 

мікози, які характерні для працівників лабораторій, технологів, ветеринарів та 

інших працівників, задіяних в роботі з живим матеріалом. Також можливі 

дисбактеріози, кандідози, токсикози, викликані потраплянням продуктів 

життєдіяльності бактерій до організму. Зараження відбувається у випадку 

недотримання правил роботи в лабораторії: недостатнього ступеня стерилізації, 

відсутності захисних рукавичок, прийому їжі чи напоїв не у відведених для 

цього місцях, відмови від обробки рук вбиваючим мікроорганізми агентом 

тощо[1].  Для попередження цих захворювань застосовують такі профілактичні 

заходи як: регулярний медогляд працівників, проходження ними тестування з 

норм безпеки, перевірки на дотримання правил поведінки на робочому місці, 

забезпечення максимально безпечних та комфортних умов праці.  

Взаємодія з продуктами життєдіяльності мікроорганізмів може бути 

алергічним та канцерогенним чинником. Алергія зазвичай виноситься в окрему 

групу професійних захворювань. Її можуть викликати не лише біологічні 

агенти, але й хімічні реактиви, пил тощо.  

Хімічні реактиви можуть оказувати патогенні впливи різного роду. 

Наприклад, мати репродуктивну токсичність. Хімічні речовини поділяють на ті, 

чия токсичність підтвердилась експериментально і ті, що під підозрою але по 

ним даних ще замало. В будь якому випадку, вони здатні викликати 

генотоксичну дію (канцерогенну, мутагенну, тератоційну, вроджені вади 

розвитку плоду), гонадотоксичну дію (зниження здатності до запліднення чи 

повна її втрата), настання менопаузи, загрозу переривання вагітності, 

анемічний синдром, ерозію шийки матки, безпліддя [2]. Окрім репродуктивної 

загрози  хімічні реактиви можуть викликати токсикози, отруєння, ураження 

шкіри (контактний дерматит, фото дерматит), ураження слизових оболонок.  
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Для профілактики таких наслідків необхідно проводити планове 

обстеження працівників і при перших же симптомах тимчасово переводити їх 

до виконання роботи, яка не потребує контакту зі шкідливими факторами. 

Окрім того, у разі виникнення таких факторів треба провести діагностику 

приміщення та усунути джерело проблеми [3]. 

Велика група професійних захворювань викликається фізичними 

факторами. Серед них – вібраційне захворювання, яке спричиняється 

довгостроковим (від 3 до 5 років) впливом вібрації. Його наслідком є серцево-

судинні, трофічні порушення. Спостерігаються регулярні болі, зниження сили в 

руках, побіління шкіри при охолодженні. Припинити захворювання можна 

шляхом припинення контакту з вібрацією, однак, чим більший термін і ступінь 

захворювання – тим менше шансів на повне одужання пацієнта.  

У працівників на виробництві часто спостерігається професійне зниження 

гостроти слуху. Це також викликано неналежним дотриманням вимог охорони 

праці і є наслідком виробничого шуму. Джерелами шуму виступають реактори, 

насоси та інше обладнання. При цьому захворюванні спостерігається 

погіршення слуху, шум у вухах. Профілактичні заходи передбачають 

використання протишумових заглушок, шоломів, навушників.  

Ще один фактор шкідливого впливу – випромінювання. Воно має 

виражений канцерогенний та мутагенний вплив, може спричиняти опіки шкіри 

та очей, променеву хворобу, катаракту. Засоби захисту від нього – в першу 

чергу окуляри та спецодяг, а також дотримання техніки безпеки [4]. 

Основні результати дослідження. На біотехнологічному виробництві 

працівники часто стикаються з цілим рядом шкідливих факторів. Найчастіше 

вони контактують з хімічними реагентами, які входять до складу поживних 

середовищ, виступають миючими та дезінфікуючими засобами на етапі 

допоміжних робіт та ін. Сильними алергенами є деякі метали (хром, кобальт, 

нікель, манган, берилій, платина), формальдегід, фурановісполукиі т.д. 

спостерігається виражена реакція на денатурат (сильний кашель, іноді біль в 

грудях чи задишка). Хімічні сполуки здатні денатурувати білки шкірних 

покривів і слизових оболонок дихальних шляхів, тож можуть викликати появу 

виразок,  До таких сполук відносяться солі деяких важких металів, перекису, 

деякі розчинники. 

Що стосовно миючих засобів, то вони можуть виступати як сильними 

алергенами, так і створювати імунологічний фон для дії інших алергічних 

чинників [5]. 

Ризики біологічної природи теж є частими в умовах як лабораторії, так і 

виробництва. Це і продуценти, і контамінанти, і мікроорганізми, які 

досліджуються з метою отримання нових штамів з новими властивостями. 

Вони можуть бути збудниками в першу чергу захворювань шкіри та слизових 

оболонок. Найбільша ймовірність зараження в лабораторіях, які працюють з 

новими штамами, адже саме там контакти з біологічними патогенами найбільш 

часті.  
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Чинники фізичної природи – те, з чим також часто стикаються на будь 

якому виробництві. Станки, реактори, апаратні лінії  зазвичай пов‘язані з 

зайвим шумом, високим рівнем вібрації тощо. На деяких виробництвах в нашій 

країні робочі умови не відповідають нормам  охорони праці: недостатнє 

освітлення, занадто низька температура в цехах та у невиробничих 

приміщеннях взимку та занадто висока - влітку, перевищення регламентованого 

часу роботи, скасування доплат за шкідливість та перепрацювання тощо. Як 

наслідок, у персоналу  який  довго працює в таких умовах, спостерігаються 

негаразди з нирками та навіть можливе безпліддя, а у жіночої його частини до 

анамнезу додаються опущення матки, проблеми по жіночій лінії, настання 

ранньої менопаузи [2].  

Вібраційна хвороба та глухота, можливо, не так поширені  серед 

технологів у біотехнологічній промисловості, а от ураження під дією 

ультрафіолетового випромінювання є більш ймовірним. Проводячи 

індукований мутагенез у лабораторіях, знезаражуючи лабораторії чи біологи 

легко можуть отримати дозу мутагену. Сьогодні ракові пухлини, опіки очей та 

шкірі серед біотехнологів – явище не таке вже і рідкісне. Деякі технологічні 

процеси (наприклад, холодна стерилізація торфу γ – випромінюванням) 

пов‘язані з ризиком іонізуючого опромінення працівників та навіть отримання 

ними променевої хвороби різних ступенів тяжкості. [6] 

Висновок. Біотехнологічні підприємства поєднують в собі ризики не лише 

біологічного характеру, але й фізичні та хімічні небезпеки.  Внаслідок контакту 

з хімічними патогенними факторами можуть виникати  алергії, ураження 

шкіри, токсикози, отруєння реактивами, статева дисфункція, головні болі тощо. 

Профілактикою слугуватиме використання спецодягу, рукавичок, респіраторів, 

а також регулярні перевірки приміщень на предмет перевищення ГДК 

шкідливих речовин у повітрі. 

Фізичні чинники включають у себе вібрацію, шум, ультрафіолетове та 

іонізуюче випромінювання та ін. Вони можуть стати причиною глухоти, опіків 

тіла та очей, променевої хвороби різних ступенів тяжкості. Від цих факторів 

треба захищатися спецодягом, окулярами,  заглушками / навушниками.  

Біологічні фактори, як не дивно, найменш шкідливі, адже зараження 

легко запобігти, дотримуючись правил безпеки. Інакше ж можливі кандідози, 

мікози, отруєння, дисбактеріози тощо. 
 

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

Чикунова-Васильєва Н.П., асистент (каф. ОПЦБ НТУУ«КПІ») 
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ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ НА РЕНТГЕНІВСЬКИХ ДИФРАКТОМЕТРАХ 

Фірман В. М., доц., к.т.н. (каф. БЖД ЛНУ ім. І. Франка), 

Воскобойник Д. Ю., студ. (гр. ХМХ-43с, Хім. ф-т. ЛНУ ім. І. Франка), 

Гаращук Ю. В., студ. (гр. ХМХ-43с, Хім. ф-т. ЛНУ ім. І. Франка) 

 

 На сьогоднішній день, велика кількість хімічних лабораторій 

приватних і державних структур використовують рентгенівські установки. 

Установки для рентгенівської дифрактометрії називаються рентгенівськими 

дифрактометрами. З допомогою дифрактометра можна виконувати кількісний 

та якісний аналіз хімічних речовин. В основі роботи покладено взаємодія між 

хімічною речовиною і рентгенівським випромінюванням. Рентгенівське 

випромінювання на шкалі довжин хвиль розташовані між γ-променями і 

ультрафіолетовою частиною спектру, що відповідає діапазону довжин хвиль 10
-

2
 - 10

2
 Å. 

 Елементи рентгенівського дифрактометра. Схема дифрактометра 

представлена на рис. 1. Основними складовими частинами є: 

 джерело рентгенівського випромінювання; 

 гоніометр; 

 детектор. 

 Найбільш поширеним лабораторним джерелом рентгенівського 

випромінювання є рентгенівська трубка. Джерелом електронів є катод - 

вольфрамова спіраль, що нагрівається електричним струмом. Випромінені 

електрони прискорюються напругою 20-50 кВ.  

 
Рис. 1. Схема дифрактометра з фокусуванням Брегга-Бретано: 1 – 

рентгенівська трубка; 2 – монохроматор; 3 – гоніометр; 4 – щілини; 5 – зразок; 

6 – детектор. 
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 Гоніометр є основним вузлом дифрактометра, на якому встановлені 

деталі (щілини, монохроматор, тримач зразків), що створюють оптимальну 

геометрію для отримання дифракційної картини.  

 Характеристика рентгенівської лабораторії. Розміщення 

рентгенівських установок необхідно в окремій лабораторії. Площа приміщення 

лабораторії приймається з розрахунку ~ 10 м
2
 на одну рентгенівську установку,  

висота ~ 3,5 м. Відстань проходу між апаратами > 1,5 м. Для захисту від 

рентгенівського проміння стіни покриті баритовою штукатуркою товщиною 2 

см, які пофарбовані у світлий колір. Підлога в лабораторії виконана з 

діелектричних матеріалів. Організація обміну повітря в лабораторії необхідна 

для підтримки показників мікроклімату у відповідності до діючих гігієнічних 

нормативі. Освітлення бокове природне (вікно) і загальне штучне, КПО до 1%. 

Усі електроустановки і електроприлади заземлені, з опором заземлення, що не 

перевищує 4 Ом. Персонал рентгенівської лабораторії відноситься до  

групи "А". 

 Вимоги до техніки безпеки. При роботі з рентгенівським 

дифрактометром існують дві групи факторів, на які необхідно звертати увагу. 

 1. Рентгенівський дифрактометр, як і будь рентгенівський апарат, - це 

апарат з високою електричною напругою. Повністю зібраний рентгенівський 

дифрактометр є електрично безпечним, так як всі струмоведучі частини як 

високої, так і низької напруги закриті і недоступні для дотику. Для 

забезпечення безпеки від ураження електричним струмом необхідно стежити, 

щоб були закриті всі стінки високовольтного блоку, щоб не було дефектів в 

кабелі, що живить рентгенівську трубку. Заборонено виконувати будь-які 

ремонтні роботи при включеному електричному колі. 

 2. Всі рентгенівські апарати, у тому числі і рентгенівські 

дифрактометри, є джерелами іонізуючого випромінювання. При закритих 

шторках вікон рентгенівської трубки дифрактометр є радіаційно-безпечним для 

обслуговуючого персоналу. Рентгенівський дифрактометр забезпечений 

поглинаючим рентгенівські γ-промені екраном зі скла, що містить солі свинцю. 

Радіаційний захист повинен забезпечуватися додатковими екранами так, щоб 

при будь-якому положенні співробітника між ним і вихідним вікном трубки, а 

також зразком обов'язково був захисний екран. Особливу увагу на вимоги 

техніки радіаційної безпеки треба звертати при юстуванні гоніометра. Бажано 

виключати випадки, коли в приміщенні, де працює дифрактометр, знаходяться 

співробітники. На період зйомки дифрактограми співробітники повинні 

залишати приміщення. Якщо присутність співробітників необхідно, то треба 

зробити так, щоб за працюючим на дифрактометрі людиною міг спостерігати і 

інший співробітник, який при необхідності міг надати необхідну допомогу. 

 Усі працюючі на дифрактометрі, як і на інших рентгенівських апаратах, 

повинні в обов'язковому порядку пройти інструктаж з техніки безпеки, який 

здійснює офіційно затверджений для цього фахівець.  

 При виконанні робіт, пов‘язаних с використання рентгенівських 

методів дослідження хімічних речовин і використання відповідних апаратів і 
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трубок виникає ризик ураження електричним струмом і іонізуючим 

випромінюванням. 

 Захист від ураження електричним струмом забезпечується захисною 

перегородкою і  системою блокування. Необхідно враховувати, що блокуючі 

прилади розривають лише ланцюг високовольтного живлення і розряджає 

ємності у високовольтній схемі, при цьому не відбувається знеструмлення 

ланцюга низької напруги (220 – 380 В). Найбільшою небезпекою є ураження 

іонізуючим випромінюванням. Рентгенівські промені, поглинуті організмом 

людини, негативно вливають на біологічну систему. Ступінь цього впливу 

визначається довжиною хвилі випромінювання і кількістю поглинутих фотонів. 

Ці дві величини визначають поглинаючу дозу (ПД) на одиницю маси (Дж/кг).  

 Нормами радіаційної безпеки (НРБ-76) встановлюється гранично 

допустима доза (ГДР), під якою розуміють найбільше значення індивідуальної 

дози, яке при рівномірному впливі протягом 50 років не викликає в стані 

людини несприятливих біологічних змін, які виявляються сучасними методами. 

Для осіб, які безпосередньо працюють з іонізуючими джерелами гранично 

допустима доза, рівна 5 бер/рік, що 0,1 Р за тиждень або потужності дози 

близько 3 мР/год. Природний фон складає 0,1 бер / рік. Біля віконець трубки 

воно може досягати 105 Р/хв. Крім того важливим вражаючим чинником 

іонізуючого випромінювання є іонізація навколишнього середовища, як то 

молекул повітря, мікрочастинок, пилу. Ці частинки, при попаданні в організм 

людини, можуть завдати шкоди його здоров'ю. Безпечні умови роботи 

забезпечуються захисними пристроями сучасної апаратури, необхідними 

організаційно-технічними заходами і суворим виконанням працюючими правил 

техніки безпеки. Організаційно-технічні заходи включають правильне 

розміщення і установку апаратів, а також додаткових пристроїв. 

 Для захисту працівників від опромінення відповідно до конструкції 

апаратури та особливостями установки зразків для даного конкретного 

завдання періодично повинно проводитися: визначення за допомогою 

дозиметрів безпечних зон і зон підвищеної небезпеки біля апарату, 

дозиметричний контроль, складання робочих інструкцій і правил техніки 

безпеки, заходи щодо ліквідації аварійної обстановки, спеціальне навчання і 

профогляди. Робота на апаратах з відключеними або знятими захисними 

пристроями суворо заборонено. 

 Для вимірювання доз γ-випромінювань служать різного типу 

рентгенометри. Датчиками в них є іонізаційні камери різних об'ємів. Відлік 

дози в рентгенах проводиться за величиною іонізаційного струму, 

реєстрованого вихідним стрілочним приладом. Ці прилади дозволяють 

вимірювати дози в межах 0,001 - 50000 Р в діапазоні енергій від 6 кеВ  

до 1 - 2 МеВ. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НА 

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

Фоменко І.О., к.т.н., доц. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»); 

 Павлюк В.А., студент (гр. ЛА-51с, ІХФ НТУУ «КПІ» ) 

 

Система цивільного захисту суб'єкта господарської діяльності, до яких 

відносяться державні та приватні промислові підприємства,  будується на 

основі Закону України "Про цивільну оборону України", "Положення про 

цивільну оборону України" та інших нормативно-правових актів з метою 

захисту робітників, службовців і населення, яке мешкає у відомчому 

житловому фонді або попадає у зону ураження від об'єкта, від надзвичайних 

ситуацій техногенного, природного та соціально-політичного характеру, яка 

включає органи управління, сили і засоби, що створюються для організації та 

забезпечення захисту робітників, службовців та населення, попередження і 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, та організовується за 

територіально-виробничим принципом. 

Насиченість території України промисловими об'єктами у декілька раз 

перевищує насиченість розвинених європейських країн. Майже третина з цих 

підприємств (біля 7,5 тис.) становить потенційну небезпеку. Цілі регіони 

являють собою зону з надзвичайно високим ступенем ризику виникнення 

аварій та катастроф техногенного походження, внаслідок яких гинуть люди, 

знищуються матеріальні цінності, ускладнюються умови виробництва і життя. 

Цей ризик постійно зростає, оскільки рівень зносу обладнання більшості 

промислових підприємств наближається до критичного. 

Наслідки антропогенного впливу на навколишнє середовище набувають 

все більш відчутних обрисів, особливо у випадках, коли дія природних та 

техногенних чинників потрапляють у резонанс. Не виключається можливість 

розв'язання війни із застосуванням зброї масового ураження. Тому запобігання 

виникненню надзвичайних ситуацій, ліквідація їх наслідків, максимальне зниження 

масштабів втрат та збитків набули статусу загальнодержавної проблеми. 

Стратегічні напрями та засоби вирішення проблеми захисту населення і 

територій в Україні спираються на основні положення Женевських конвенцій 

(1949 р.) щодо захисту жертв війни та Додаткових протоколів, з імовірного 

характеру воєнних дій, реальних можливостей держави щодо створення 

матеріальної бази захисту. 

Метою державної політики у сфері цивільного захисту є зниження ризику і 

пом'якшення наслідків НС природного і техногенного характеру, підвищення 

гарантованого рівня безпеки особистості, суспільства та навколишнього 

середовища в межах показників прийнятного ризику. 

Основу державної політики у сфері захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій становлять: Конституція України, відповідні Закони, 

Укази Президента України і Урядові рішення. 
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Зокрема ст.3 Конституції України декларує: «Людина, її життя і здоров’я, 

честь і гідність, недоторканість і безпека визначаються в Україні найвищою 

соціальною цінністю». 

Основними нормативно-правовими актами з питань цивільного захисту є 

Закони України: «Про правові засади цивільного захисту», «Про захист 

населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного 

характеру», «Про цивільну Оборону України», Указ президента України «Про 

концепцію захисту населення і територій у разі загрози та виникнення 

надзвичайних ситуацій», а також відповідні Постанови Уряду. 

Цей пакет актів і нормативно правових документів розкриває суть нової 

державної політики у сфері національної безпеки. 

Реалізація всього, що визначено актами Президента України і Уряду є 

провідним завданням органів виконавчої влади всіх рівнів,» які причетні до 

проблем захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій. Так, в 

одному з указів зазначено: «Вважати, що запобігання виникненню надзвичайних 

ситуацій техногенного і природного характеру та ефективна ліквідація їх 

наслідків є одним із головних пріоритетів у діяльності Кабінету Міністрів 

України, центральних та місцевих органів виконавчої влади». 

Керівництво цивільним захистом відповідно до принципу її побудови 

здійснює адміністрація підприємства, установи або організації. Начальником 

цивільного захисту є керівник адміністрації суб'єкта господарської діяльності. 

Функції начальника штабу цивільного захисту на об'єкті господарської 

діяльності: 

- забезпечує постійну готовність цивільного захисту суб'єкта господарської 

діяльності до виконання покладених на неї завдань; 

- забезпечує планування  і здійснення заходів щодо захисту робітників і 

службовців підприємства, установи чи організації та населення, яке мешкає у 

відомчому житловому фонді, від наслідків надзвичайних ситуацій; 

- забезпечує створення, підготовку і підтримання у стані готовності до 

застосування сил і засобів щодо попередження і ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій, навчання працівників засобам захисту і діям в умовах 

надзвичайних ситуацій у складі формувань цивільного захисту; 

- організовує планування і проведення заходів щодо підвищення сталості 

функціонування об'єкту і забезпечення життєдіяльності працівників в умовах 

надзвичайних ситуацій; 

- забезпечує створення і підтримання у стані постійної готовності 

локальної системи оповіщення, зв'язку і спостереження про загрозу виникнення 

або виникнення надзвичайних ситуацій; 

- забезпечує організацію і проведення аварійна рятувальних та інших 

невідкладних робіт на території підприємства, установи чи організації і 

прилеглій території згідно з планами попередження та ліквідації надзвичайних 

ситуацій; 

- фінансує заходи щодо захисту робітників,  службовців та населення, що 

мешкає на прилеглій до об'єкту території, попередження і ліквідації наслідків 
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надзвичайних ситуацій; 

- створює резерви фінансових і матеріально-технічних ресурсів для 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 

- подає у встановленому порядку інформацію у сфері цивільного захисту, 

захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, а також здійснює 

оповіщення робітників і службовців про загрозу або виникнення надзвичайних 

ситуацій; 

- організовує взаємодію з вищими органами управління з питань 

організації і ведення цивільного захисту в умовах надзвичайних ситуацій; 

- забезпечує, здійснення контролю за виконанням заходів цивільної 

оборони суб'єктом господарської діяльності. 

Безпосереднє керівництво виконанням завдань цивільного захисту пок-

ладається на штаб цивільної оборони та з надзвичайних ситуацій об'єкта, а 

також на штатних працівників цивільного захисту підприємств, установ і 

організацій, чисельний склад яких визначається згідно з додатком ғ 1 до 

"Положення про цивільну оборону України". 

Завдання, функції та повноваження штабу цивільного захисту та з 

надзвичайних ситуацій суб'єкта господарської діяльності визначаються згідно з 

діючими нормативно-правовими актами з питань цивільного захисту, захисту 

населення і територій від надзвичайних ситуацій. 

Функції штабу цивільної оборони та з надзвичайних ситуацій: 

- розробляє плани дій у надзвичайних ситуаціях, розвитку і вдосконалення 

цивільного захисту промислового підприємства; 

- розробляє і втілює в життя заходи щодо захисту робітників, службовців і 

населення, що мешкає у відомчому житловому фонді, від наслідків 

надзвичайних ситуацій; 

- розробляє і подає пропозиції щодо фінансового, матеріально технічного 

та транспортного забезпечення заходів цивільної оборони в умовах 

надзвичайних ситуацій; 

- відповідає за постійну готовність систем управління, оповіщення і 

зв'язку, сил і засобів цивільного захисту до дій в умовах надзвичайних 

ситуацій; 

- контролює та забезпечує своєчасне і повне інформування робітників, 

службовців та населення на прилеглій території при загрозі або виникненні 

надзвичайних ситуацій; 

- веде облік і звітність з питань цивільного захисту за суб'єкт господарської 

діяльності, промислового підприємства; 

- формує об'єми заявок на матеріально-технічні засоби та здійснює 

контроль за їх накопиченням і збереженням; 

- організовує підготовку керівного складу, органів управління і сил 

цивільного захисту, робітників і службовців до дій в умовах надзвичайних 

ситуацій; 

- організовує контроль за підтримкою в готовності систем попередження і 

аналізу можливої обстановки на підприємстві, в установі або організації; 
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- готовить проекти рішень надзвичайних ситуацій, пропозиції, накази та 

розпорядження з питань цивільного захисту. 

Штаб цивільного захисту та з надзвичайних ситуацій об'єкта очолює 

начальник штабу. Посада начальника штабу може бути штатною або за 

сумісництвом. Начальник штабу є заступником начальника цивільної оборони 

суб'єкта господарської діяльності. 

Свої обов'язки начальник цивільної оборони суб'єкта господарської 

діяльності виконує шляхом безпосередньої діяльності, а також через 

начальника штабу цивільного захисту та з надзвичайних ситуацій, якому 

надається право: 

- видавати накази, розпорядження і вказівки з питань цивільної оборони, 

обов'язкові для виконання посадовими особами адміністрації об'єкту; 

- здійснювати контроль за роботою управлінь, відділів, структурних 

підрозділів і посадових осіб адміністрації об'єкту, що спрямована на виконання 

завдань цивільного захисту; 

- розробляти і втілювати вжиття заходи з захисту робітників і службовців 

від можливих наслідків надзвичайних ситуацій; 

- здійснювати керівництво діями органів управління та сил цивільного 

захисту в умовах ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, а також залучати 

до дій у надзвичайних ситуацій робітників і службовців об'єкту; 

- одержувати від управлінь, відділів, керівників структурних підрозділів та 

інших посадових осіб адміністрації об'єкту відомості і матеріали, необхідні для 

організації та координації робіт, пов'язаних з запобіганням і ліквідацією 

можливих наслідків надзвичайних ситуацій. 

Функціональні обов'язки штатних працівників цивільного захисту 

промислового підприємства, установи або організації визначаються 

начальником цивільного захисту суб'єкта господарської діяльності. 

Для проведення заходів цивільної оборони штабом цивільного захисту та з 

надзвичайних ситуацій суб'єкта господарської діяльності на підставі 

рекомендацій відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення району (міста обласного підпорядкування) розробляються плани: 

- розвитку й удосконалення цивільного захисту; 

- цивільної оборони (дій органів управління та сил у разі надзвичайної 

ситуації). 

Всі плани (за винятком тих, що стосуються мобілізаційних заходів) 

розробляються як документи відкритого користування. 

Суб'єкт господарської діяльності, чисельний склад працівників якого не 

перевершує 30 чоловік, за винятком радіаційних, хімічно, пожежо- і 

вибухонебезпечних об'єктів, розробляє інструкцію дій у разі надзвичайної 

ситуації. 
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ВПЛИВ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ ЛЕП НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ 

Храмченко А.А., студентка (гр. ЕС-22,  ФЕА НТУУ «КПІ»), 

Луц Т.Є., ст. викл. (кафедра ОПЦБ НТУУ «КПІ») 
 

 Втуп. Активна глобалізація, розвиток технологій та енергетики наразі 

спостерігається в усіх розвинених країнах світу. Але нарівні з користю, це задає 

значної шкоди. Сучасна людина перебуває під постійним впливом 

електромагнітних полів. Але якщо раніше це обмежувалося полями від 

портативних приладів та офісної чи побутової техніки, то в наш час, все 

частіше відбувається забудова житлових комплексів поблизу ЛЕП. Це 

призводить до значного опромінення людини електромагнітними хвилями, 

тому питання впливу на організм людини на разі є актуальним. 

 Предметом дослідження є загальний вплив електромагнітного поля 

ЛЕП на організм людини; розгляд комплексу заходів для забезпечення 

біобезпеки.  

 Аналіз публікацій. Біологічний вплив електромагнітного поля на 

організм людини достатньо широко досліджувався.  

Магнітні поля на нашій планеті мають двояке походження - природне і 

антропогенне. Природні магнітні поля, так звані магнітні бурі, зароджуються в 

магнітосфері Землі. Антропогенні магнітні збурення охоплюють меншу 

територію, ніж природні, зате їх прояв значно інтенсивніше, а отже, приносить і 

більш відчутний збиток. В результаті технічної діяльності людина створює 

штучні електромагнітні поля, які в сотні разів сильніше природного магнітного 

поля Землі. Джерелами антропогенних випромінювань є: потужні 

радіопередавальні пристрої, електрифіковані транспортні засоби, лінії 

електропередачі [1]. 

Один з найбільш поширених джерел електромагнітних хвиль — струми 

промислової частоти (50 Гц). Так, напруженість електричного поля 

безпосередньо під лінією електропередачі може досягати декількох тисяч вольт 

на метр ґрунту, хоча через властивість зниження напруженості ґрунтом вже при 

видаленні від лінії на 100 м напруженість різко падає до декількох десятків 

вольт на метр [2]. 

Дослідження біологічної дії електричного поля виявили, що вже при 

напруженості 1 кВ/м воно надає несприятливий вплив на нервову систему 

людини, що в свою чергу веде до порушень ендокринного апарату і обміну 

речовин в організмі (міді, цинку, заліза та кобальту), порушує фізіологічні 

функції: ритм серцевих скорочень, рівень кров'яного тиску, активність мозку, 

перебіг обмінних процесів і імунну активність [2]. 

Починаючи з 1972 р. з'явилися публікації, в яких розглядався вплив на 

людей і тварин електричних полів з величинами напруженості більш 10 кВ/м 

[2]. Наприклад, доведено, що в зоні найбільшої дії електричного поля, поблизу 

високовольтних опор ЛЕП і траверс ЛЕП, у комах проявляються зміни в 

поведінці: так у бджіл фіксується підвищена агресивність, неспокій, зниження 
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працездатності і продуктивності, схильність до втрати маток; у жуків, комарів, 

метеликів та інших літаючих комах спостерігається зміна поведінкових реакцій, 

у тому числі зміна напрямку руху в бік з меншим рівнем поля. У рослин часто 

зустрічаються аномалії розвитку - змінюються форми і розміри квіток, листків, 

стебел, з'являються зайві пелюстки [3]. 

На організм людини впливає тривале перебування в зоні ЛЕП. 

Короткочасне опромінення протягом декількох хвилин здатне вплинути тільки 

на гіперчутливих людей або у хворих деякими видами алергії. Наприклад, 

добре відомі роботи англійських учених на початку 90-х років показали, що у 

ряду алергетиків за дією електромагнітного поля ЛЕП розвивається реакція 

організму за типом епілептичної. При тривалому перебуванні (місяці - роки) 

людини в електромагнітному полі ЛЕП можуть розвиватися захворювання 

переважно серцево-судинної і нервової систем організму людини. В останні 

роки в числі віддалених наслідків часто називаються онкологічні захворювання 

людей. 

Найбільший вплив електричного поля ЛЕП має людина у взутті, що 

ізолює його від землі. У цьому випадку на ізольованому від землі провідному 

тілі людини наводиться потенціал, що залежить від співвідношення ємності 

тіла на землю і на дроти ЛЕП. Чим менше ємність на землю (чим товще, 

наприклад, підошва взуття), тим більше наведений потенціал, який може 

становити кілька кіловольт і навіть досягати 10 кВ. 

Виходячи з конструктивних особливостей лінії електропередачі 

найбільший вплив електромагнітного поля на людину проявляється в середині 

прольоту, де напруженість для ліній над- і ультрависокої напруги на рівні 

людського зросту становить 5 - 20 кВ/м і вище, залежно від класу напруги та 

конструкції лінії. Біля опор ЛЕП, де висота підвісу проводів найбільша і 

позначається екрануючий вплив опор, напруженість поля найменша.  

У дослідах, проведених багатьма дослідниками, виявлено чітке граничне 

значення напруженості електромагнітного поля ЛЕП, при якому настає разюча 

зміна реакції організму людини. Значення визначено рівним 160 кВ/м, менша 

напруженість електромагнітного поля помітної шкоди не завдає. 

Напруженість електромагнітного поля в зонах опор ЛЕП 750 кВ на висоті 

людського зросту приблизно в 5-6 разів менше небезпечних значень. Виявлено 

несприятливий вплив електричного поля промислової частоти на організм 

людей, обслуговуючий опори ЛЕП і підстанції ВРП напругою 500 кВ і вище; 

при напрузі 380 і 220 кВ це дія виражена слабо. Але при всіх напругах дія поля 

високої частоти на організм людини залежить від тривалості перебування в 

ньому [3]. 

На підставі досліджень розроблені санітарні норми і правила, де 

зазначаються мінімально допустимі відстані розташування житлових будівель 

від стаціонарних випромінюючих об'єктів, як, наприклад, опори ліній 

електропередач. Ці норми передбачають також і максимально допустимі 

(граничні) рівні електромагнітного випромінювання для інших 

енергонебезпечних об'єктів. У ряді випадків, для захисту людини 
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застосовуються громіздкі металеві екрани, у вигляді листів, сіток та інших 

пристосувань. 

Основні результати дослідження. Дослідження впливу електромагнітних 

полів промислової частоти (ЕМП ПЧ) на людину, виконані в СРСР в 60-70х 

роках, орієнтувалися в основному на дію електричної складової, оскільки 

експериментальним шляхом значущого впливу магнітної складової не було 

виявлено [4]. У 70-х роках для населення з ЕМП ПЧ були введені в дію жорсткі 

нормативи і по теперішній час є одними з найжорсткіших у світі. Вони 

викладені в Санітарних нормах і правилах "Захист населення від впливу 

електричного поля, створюваного повітряними лініями електропередачі 

змінного струму промислової частоти" ғ 2971-84. У відповідності з цими 

санітарними нормами проектуються і будуються всі об'єкти електропостачання. 

Основний принцип захисту здоров'я людини від електромагнітного поля 

ЛЕП полягає у встановленні санітарно-захисних зон для ліній електропередачі 

та зниженням напруженості електричного поля в житлових будівлях та в місцях 

можливого тривалого перебування людей шляхом застосування захисних 

екранів [4]. 

Згідно з нормами перебування людини без засобів захисту в 

електричному полі напруженістю до 5 кВ/м включно може бути скільки 

завгодно тривалим. Для ЛЕП 500 кВ напруженість поля 5 кВ/м досягається під 

проводами, розташованими на висоті менше 15 м від поверхні землі, а 

напруженість поля 10 кВ/м - під проводами, розташованими на висоті менше 8 

м. 

Під лініями у важкодоступній місцевості (наприклад, болота, гірські 

схили) допускається напруженість електричного поля 20 кВ/м; для ненаселеній 

місцевості - 15 кВ/м, в місцях перетину з дорогами - 10 кВ/м і для населеної 

місцевості, де під лініями можуть знаходитися часто люди - 5 кВ/м. Крім того, 

нормується допустима напруженість на кордонах житлових забудов - 1,5 кВ/м, 

при цьому допускається перебування людини протягом усього життя. Слід 

зауважити, що вказані значення напруженості поля визначаються на рівні 

голови людини (1,8 м. над поверхнею землі). 

Межі санітарно-захисних зон для ЛЕП яких на діючих лініях 

визначаються за критерієм напруженості електричного поля - 1 кВ/м[3]. 

Для повітряних високовольтних ліній електропередачі (ПЛ) 

встановлюються санітарно-захисні зони ЛЕП по обидва боки від проекції на 

землю крайніх проводів ПЛ. Ці зони визначають мінімальні відстані до 

найближчих житлових, виробничих та невиробничих будівель і споруд. 

До розміщення опор ПЛ ультрависоких напруг (750 і 1150 кВ) 

висуваються додаткові вимоги щодо умов впливу електричного поля на 

людину. Так, найближча відстань від осі проектованих трас опор ПЛ 750 і 1150 

кВ до меж населених пунктів повинна бути, як правило, не менше 250 і 300 м 

відповідно [5]. 
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Території санітарних зон ЛЕП дозволяється використовувати як 

сільськогосподарські угіддя, однак рекомендується вирощувати на них 

культури, які не потребують ручної праці людини [5]. 

Алечерез те, що вплив магнітної складової наразі є фактично невідомим,  

санітарні норми не враховують дуже значний факт – це вплив електромагнітних 

полів на особливо чутливих людей. На практиці, навіть незначне підвищення 

напруженості до 50-60 В/м призводить до різкого погіршення стану людини – 

спостерігаються проблеми зі шлунком, запаморочення та головні болі. У цьому 

разі, рекомендується дома, якірозташованідоситьблизьковід ЛЕП, 

екрануватиметалевоюсіткою. 

Висновки. Питання впливу електромагнітного поля на організм людини 

наразі залишається актуальним. Дослідження цього аспекту в Україні та країнах 

СНГ були здійснені ще за часів СРСР, тому вСанітарних нормах і правилах 

"Захист населення від впливу електричного поля, створюваного повітряними 

лініями електропередачі змінного струму промислової частоти" ғ 2971-84не 

враховується ряд важливих аспектів, зокрема вплив на гіперчутливих людей.  У 

останньому випадку, спостерігається різке погіршення стану людини, що може 

призвести до серйозних захворювань. Велика частина трас опор ЛЕП в Україні 

будувалася без урахування цієї небезпеки, тому наразі рекомендується 

екранізувати дома, які знаходяться поблизу лінії, металевою сіткою. 
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ВИРОБНИЧИЙ ТРАВМАТИЗМ В ПРОМИСЛОВОСТІ  УКРАЇНИ 

 
Царик Є.В., студент (гр. БІ-21, ФБТ НТУУ «КПІ») 

Вступ. Дотримання  конституційних  прав  громадян  на  безпечні  та  

здорові  умови  праці  є домінуючим  принципом  державної  політики  в  галузі  

охорони  праці. Згідно цього принципу в Україні побудовано систему 

державного нагляду за охороною праці, а головним завданням  цієї системи  

залишається управління  охороною  праці  та забезпеченням ефективного 

державного нагляду за додержанням законодавства про охорону праці[1]. 

Основні результати дослідження. Проблеми створення безпечних умов 

праці в Україні існували з моменту отримання незалежності. Кожного року в 

Україні на виробництві отримують травми більше ніж 15 тис. людей, з них гине 

приблизно 600 осіб. Оптимістична статистика за якою травматизм на 

виробництві за  роки  незалежності  України  зменшився  в  десять  разів,  

виявляється  не  такою  вже  й оптимістичною, коли аналізуються конкретні 

цифри. За статистичними даними, на підприємствах України всіх форм 

власності щоденно травмується понад 250 працівників, з них близько 25 стають 

інвалідами і 4-7 осіб одержують травми зі смертельним наслідком. Випадки 

загибелі людей, зайнятих у суспільному виробництві, в Україні трапляються 

частіше в 5-6 разів ніж в  Японії та Великий Британії, які відомі своїм 

потужним економічним та промисловим потенціалом [2].  

При  цьому,  загальна  сума  відшкодування завданої шкоди працівникам,  

які  постраждали  від нещасного випадку на виробництві або професійного 

захворювання, складає приблизно 400 млн. грн. на  рік,  що  за  складних   

економічних  умов сучасності призводить  до  утворення боргу з цих виплат. 

Тільки за  останні  десять  років  з  бюджету  Фонду  соціального  страхування  

від  нещасних  випадків  на виробництві та  професійних  захворювань  України  

на  відшкодування  шкоди  заподіяної працівникові внаслідок  ушкодження 

його здоров‘я або в разі його смерті, страхові виплати особам, які перебували 

на його утриманні, виплачено понад 20 млрд. грн. На фоні загальних  проблем у 

сфері охорони праці проблема виробничого травматизму є дуже гострою, а 

зниження його рівня чи  не  найактуальнішим  питанням  соціальної  політики  

не  тільки  нашої  держави, а  й провідних економічно розвинених країн. 

Особливо  гостро  ці  проблеми відчуваються на підприємствах галузей з 

високим рівнем професійного ризику. За статистичними даними, кожен 

четвертий працівник працює в умовах впливу шкідливих виробничих факторів, 

рівні яких перевищують гранично допустимі. Основною причиною такої 

ситуації є недодержання  вимог  Законів ―Про  охорону  праці‖ та ―Про  

забезпечення  санітарного  та епідемічного благополуччя населення‖, які 

встановлюють відповідальність роботодавця за забезпечення здорових і 

безпечних умов праці. Викликає занепокоєння стан охорони праці та 

забезпечення соціальних гарантій на підприємствах недержавного сектору 

економіки, який все збільшується. Тут порушення правил безпеки носять 
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масовий характер, допускається приховування нещасних випадків, свавілля 

роботодавців в додержанні тривалості робочого часу,  відпочинку,  ухилення  

від  виплат  і  компенсацій  за  заподіяну  шкоду  від  нещасних випадків.  

За даними Держсанепідемслужби більше ніж 70% підприємств України не 

відповідають санітарним правилам. Особливо незадовільний санітарний стан 

відмічається на середніх, малих підприємствах, які явно недостатньо охоплені 

державним санітарним наглядом [2]. 

Міжнародна статистика свідчить, що в наш час травматизм може бути 

прирівняний до епідемії. Ризик  отримати  виробничу  травму  або  набути  

професійне  захворювання  в Україні у 5-8 разів вищий, аніж у розвинутих 

країнах. За станом охорони праці Україна посідає 92-ге місце у світі. 

Розглянемо  основні  чинники, що впливають  на  виробничий травматизм  

в Україні.  

Організаційні: відсутність проведення інструктажу з питань охорони 

праці; відсутність контролю; порушення вимог інструкцій, правил, норм, 

стандартів; невиконання заходів  щодо  охорони  праці; порушення  правил  

експлуатації устаткування,  транспортних  засобів,  інструментів; використання  

устаткування,  механізмів  та  інструментів  не  за призначенням, порушення 

виробничої дисципліни. 

Технічні:  несправність  виробничого  устаткування,  механізмів,  

інструментів; недосконалість  технологічних  процесів; недосконалість  або  

відсутність  захисних  загороджень,  запобіжних  пристроїв,  засобів 

сигналізації та блокування; зношеність устаткування (у деяких галузях до 80%).  

Психофізіологічні: помилкові дії працівника внаслідок втоми, надмірної 

важкості і напруженості  роботи,  монотонності  праці,  хворобливого  стану,  

необережності; невідповідність  психофізіологічних  чи  антропометричних  

даних  працівника  техніці,  що використовується  або  роботі,  що  виконується;  

незадоволення  роботою;  несприятливий психологічний клімат у колективі. 

Однією з основних причин незадовільного стану охорони праці в Україні 

залишається ―людський фактор‖, на який сьогодні припадає близько 75-80% 

усіх нещасних випадків на виробництві.   

Аналіз  динаміки  виробничого  травматизму  за  окремими  видами  

економічної діяльності показує, що в окремих галузях нагляду він має деяку 

тенденцію до зниження, але залишається надто високим (Таблиця 1) [3]. 

Таблиця 1. Динаміка загального виробничого травматизму за 

галузями економіки, осіб 

Галузь нагляду 2011 рік 2012 рік 2013 рік 

1 2 3 4 

Вугільна 4888 4255 3650 

Гірничнорудна та нерудна 354 276 303 

Нафтогазововидобувна 21 31 30 

Енергетика 202 157 154 

Будівництво 477 493 446 

Котлонагляд 31 37 35 
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1 2 3 4 

Машинобудування 1010 969 881 

Металургійна 628 520 508 

Хімічна 252 219 231 

Транспорт 586 580 566 

Зв'язок 83 92 67 

Газова промисловість 52 67 58 

Житлово-комунальне 

господарство 

292 279 250 

Агропромисловий комплекс 1102 1066 979 

Деревообробна 

промисловість 

131 126 119 

Соціально-культура сфера 

та торгівля 

1552 1450 1477 

Разом 11661 10617 9754 

 

Згідно даними таблиці 1, протягом 2011-2013 років виробничий 

травматизм мав тенденцію до зниження майже в усіх галузях промисловості, а 

якщо брати показники всіх галузей разом то в порівнянні з 2011 роком, 

кількість осіб травмованих осіб в 2013 році зменшився на 1907 осіб. Слід 

відзначити, що травматизм в вугільній промисловості завжди відрізнявся 

чисельністю, але в 2013 році травматизм зменшився 1238 випадків травмування 

осіб, але ж все таки 3650 травмованих за рік це дуже багато і тому слід 

працювати в цьому напрямку, щоб ще більше зменшувати травматизм в цій 

галузі промисловості. 

Висновки. Незважаючи на позитивні зміни в динаміці загального рівня 

травматизму на виробництві в більшості галузях економіки України існує 

багато проблем, які потребують своєчасного вирішення. Вирішення цих 

проблем можливе тільки за втручання держави і відповідних органів 

державного нагляду за охороною праці. Задля зменшення та запобігання 

виробничого травмування необхідно: забезпечити повне функціонування на 

підприємстві механізму охорони праці; попереджування працівників про ризик 

виникнення небезпечних ситуацій; своєчасно усувати причини, що призводять 

до нещасних випадків; забезпечити навчання та контроль знань з охорони праці 

на підприємствах; забезпечити дотримання працівниками вимог трудової та 

виробничої дисципліни.   
 

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

Чикунова-Васильєва Н.П., асистент (каф. ОПЦБ НТУУ«КПІ») 
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ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА МЕТОДИ РОБОТИ З 

БІОЛОГІЧНИМИ МАТЕРІАЛАМИ У МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ТА 

БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ЛАБОРАТОРІЯХ 

Цвєткович М.Р., студентка (гр. БЕ-21, ФБТ НТУУ «КПІ») 

 

Вступ. Інфекційні хвороби, професійні захворювання виникають в осіб, 

які безпосередньо працюють з хворими людьми, тваринами чи інфікованими 

біосубстратами. Вплив на людину даного фактору має місце на підприємствах 

м'ясної промисловості, при ремонті та обслуговуванні каналізаційних систем, в 

медичних, ветеринарних, зокрема біотехнологічних підприємствах. 

Професійний характер інфекційних захворювань підтверджується даними 

санітарно-гігієнічних умов праці, це свідчить про те, що особа, яка захворіла 

під час роботи, мала контакт із однорідною інфекцією. 

 Серед інфекційних професійних захворювань найбільш часто у медичних 

працівників зустрічаються туберкульоз органів дихання, гепатит; у працівників 

тваринних комплексів - бруцельоз, інфекційні захворіння шкіри, а працівники 

мікробіологічних установ, порівняно із іншими, знаходяться в максимально 

небезпечних умовах [1]. 

 Згідно законодавству в галузі гігієни праці: суспільні відносини, які 

виникають у сфері забезпечення санітарного благополуччя, відповідні права і 

обов'язки державних органів, підприємства, установ, організацій та громадян 

регулюються Законом України «Про забезпечення санітарного та 

епідеміологічного благополуччя населення». Закон встановлює порядок 

організації державної санітарно-епідеміологічної служби і здійснення 

державного санітарно-епідеміологічного нагляду в Україні. Згідно цього Закону 

оптимальні умови життєдіяльності, що забезпечують низький рівень 

захворюваності, відсутність шкідливого впливу на здоров‘я населення факторів 

навколишнього середовища, а також умов для виникнення і поширення 

інфекційних захворювань. Відповідно до цього Закону підприємства, установи і 

організації зобов'язані розробляти і здійснювати санітарні та протиепідемічні 

заходи; забезпечувати лабораторний контроль за виконанням санітарних норм 

стосовно рівнів шкідливих для здоров‘я факторів виробничого середовища; 

інформувати органи та установи державної санепідеміологічної служби про 

надзвичайні події та ситуації, що становлять небезпеку для здоров‘я населення; 

відшкодувати в установленому порядку працівникам та громадянам збитки, 

яких завдано їх здоров‘ю в результаті порушення санітарного законодавства  

[2 - 3]. 

Предметом дослідження є встановлення основних методів роботи з 

мікробіологічними матеріалами.  

Аналіз публікацій. В галузі безпеки охорони праці у лабораторних умовах 

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 
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безпеки та проблеми безпеки в цілому які є надзвичайно актуальними. Крім 

того надано інформацію щодо правильних методів роботи з мікробіологічними 

матеріалами та транспортування інфекційного матеріалу [4]. Також деякі 

принципи охорони праці викладені в Законі України «Про забезпечення 

санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» [3].  

Основні результати дослідження. Більшість лабораторних травм і 

пов'язаних із роботою інфекцій виникають через помилки людей, не достатньо 

розроблених лабораторних методів та невірного використання устаткування. У 

роботі розглянуто основні технічні методи, призначенні для попередження чи 

зведення до мінімуму великої частини широко розповсюджених проблем 

такого характеру. 

 Безпечна робота зі зразками в лабораторії. Неправильний збір, 

транспортування та поводження зі зразками в лабораторії сполучені з ризиком 

інфікування людини, яка займається з ними.  

 Транспортування зразків в межах установи.  Для попереджання 

випадкового витоку чи проливання небезпечного біоматеріалу слід 

використовувати вторинні контейнери, для того, щоб контейнери не могли 

перевернутися. Вторинним контейнером може бути металічним чи 

пластмасовим, не зіпсованим автоклавуванням та резистентним до дії хімічних 

дезінфікуючих речовин. Бажано щоб між кришкою та корпусом була 

ущільнювальна прокладка. Такі контейнери слід регулярно деконтамінувати. 

 Отримання зразків. Лабораторії, які отримають велику кількість зразків, 

повинні виділяти спеціальні приміщення чи місця для цієї мети. 

 Попереджання поширенню інфекційних матеріалів.   

1. Щоб уникнути завчасної втрати вантажу, мікробіологічні петлі для 

пересіву повинні мати діаметр 2-3 мм і не мати розриву. Для зведення до 

мінімуму вібрації довжина плеча повинна бути не більше 6 см. 

2. Для запобігання небезпеки розбризкування інфекційного матеріалу у 

відкритому полум'ї бунзеновської горілки для стерилізації петель для пересіву, 

слід використовувати закриті електричні мікроспалювач. Перевага 

використання одноразовими петлями для пересіву, котрі не потребують у 

стерилізації.  

3. Слід проявляти обережність при сушці зразків мокроти, задля 

уникнення утворення аерозолів. 

4. Відпрацьовані зразки та культури мікроорганізмів для автоклавування 

та/або видалення, поміщають у непроникні контейнери, наприклад, у 

лабораторні сміттєві мішки. Перед тим, як утилізувати дані мішки, слід 

ретельно перев'язати їх, наприклад автоклавною стрічкою. 

5. В кінці кожного періоду роботи, робочі зони слід деконтамінувати 

відповідним дезінфікуючими речовинами [4-5]. 

 Попередження потрапляння інфекційних матеріалів до організму 

людини та контакту зі шкірою та очима. 

1. Великі частинки та краплі (діаметром більше 5 мкм), що утворюються 

під час мікробіологічних маніпуляцій, швидко осідають на плоскі поверхні та 



439 

руки оператору. Для цього слід використовувати рукавиці одноразового 

призначення. Робітникам лабораторії слід уникати контакту рук та роту, очей та 

обличчя. 

2. Продукти та напої не слід вживати чи зберігати у лабораторії. 

3. У лабораторії неможна використовувати косметичні засоби. 

4. У лабораторії не слід брати до рота жодні предмети - ручки, олівці, 

гумку. 

5. Обличчя, очі, рот повинні бути закриті екраном чи іншим чином 

захищені під час будь-якої операції, котра може призвести до появи бризків 

потенційно інфекційних матеріалів [4-6]. 

Висновки. Основні технічні методи, призначенні для попередження чи 

зведення до мінімуму великої частини широко розповсюджених проблем 

інфекційного характеру враховують: транспортування зразків в межах 

установи; отримання зразків; попереджання поширенню інфекційних 

матеріалів; попередження потрапляння інфекційних матеріалів до організму 

людини та контакту зі шкірою та очима. 

 Проведення роботи у мікробіологічних та біотехнологічних 

лабораторіях відповідно даним технічним методам є гарантією тому, що 

небезпека інфікування працівників буде зведена до мінімуму. 

 
Науковий керівник: Гусєв А.М., к.б.н., доцент (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ») 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В 

СИСТЕМІ ЗЕД 

Цибуленко М.О., студентка (гр. УЗ-21, ФММ НТУУ «КПІ»), 

Полукаров О.І., канд. техн. наук (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ») 

 

У  статті розглянуті питання важливості охорони праці в умовах 

сьогодення, висвітлено управлінський процес в рамках системи управління 

охороною праці. Представлено міжнародні стандарти в сфері охорони праці 

на підприємствах, що займаються ЗЕД та міжнародні організації, що 

регламентують даний процес. Відображено підходи до управління в даній 

сфері. Надано рішення щодо покращення системи охорони праці. 

Ключові слова: охорона праці; система управління охороною праці; 

міжнародний стандарт; міжнародна організація; підходи до управління 

охороною праці.  

Вступ. Праця – невід‘ємна складова кожної людини, це та діяльність, що 

покликана створювати певні матеріальні або духовні блага, що задовольняють 

наші потреби. Безумовно, такий трудовий процес, що розглядається в межах 

підприємства, повинен протікати злагоджено, не завдаючи клопоту управлінню 

компанією. Тому, виникає «система правових, соціально-економічних, 

організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних 

заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності 

людини у процесі трудової діяльності»[1], а саме – охорона праці. 

Постановка задачі. Мета статті  охарактеризувати підходи до 

управління охороною праці в системі ЗЕД, їх важливість в умовах сьогодення. 

Результати дослідження. Задля прийняття необхідних рішень в міру 

виявлення потенційних проблем на підприємстві, що пов‘язані з охороною 

праці, було створено певну систему управлінських органів, що, 

використовуючи нормативні документи, можуть передбачити, запобігти 

певним негативним наслідкам, створені для надання безпечних, здорових умов 

праці – це система управління охороною праці (СУОП). 

СУОП розглядається як набір «органів управління підприємством, 

які...провадять цілеспрямовану, планомірну діяльність щодо здійснення завдань 

і функцій управління з метою створення... високопродуктивних умов праці»[2]. 

За рахунок дотримання таких засад, можна досягти підвищення ефективності 

на підприємстві, покращити виробничий побут, запобігти травмам та 

професійним захворюванням.  

Стандарти в сфері охорони праці на підприємствах, що займаються ЗЕД 

мають велике значення при реалізації системи управління охороною праці. Їх 

фактично можна розподілити на п‘ять категорій: від стандартів підприємств, 

галузевих та міжгалузевих стандартів, державних, — до міждержавних (ГОСТ). 

Принципи дотримання охорони праці закріплені не лише в стандартах, але й в 

директивах, нормах, певних положеннях, інструкціях тощо. Серед них 

виділяють найголовніші: 
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1. OHSAS 18001:2007  («Occupational health and safety management systems 

— Requirements») — міжнародний стандарт що відноситься до системи 

менеджменту гігієни і безпеки праці і призначений для попередження 

небезпечних виробничих факторів, уникнення ризику нещасних випадків, 

створення інтегрованої системи TQM (концепція управління якістю в сфері 

охорони праці), забезпечення належного здоров‘я та безпеки працюючих та 

інші складові. 

2. Міжнародні стандарти по перенесенню, пересуванню тягарів — згідно 

з Конвенцією ғ 127 і Рекомендацією ғ 128. 

3. Рамкова директива — Directive 89/391/EEC — (від 12.06.1989 р.) «Про 

впровадження заходів для поліпшення безпеки та охорони здоров'я працівників 

під час роботи». 

4. Directive 92/85/ЕЕС — директива в сфері безпеки і захисту певних груп 

працюючих на своєму робочому місці: вагітних та матерів-годувальниць чи 

таких, що нещодавно народили. 

5. Міжгалузевий нормативний акт про охорону праці (ДНАОП 0.00–

4.03.93 – «Положення про розслідування та облік нещасних випадків») тощо.  

Для управління охороною праці в рамках великомасштабності, було 

створено відповідні міжнародні організації, такі як: Міжнародна організація 

праці (МОП) (перевірка дотримання безпеки індивіда, його здоров‘я на 

виробництві та ін.); МАГАТЕ (Міжнародна агенція з атомної енергії, ціллю якої 

є створення «системи гарантій для забезпечення того, щоб ядерні матеріали, 

призначені для мирних цілей, не використалися для озброєння»[3]; WHO - 

Всесвітня організація охорони здоров'я (World Health Organization), метою якої 

є впровадження охорони здоров'я населення країн усього світового простору та 

інші. Такі системи працюють на базі зазначених стандартів. 

В основі управління охороною праці лежать два підходи: системний та 

процесний, які являються фундаментом розвитку даної сфери. На такій основі 

було імплементовано конкретний набір факторів, що мають вагомий вплив на 

ефективність діяльності СУОП, що й лежить в основі сучасних підходів до 

управління охороною праці в системі зовнішньоекономічної діяльності. Такі 

фактори передбачають 7 основних елементів, серед них: управління економічне 

та на основі оцінювання ризикованості, планування, діяльність в сфері 

коригування та запобігання, безпосереднє запобігання певним негативним 

явищам на підприємстві, мотивація та співпраця робітників, покращення 

системи охорони праці. 

Економічний підхід розглядається зі сторони втрат та прибутків: 

недодержання безпеки праці на підприємстві може спровокувати безліч 

небезпечних результатів, що можуть звести отримані прибутки до мінімуму, 

завдаючи величезних збитків. Тому, надзвичайно важливо розуміти економічну 

складову, досліджувати всі ризики, забезпечувати безпечність місць роботи, 

інформування працюючих в сфері охорони праці. 

Управління, що пов‘язане з оцінкою ризику передбачає застосування 

ризик-менеджменту - системи управління ризиками, в основі якої знаходиться 
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стратегія і тактика управління, що спрямовані на досягнення основних цілей 

підприємства. 

Цілеспрямованість планування включає набір визначених дій, метою яких 

є досягнення цілей, що були поставлені перед організацією. 

Ідентифікуючи стан безпеки, сукупність можливих ризиків, загроз, 

розрахувавши відповідні показники у сфері охорони праці та провівши кінцеві 

підрахунки – перевірку – можна зарадити небезпечним умовам праці – це 

управління, яке розглядається як корегувальна, запобіжна діяльність чи 

конкретне запобігання. 

Заохочуючи робітників до співпраці в системі управління охороню праці 

має досить важливе значення: кожна людина, будучи обізнаною в даній галузі, 

створить сприятливі передумови до підвищення ефективності компанії. Для 

цього важливо дотримуватися культури безпеки та виховувати належним 

чином світогляд працюючих. 

Вдосконалення системи – полягає у врахуванні попередніх факторів, в 

прагненні до додержання усіх вимог безпеки, створенні сприятливого 

середовища, безпечного для здоров‘я, а також в орієнтації на передові країни, 

що рухаються на крок вперед від інших. Останні, в основному, західні країни, 

застосовують, окрім системи безпекою (OHSAS 18001:1999), підходу в сфері 

ризик-управління, ще й підхід ISRS (International Safety Rating System), що 

створений задля оцінювання ефективності управління охороною праці та її 

сертифікації. 

Висновки. Отже, проаналізувавши систему управління охороною праці, 

визначили значення, основні особливості міжнародних стандартів вимог до 

СУОП організацій. Виділивши два основних підходи до управління охороною 

праці: процесний та ситуаційний, виокремили в їх межах сім факторів – від 

планування до вдосконалення системи. Данні підходи зменшують ризик 

небезпеки травматизму і профзахворюванності, підвищують продуктивність 

праці робітників, збільшують ефективність організації в цілому.  

Підхід, заснований на покращенні процесу управління охороною праці, 

особливо притаманний високорозвиненим країнам. Українські підприємства, 

орієнтуючись на зарубіжний досвід в сфері охорони праці, за рахунок даних 

підходів, можуть значно підвищити рівень охорони праці та збільшити 

ефективність організації в цілому. 
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ОХОРОНА ПРАЦІ ПИВОВАРНОЇ ГАЛУЗІ 

Чабаненко О.І., студент (гр. БТ-21, ФБТ НТУУ «КПІ») 

                     

Вступ. Пивоваріння – одна з найдревніших галузей застосування сучасної 

біотехнології, упродовж тисячоліть людство вдосконалювало майстерність 

пивовара, проте не меншої уваги слід приділити питанням охорони праці 

робітників сучасних заводів.  

Сутність науки про збереження здоров'я та безпеки людини в середовищі 

проживання полягає у виявленні та ідентифікації небезпечних та шкідливих 

факторів; розробці методів і засобів захисту людей шляхом зниження 

небезпечних і шкідливих факторів до прийнятних значень; вироблення заходів 

по ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. 

Предмет дослідження дослідити  основні фактори негативного впливу на 

здоров‘я робітників пивоварного підприємства. 

Мета дослідження ідентифікувати небезпечні фактори пивоварного 

виробництва і визначити заходи та засоби захисту працюючих від їхнього 

впливу. 

Завдання дослідження.  

Розглянути основні технологічні процеси, які задіяні в ході пивоварного 

виробництва, визначити супроводжуючі ці процеси, шкідливі та небезпечні 

фактори, запропонувати заходи та засоби по захисту здоров‘я працюючих. 

Основні результати дослідження. Основними небезпечними і шкідливими 

факторами, що характерні для пивоварного підприємства є : 

 Фізичні 

 Хімічні 

 Психофізіологічні 

Розглянемо детальніше види шкідливих факторів. 

До фізичних виробничих факторів відносяться: 

1. рухомі машини і механізми, рухомі частини обладнання, які можуть 

призвести до травмування працівників; 

2. підвищене значення напруги в електричному ланцюзі, яке може 

привести до електротравми; 

3. підвищені рівні шуму і вібрації, які можуть призвести до різних 

порушень здоров'я людини, в тому числі і до зниження слуху; 

4. підвищена або знижена температура повітря робочої зони можуть 

призвести до простудних захворювань; 

5. підвищена запиленість і загазованість повітря робочої зони, які можуть 

привести до захворювання органів дихання [1]. 

До хімічних небезпечних і шкідливих виробничих факторів для 

пивоварного підприємства буде вплив на організм людини кислот, лугів, хлор-, 

сіро-, азотовмісних та інших речовин. 

Розглянемо характеристики основних небезпечних сполук, що присутні 

на пивоварні. 
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Для технологічних процесів використовується каустична сода, 

кальцинована сода, хлорне вапно. 

Каустична сода NaOH в рідкому і твердому вигляді викликає опіки і 

особливо небезпечна при попаданні в очі. Після опіків залишаються рубці. Дія 

розчину NaOH на тіло тим сильніше, чим вище його концентрація і 

температура. ГДК парів каустичної соди 0,5 мг / м3. Тверду каустичну соду 

слід зберігати в сталевих гофрованих барабанах, рідку - в сталевих бочках. 

Концентровані розчини тверднуть при температурі 3-4° С. Щоб уникнути цього 

в холодну пору року трубопроводи для каустичної соди слід обігрівати і 

теплоізолювати. При нагріванні розчину NaOH або попаданні в гарячий луг 

бризок вологи може статися раптовий викид лугу і поразка ним тіла або одягу. 

Кальцинована сода Na2CO3 - порошок білого кольору, розчинний у воді. 

Розчин має лужну реакцію. При тривалій роботі з розчинами можливі екземи, 

розпушення і виразка шкіри, дерматити. Концентрований розчин викликає опік 

і помутніння рогівки. Кальциновану соду треба зберігати в багатошарових 

паперових мішках в сухих складських приміщеннях [2]. 

Робітники, зайняті розвантаженням і транспортуванням кислот, 

обов‘язково мають бути забезпечені засобами особистого захисту. 

Хлорне вапно СаОС12 - білий порошкоподібний продукт. Виділяється 

пил і пари хлору подразнюють шкіру, очі, верхні дихальні шляхи, можуть 

викликати бронхіальну астму, пошкодження зубів. Засобами захисту є 

респіратори, захисні окуляри, рукавички. Зберігають вапно в дерев'яних бочках, 

у закритих, сухих, затемнених і добре провітрюваних складах. Неприпустимо 

зберігання спільно з вогненебезпечними та вибуховими речовинами, 

мастилами, балонами зі стисненими газами і металом. 

Таблиця 1. Характеристика речовин, що утворюються 

 при виробництві пива 

Назва речовини ГДК, мг/м
3 

Клас небезпеки 

Зерновий пил 4 4 

Окис вуглецю 20 4 

Двоокис вуглецю 9000 - 

Аміак 20 4 

Сода кальцинована 2 3 

Їдкий натр 0,5 2 

 

Проникнення організм вищезазначених сполук можливе через дихальні 

шляхи, шлунково-кишковий тракт і шкіру. Безпосередній контакт з такими 

речовинами порушує нормальний перебіг фізіологічних процесів, знижує 

працездатність або навіть викликає патологічні зміни систем і органів людини. 

Характер виникаючої патології та ступінь токсичної дії залежить від хімічної 

будови речовини, кожному з яких притаманна певна біологічна дія. Тому слід 

вести ретельний контроль над виконанням інструкції з охорони праці при 

роботі з їдкими та іншими небезпечними речовинами. Робочі мають бути 

забезпечені засобами особистого захисту, а саме: герметичними захисними 
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окулярами, гумовими рукавичками і взуттям, спецодягом з щільної 

кислотостійкої тканини, респіраторами для роботи з небезпечними 

речовинами[3]. 

Психофізіологічні умови праці характеризуються величиною вантажу, що 

піднімається вручну, робочою позою і переміщенням працівника в просторі, 

темпом в роботі, монотонністю, емоційною напруженістю, естетичним та 

фізичним дискомфортом, змінність режимів роботи. Психофізіологічні умови 

праці визначаються також робочою обстановкою, взаєминами в трудовому 

колективі. Тому важливо, щоб у колективі був створений сприятливий 

соціальний і моральний клімат, що в рівній мірі залежить як від керівників, так 

і від робітників. Позитивний вплив чинять заходи з тімбілдінгу 

(англ. Team building – побудова команди), що включають у себе організацію 

суспільного дозвілля, заохочування і т.д. 

Слід зазначити, що на пивоварному заводі обов‘язково має бути 

розроблений загальний комплекс заходів з охорони праці, що включає 

інженерно-технічні, медико-санітарні та соціально побутові профілактичні 

заходи, необхідні умови для створення безпечної і здорової трудової діяльності. 

У галузі охорони праці покладено принцип профілактики, спрямований на 

попередження можливості виробничих травм та професійних захворювань. Для 

забезпечення безпеки технологічного обладнання слід  впровадити автоматичне 

керування, а також засоби захисту працюючих від ураження електричним 

струмом[4]. 

Висновки. На пивоварному виробництві існує низка шкідливих для 

здоров`я людини факторів. Заходи щодо профілактики негативного впливу 

виробничих чинників включають гігієнічну раціоналізацію технологічного 

процесу, його механізацію та герметизацію. Ефективним засобом є заміна 

отруйних речовин нешкідливими або менш токсичними. Значна роль у 

попередженні негативного впливу та професійних інтоксикацій належить 

механізації виробничого процесу, герметизації виробничого обладнання, що 

дає можливість проведення його в замкнутих апаратах, приміщеннях і зводить 

до мінімуму необхідність контакту працівника з пилом, токсичними 

речовинами та парами. До ефективних санітарно-технічних заходів відноситься 

вентиляція робочих приміщень. Операції з особливо токсичними речовинами 

повинні проводитися в спеціальних витяжних шафах з потужним 

відсмоктувачем або в замкнутих аппаратах, обов`зково застосовують 

індивідуальні засоби захисту. Крім того, велике значення має дотримання 

правил особистої гігієни. Для підтримки  високої працездатності робітників 

дуже важливо, щоб у  колективі був сприятливий соціальний і моральний 

клімат. 
 

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

Чикунова-Васильєва Н.П., асистент (каф. ОПЦБ НТУУ«КПІ») 
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СМОГ. ПРИЧИНИ УТВОРЕННЯ СМОГУ. ЗАХОДИ, ЩОДО 

ЗАПОБІГАННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДЕЙ. 

Чикунова-Васильєва Н. П., асист. (каф. “ОПЦБ” НТУУ «КПІ»), 

Козачок Т.О., студ. (гр. ЛЕ-31, ІХФ НТУУ «КПІ») 

 

Життя та господарська діяльність нерозривно пов‘язані з використанням 

природних ресурсів та зміною стану довкілля. Кінець XX  та початок XXI 

століття ознаменувались не тільки визначними науково-технічними  

досягненнями, але і суттєвим погіршенням стану навколишнього природного 

середовища внаслідок забруднення атмосфери, природних вод, грунтів.  

Негативні наслідки від антропогенного впливу на довкілля за останні 

десятиліття досягли таких грандіозних масштабів, що стали загрожувати 

здоров‘ю та благополучному існуванню людства. Тому проблеми охорони 

навколишнього середовища, захисту середовища від забруднення 

промисловими викидами, автотранспортом, екологічної безпеки виробництва 

повсюди набули важливого значення. За рахунок активного впливу людини на 

природу, навколишнє середовище опинилось під постійним зростаючим 

антропогенним навантаженням. 

Один з основних видів забруднення атмосфери – автомобільний 

транспорт. У викидах автомобілів знаходяться такі шкідливі речовини як: 

угарний газ, окиси азоту, тверді частинки та летючі органічні з‘єднання. На 

автотранспорт приходиться 90% угарного газу, що взагалі викидається в 

атмосферу. При високих рівнях вмісту у повітрі він викликає сонливість і 

навіть призводить до смерті.  

Тверді частинки, що осідають навколо (в тому числі на нашому одязі та 

шкірі) є складовою частиною забруднень від автотранспорту. Найменші з них 

(діаметром до 10 мікрометрів, тобто однієї сотої міліметра) спроможні 

проникати глибоко в легені, загострюючи респіраторні захворювання. Значну 

кількість цих частинок викидають у повітря автомобілі з дизельними 

двигунами та великі вантажівки. Вихлопні гази дають одну третю вуглекислого 

газу, що викидається в повітря, сприяють утворенню парникового ефекту, який 

викликає глобальне потепління. Летючі органічні речовини, такі як 

поліароматичні вуглеводні та бензол, спонукають утворення смогів. Викиди 

вуглеводнів є наслідком не повного згорання палива. Це можуть бути гази чи 

тверді частинки. Бензол (що потрапляє у атмосферу з вихлопами та випарами з 

бензобаків та бензоколонок під час заправки автомобілів) може викликати рак 

легенів та респіраторні захворювання. 

За даними Всесвітньої організації охорони здоров‘я, цей газ настільки 

небезпечний, що для нього не існує норм гранично допустимої концентрації. 

Окиси азоту з повітряними масами переміщуються на значні відстані і, 

з‘єднуючись із сіркою, випадають у вигляді кислотних дощів, забруднюючи 

земляні угіддя, водойми, руйнуючи різні забудови. Окиси азоту можуть також 

з‘єднуватись з твердими частинками не повністю згорівшого палива та угарним 
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газом, утворюючи фотохімічний смог. Спільна реакція вуглеводів, кисню та 

окисів азоту на сонячне випромінювання приводять до утворення озону. 

Виділяють три шари смогу: 

 нижній, розміщений у приземних шарах повітря. Він утворюється в 

основному від вихлопних газів транспорту та перерозподілу піднятого в 

повітря пилу; 

 другий шар утворюється через викиди опалювальних систем, 

розташовується на висоті близько 20-30 м над поверхнею землі; 

 третій шар розміщується на висоті 50-100 м та більше, утворюється, в 

основному, внаслідок викидів промислових підприємств. 

Смог досить токсичний. 

Виділяють три типи смогу: 

 Крижаний смог (аляскового типу); 

 Вологий смог (лондонського типу); 

 Сухий, або фотохімічний, смог (лос-анджелеського типу) 

Крижаний смог характерний для міст, розташованих у високих (північних) 

широтах. Він утвориться при температурах нижче — 30° С, повному штилі, 

високій вологості повітря і наявності могутніх джерел забруднення 

атмосфери. При низькій температурі крапельки водяної пари перетворюються 

в кристалики льоду (розміром 5-10 мкм) і повисають у повітрі у виді 

густого білого тумана, видимість зменшується до 8-10 м. На кристаликах 

льоду адсорбуються часточки і молекули пилогазових викидів. Стаючи 

тяжчими, кристалики льоду опускаються до приземного шару. Подих у такому 

тумані стає неможливим. Для України крижаний смог не характерний. 

Лондонський смог формується при вологості повітря близько 100%, 

температурі 0°С, тривалій штильній погоді і високій концентрації продуктів 

згоряння твердого і рідкого палива (SО2, сажі, NО і СО). Спостерігається 

частіше в осінньо-зимовий період, характерний для помірних широт з вологим 

морським кліматом. Смог одержав свою назву після катастрофи у столиці 

Великобританії, у грудні 1952 р., зв'язаної з високим забрудненням повітря і 

тривалим штилем протягом двох тижнів. У цей період різко підвищилося число 

легеневих і серцево-судинних захворювань, смертність збільшилася більш, ніж 

у 10 разів. Подібні ситуації повторювалися в грудні 1956 і січні 1957 р. Завдяки 

вжитим заходам по обмеженню пилогазових викидів забруднення 

атмосферного повітря в Лондоні значно знизилося. Так, у період 1952—1970 р. 

викиди сажі при опаленні житлових будинків скоротилися з 130 тис. т у рік до 

10 тис. т, а від промислових підприємств із 50 тис. т до 5,0 тис. т у рік. Сильний 

туман, що утворився в грудні 1972 р., що висів над містом протягом двох 

тижнів, цього разу не викликав серйозних наслідків для населення. Смог типу 

лондонського характерний для Маріуполя, Одеси й інших приморських міст. 

Фотохімічний смог утворюється в ясну сонячну погоду, при низької 

вологості, температурі вище +30° С, повній відсутності вітру і високого 

забруднення повітря. При фотохімічному смозі спостерігається поява 
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блакитнуватого серпанка чи білуватого туману і зв'язане з цим погіршення 

видимості. 

 Фотохімічний смог (видима не озброєним оком туманність їдких газів, 

характерна для таких крупних міст, як Лос-Анджелес та Мехіко) формується в 

результаті дії сонячного ультрафіолетового випромінювання на вуглеводні та 

окиси азоту. Через температурні інверсії (коли поверх землі повітря більш 

холодне ніж в вище лежачих шарах) смог висить над містом і не розсіюється. 

Дослідження в США показали, що під час смогів астматики частіше 

страждають від нападів і потрапляють до лікарень. Основними хімічними 

сполуками, що забезпечують властивості смогу, є озонид вуглецю і пероксіаціл-

нітрати (ПАН), що утворюються в результаті хімічних реакцій вуглеводнів, що 

знаходяться в повітрі, з оксидами азоту і вуглецю під впливом сонячної радіації 

(фотохімічний ефект). Смог викликає в людей роздратування органів почуттів, 

хімічно діє як окислювач (підсилює корозію металів, приводить до 

розтріскування гуми). Фотохімічний смог характерний для таких міст, як 

Дніпропетровськ, Донецьк, Запоріжжя. 

Автотранспорт – не єдина причина забруднення повітря. Головним його 

джерелом є промислові підприємства. Спалювання, наприклад, вугілля на 

теплових електростанціях супроводжується викидами диму, який містить 

двоокис сірки та окис азоту. При спалюванні великої кількості побутового 

сміття, яке постійно накопичується, виникає дим, у якому знаходяться 

діоксини. Речовини, які використовуються у хімчистці, містять перхлоретилен, 

який було внесено спеціалістами до списку "шкідливих для здоров‘я 

забруднювачів повітря", які мають канцерогенні властивості. Через постійне 

збільшення забруднення повітря збільшились випадки госпіталізації хворих з 

астмою. Збільшується захворюваність астмою та іншими респіраторними 

захворюваннями серед дітей, погіршується стан людей похилого віку, вагітних 

жінок, людей із захворюваннями серця та легень. Дійшло навіть до того, що 

лікарі їм радять інколи не виходити на прогулянки.  

Методи боротьби зі смогом 

Смог несе велику небезпеку для всієї біосфери. Боротьба з ним — одне з 

найголовніших завдань у вирішенні екологічного питання. На міському рівні, 

боротьба зі смогом полягає в прийнятті різних законодавчих заходів, які 

зобов'язують промислові підприємства строго контролювати викиди їхніх 

шкідливих речовин в атмосферу, зменшити сумарні викиди від автомобілів, 

шляхом обмеження їх знаходження в місті, закликами відмовитися від 

особистого автотранспорту. Основними на сьогоднішній день методами 

зниження забруднення атмосфери, в тому числі кислото-утворюючими 

викидами, є розробка та впровадження різноманітних очисних споруд і 

правовий захист атмосфери. Перспективна заміна бензину в автомобілях 

іншими видами палива (це очистка палива, а зокрема бензину від шкідливих 

домішок, таких як свинець, який ушкоджує головний мозок дітей.), 

застосування газобалонних автомобілів, що використовують природний газ, і 

електромобілів.  Зменшити частку смогу, створювану промисловістю, можна за 
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допомогою пиловловлювачів(фільтрів), якщо обладнати ними підприємства. 

Локальний захист від смогу — особистий внесок людини в очищення повітря і, 

відповідно, у власне здоров'я. Це досягається принциповим користуванням 

екологічно чистої технікою та пальним, купівлею безпечних для 

навколишнього середовища і свого здоров'я господарських засобів. Певну роль 

може зіграти і зниження споживання енергії.  

Захиститися від смогу важко. При його появі, насамперед, слід якомога 

щільніше закрити вікна і двері в своєму будинку (не завадять ущільнюючі 

матеріали - папір, поролон) і не випускати на вулицю маленьких дітей. Якщо 

необхідно зробити поїздки по місту, для захисту органів дихання слід 

використовувати марлеву пов'язку, злегка змочену розчином питної соди .     

Повністю позбавитися від смогу нам не вдасться, адже для цього 

потрібно перевести весь транспорт на екологічно чисте паливо, встановити 

очисні споруди на всіх заводах і фабриках, значно зменшити кількість 

випаровування шкідливих газів, проте прийняти менш радикальні заходи з 

очищення біосфери від його шкідливого впливу цілком реально. Найбільші 

труднощі в дослідженнях щодо зниження забруднення від вихлопних газів 

викликає зменшення викидів оксидів азоту, які крім освіти кислотних опадів 

відповідальні за появу фотохімічних забруднювачів (фотохімічний смог) і 

руйнування озонового шару в стратосфері. Для вирішення цієї проблеми 

ведуться роботи зі створення різних каталітичних конвертерів, що перетворять 

оксиди азоту в молекулярний азот. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРИ РОБОТІ ІЗ КЛІНІЧНИМИ 

ЗРАЗКАМИ НА ПРИКЛАДІ ПРОЦЕДУРИ ВИДІЛЕННЯ ДНК ІЗ КРОВІ 

Чумаченко В.О., студент (гр. БМ-21, ФБТ НТУУ «КПІ») 

 

Вступ. На даному етапі розвитку людства, одним із пріоритетних 

напрямків розвитку науки є генетичні дослідження. Вчені мають безліч методів 

для виділення нуклеїнових кислот із будь-яких джерел (крові, слини, пилу, 

ґрунту, тощо). Особливо важливим є використання даних методів у медицині, 

мікробіології, генній інженерії та інших прикладних дисциплінах. Усі вони так 

чи інакше стикаються у своїй роботі із інфекційними агентами (вірусами, 

бактеріями, грибами, пріонами, найпростішими), а тому розробка особливих 

правил роботи із потенційно небезпечними зразками вкрай важлива. В даному 

випадку фактором ризику виступає не тільки можливість зараження людини, а 

й передача інфекції далі, що може призвести до масштабних наслідків – 

епідемій, а можливо й пандемій. 

Предметом дослідження є особливості роботи із кров‘ю при виділенні 

нуклеїнових кислот, оцінка можливих небезпек, та узагальнення підходів, 

правил і рекомендацій щодо мінімізації ризику при виконанні даного роду 

процедур.    

Аналіз публікацій. При дослідженні клінічних зразків крові присутні 

ризики трьох основних груп: біологічного, хімічного, фізичного ураження. Для 

більш зручного викладу інформації дослідження, розглядати їх необхідно 

окремо[1].  

Біологічним є ураження інфекційне, таке що в основі своїй несе 

взаємодію із патогенним агентом. На сьогоднішній день, вчені зазначають, що 

лідируючими інфекційними агентами є вірус імунодефіциту людини, гепатит 

B,C. Ситуацію ускладнює неможливість завчасної перевірки досліджуваних 

зразків на патогенність, а тому в лабораторіях, де можливе інфікування 

притримуються правила: «кожен зразок потенційно інфікований». Дане 

правило стверджує, що людина повинна усвідомлювати величину ризику 

незалежно від фактичного її значення[2].  

Загалом, при роботі із кров‘ю найчастіше мають місце наступні способи 

біологічного зараження: через шкіру та через слизову оболонки.  

Зараження через шкіру може відбутися при потраплянні патогенну на 

відкриту рана або ж через укол голкою шприцу[3].  

Основні результати дослідження. Слід зазначити, що при виділення ДНК 

не користуються гострими предметами, які потенційно могли б пошкодити 

шкіру. Однак, існують методики проведення генетичних досліджень, за яких 

при роботі мають місце хімічно агресивні сполуки (фенол, хлороформ), які 

можуть призвести до хімічного опіку при потраплянні на шкіру і можливого 

інфекційного зараження. В даному випадку, основним захисним інструментом є 

спеціальні резинові рукавички та уважність. Рукавички не пропускають хімічні 
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речовини, проте можуть легко порватись і відкрити доступ до потенційної 

небезпеки. 

Зараження через слизову оболонку полягає у потраплянні частин 

клінічного зразку в очі, або в дихальні шляхи. В даному випадку, ризик 

ховається у специфічному обладнанні, яке використовується під час проведення 

процедури: «епіндорф», пластикова пробірка на 1,5 мл має таку будову, за якої 

може міцно герметично закриватись, проте при її відкритті існує ризик 

розплескування частини в місту у деякому об‘єму навколо. Інколи необхідним є 

робота із сухою кров‘ю, як представляє собою дуже крихку субстанцію, яка 

схильна до пилоутворення, а відповідно до потрапляння із повітрям у дихальні 

шляхи. Таким чином клінічний зразок може потрапити в очі, рот, ніс. Щоб 

запобігти перебігу такої можливості, при роботі із кров‘ю слід використовувати 

спеціальні захисні окуляри, а також марлеві пов‘язки чи респіратори[2].  

Основним хімічним фактором ризику при виділенні ДНК із крові є  

робота із агресивними хімічними речовинами – фенолом і хлороформом. 

 Хлороформ – органічна хімічна сполука, що за стандартних умов є 

прозорою леткою речовиною із солодким смаком. Має негативний вплив на 

центральну нервову систему людини. При вдиханні повітря із вмістом 

хлороформу 0,09 %, за короткий час - викликає в організмі запаморочення, 

голово кружіння, головну біль. При частому контакті із речовиною можливі 

проблеми із печінкою. 

 Фенол відноситься до високо небезпечних речовин. При вдиханні 

викликає порушення функцій нервової системи. Пил, пари чи розчин фенолу 

подразнюють слизову оболонку очей, дихальних шляхів, шкіру, викликає 

хімічні опіки. Потрапляючи на шкіру фенол дуже швидку всмоктується навіть 

через непошкоджені ділянки і вже через декілька хвилин починає діяти на 

тканини головного мозку. Короткочасне збудження, а потім параліч дихального 

центру. При дії навіть малих доз фенолу спостерігається чхання, кашель, 

головна біль, голово кружіння, нудота, втрата сил. 

 Для захисту працівника від даного виду ризиків, необхідно 

використовувати захисні рукавички, одяг, окуляри, респіратор. Усі маніпуляції 

із фенолом і хлороформом повинні проводитись під витяжкою, тара для цих 

речовин повинна бути досить зручною, щоб мінімізувати ризик проливання цих 

речовин. 

Серед фізичних факторів ризику при виділенні ДНК із крові можна 

виділити роботу із електроприладами: термостатами, центрифугами, насосами. 

Досить значні пошкодження можуть спричинити дані прилади при їх 

неналежному використанні. Під час процесу виділення необхідно прогрівати 

термостат до 95˚С, що є небезпечним. При роботі із центрифугою, необхідно 

перевіряти, чи належним чином врівноважені ємності для пробірок. Не 

правильне врівноваження може призвести до хаотичного руху приладу і вмісту 

пробірок. Таким чином, при роботі із складною апаратурою, необхідно 

дотримуватись інструкцій по експлуатації, щоб ризик виникнення аварійної 

ситуації звести до мінімуму. 
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Висновок. В результаті дослідження було встановлено три основні 

категорії ризику, з якими може стикатися робітник лабораторії при виділенні 

ДНК із крові. Також, враховуючі технічні особливості кожного із ризику, 

працівнику лабораторії рекомендується дотримуватися принципу «усі зразки 

потенційно заражені», а також використовувати засоби індивідуального 

захисту, які включають резинові рукавички, захисні окуляри, респіратор або 

марлеву пов‘язку. При заражені захисного спорядження, його необхідно 

утилізувати, або дезінфікувати. При роботі із термостатом, необхідно 

пильнувати температуру, при роботі із центрифугою – врівноваженість 

пробірок. При роботі із отруйними речовинами обов‘язковим є використання 

витяжної шафи.  
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ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ В УКРАЇНІ 

Швець М.В., студ. (гр. ХК-51с, ХТФ НТУУ «КПІ»); 

Полукаров Ю.О., к.т.н., доц. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ») 

 

Професійні захворювання – це захворювання, що виникли внаслідок 

професійної діяльності та зумовлені виключно або переважно впливом 

шкідливих речовин і певних видів робіт та інших факторів, пов'язаних з 

роботою [1]. 

Професійні захворювання приносять не лише медичні, соціальні й 

моральні збитки окремим людям, але ще величезні економічні втрати 

суспільству. На жаль, в Україні не існує серйозних досліджень з визначення 

економічних втрат через нещасні випадки і професійні захворювання. Так, за 

даними Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві 

та професійних захворювань України, такі втрати щорічно становлять майже 1 

млрд грн. Державну пенсію на пільгових умовах через несприятливі виробничі 

фактори одержують 1 млн 248 тис. осіб (18,4 %) [2, 3]. 

У 2011 р. в Україні зареєстровано 5396 випадків професійних 

захворювань і їхня кількість щороку збільшується.  Для порівняння, у Фінляндії 

та в США – сотні тисяч (більше 500) професійних захворювань на рік [3]. 

Очевидно, що велика кількість професійних захворювань, які щороку 

фіксуються в Україні, спричинено не тільки умовами праці, а недоліками в 

діагностиці професійних захворювань на ранній стадії їх розвитку і низькою 

особистісною оцінкою свого здоров'я. 

Доктор медичних наук, професор Анжела Басанець наголосила, що в 

Україні профзахворювання діагностують на пізніх стадіях, коли реабілітація 

пацієнта стає неефективною. 

Однак і самі працівники часто приховують симптоми профзахворювань, 

що в них з‘являються, допоки не отримають компенсацію від держави у зв‘язку 

з втратою працездатності. 

Щороку в Україні встановлюється близько 7 тис. нових випадків 

профзахворювань. Така тенденція спостерігається упродовж останніх років. 

Левова частка профзахворювань фіксується у вугільній галузі, далі йдуть 

металургія та машинобудування. Також щорічно понад 1 млн працівників 

обробної промисловості та близько 500 тис. працівників сільського 

господарства зазнають впливу канцерогенних факторів, що викликають рак [4]. 

Найбільшу кількість професійних захворювань зареєстровано в 

Донецькій (32,3 %), Луганській (25,8 %), Дніпропетровській (17,6 %) і 

Львівській (10,5 %) областях. Кількість профзахворювань у цих областях 

становить близько 86 % від загальної кількості по Україні. Значне зростання 

професійних захворювань відзначаємо у Волинській обл. – на 151 випадок (від 

112 до 263), Донецькій обл. – на 50 випадків (від 1760 до 1810), Луганській обл. 

– на 37 випадків (від 1412 до 1449), Львівській обл. – на 20 випадків (від 568 до 

588), Дніпропетровській обл. – на 18 випадків (від 971 до 989) [2]. 
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Маємо враховувати той факт, що, за даними Держкомстату України, в 

країні кожен четвертий (24,7 %) працює в умовах, які не відповідають 

санітарно-гігієнічним нормативам за параметрами вмісту пилу в повітрі робочої 

зони, вібрації, шуму, інфра- і ультразвуку, іонізуючого та неіонізуючого 

випромінення, важкості й напруженості праці тощо. Загальний професійний 

ризик за певний час або в динаміці років можна оцінити через фактичний 

рівень нещасних випадків на виробництві, використовуючи загальноприйняті 

коефіцієнти травматизму та профзахворювань. 

Умови праці в Україні класифікували за показниками шкідливості та 

небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості 

трудового процесу. Відомо, що шкідливі (3 клас) та небезпечні (4 клас) умови 

праці на робочих місцях працівників спричиняють у них розвиток специфічних 

захворювань та, як наслідок, стійку втрату професійної працездатності, що 

надалі призводить до розвитку професійного захворювання. 

Розрізняють гострі й хронічні професійні захворювання та отруєння. 

Захворювання, зумовлені тривалим, протягом багатьох років, вдиханням 

невеликих концентрацій пари хімічних речовин, пилу, газів, впливом на 

організм вібрації і шуму, переважно мають хронічний характер. Вони 

виникають поступово – через 10-15 і більше років роботи в несприятливих 

умовах. Наприклад, вібраційна хвороба розвивається за 15-20 і більше років у 

разі нехтування гігієнічними рекомендаціями. Прояви перших ознак хронічного 

отруєння пестицидами при контакті з ними без суворого виконання 

профілактичних заходів можна спостерігати вже через 2-3 роки. 

У тих рідкісних випадках, коли працюючі протягом одного робочого дня 

зазнають короткочасного, часто випадкового, впливу великих концентрацій 

хімічних речовин або якогось іншого шкідливого чинника (високої 

температури, випромінювання тощо) і при цьому не користуються засобами 

індивідуального захисту або порушують інші правила безпеки, може виникнути 

так зване гостре професійне отруєння або захворювання. 

Перелік професійних захворювань в Україні поділяється на сім основних 

груп із перерахуванням факторів, вплив яких може спричинити професійне 

захворювання [5]: 

● захворювання, які виникають під впливом хімічних факторів (різні 

гострі та хронічні інтоксикації); 

● захворювання, спричинені впливом промислового пилу (пневмоконіози, 

пиловий бронхіт); 

● захворювання, спричинені дією фізичних факторів (вібраційна хвороба, 

неврит слухових нервів, ураження, спричинені дією різних видів 

випромінювань, високих і низьких температур та ін.); 

● захворювання, пов'язані з фізичним перевантаженням та 

перенапруженням окремих органів і систем (координаторні неврози, хвороби 

периферичної нервової системи й опорно-рухового апарату – моно- та 

полінейропатії, радикулопатії, хронічні міофібрози, виражене варикозне 
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розширення вен на ногах; захворювання, які спричинені перенапруженням 

голосового апарату та органів зору); 

● захворювання, спричинені дією біологічних факторів (інфекційні та 

паразитарні захворювання, які розвиваються у людей, що мають контакт з 

різним інфекційним матеріалом або тваринами, що хворіють тим чи іншим 

інфекційним захворюванням, а також у тих, хто працює в протитуберкульозних 

та інших інфекційних медичних закладах; захворювання, які спричиняються 

антибіотиками, грибами-продуцентами та ін.); 

●  алергічні захворювання (кон'юнктивіт, риніт, бронхіальна астма); 

●  злоякісні новоутворення (професійний рак). 

Значного поширення набула класифікація токсичних речовин, яка 

відображає їх практичне застосування [5]: 

1) промислові отрути, які використовуються у виробництві: органічні 

розчини (діхлоретан), барвники (анілін), хімічні реагенти (метиловий спирт) та 

ін.; 

2) отрутохімікати, що використовуються для боротьби зі шкідниками 

сільськогосподарських рослин; хлорорганічні пестициди (гексахлоран, 

поліхлорпінен), фосфорорганічні інсектициди (карбофос, хлорофос, 

метилмеркаптофос), ртутьорганічні речовини (гранозан), похідні карбамінової 

кислоти (севін); 

3) лікарські засоби; 

4) побутові хімікати, які використовують у вигляді харчових доповнень 

(оцтова кислота), засоби санітарії, особистої гігієни і косметики; 

5) біологічні рослинні й тваринні отрути, які містяться в рослинах і 

грибах, тваринах і комахах (змії, бджоли); 

6) бойові отруйні речовини (зарін, іприт, фосген). 

Загального визнання набула гігієнічна класифікація отрут, в основу якої 

покладена кількісна оцінка токсичної небезпеки хімічних сполук на основі 

експериментально встановленої смертельної дози і гранично допустимої 

концентрації (ГДК). 

Втішним є те, що робота в умовах впливу на організм шкідливих 

професійних чинників не завжди супроводжується розвитком професійної 

хвороби. Організм людини здатен пристосовуватися навіть до впливу отруйних 

речовин. Для розвитку хвороби важливу роль відіграє доза шкідливих речовин, 

які потрапляють в організм, або рівень вібрації, шуму тощо. Важливе місце 

займає тривалість дії шкідливих факторів та індивідуальна чутливість 

сприймання людьми тих чи інших виробничих чинників. Проте, чи 

пристосується організм кожного окремо взятого працівника до отрути, чи за 

десять років він поповнить лави тих, що втратили працездатність внаслідок дії 

професійних чинників, визначити неможливо. 

Заходи безпеки тим часом включають встановлення гранично ГДК 

шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони, у воді, продуктах 

харчування, ґрунті, проведення атестації робочих місць. 

Отже, зрозуміло, що здоров'я працюючого населення як в Україні, так і в 
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інших країнах світу значно залежить від умов праці, які їм створюють 

роботодавці, власники підприємств. Основною складовою профілактики 

профзахворювань є формування сучасного і безпечного, здорового 

виробничого середовища, забезпечення культури охорони праці. Невідкладним 

є процес із використання всіх можливих засобів для підвищення загальної 

поінформованості громадян про виробничі небезпеки та ризики, обізнаність та 

розуміння того, як можна їм запобігти. Формуючи культуру охорони праці, 

необхідно постійно привертати увагу кожного роботодавця і працівника до цих 

важливих питань, що, своєю чергою, сприятиме роботі без аварій і травм. Це 

навіть більше, ніж безпосередньо державний нагляд. Потрібно змінити 

ставлення людей до власної безпеки на робочому місці, підвищити рівень 

культури виробництва як працівників, так і роботодавців. Запобігти зростанню 

кількості нещасних випадків та професійних захворювань можна лише завдяки 

активної взаємодії із засобами масової інформації, шляхом проведення 

широкомасштабної інформаційної кампанії. 

Отже, під час обрання фаху, який має багато потенційних ризиків 

виробничого травматизму, варто зважити на індивідуальні особливості 

організму та вплив на них небезпечних виробничих чинників. 
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ПРАВОВІ НОРМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ЛЮДЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ 

МОЖЛИВОСТЯМИ 

Шульга М. В., студентка (гр. БМ-21, ФБТ НТУУ «КПІ») 

 

Вступ.В Україні, за даними Міністерства охорони і здоров'я, на початок 

2012 року налічувалось 2,6 млн людей з обмеженими можливостями.  Саме цих 

людей виділено в особливу групу, яку називають – інваліди (від латинської 

invalids – безсилий, слабкий). Саме ці люди є незахищеною ланкою нашої 

держави і потребують підвищеної, особливої уваги суспільства. 

Трудове законодавство України встановлює ряд гарантій для інвалідів у 

порядку їх працевлаштування, створення належних і безпечних умов праці. На 

конституційному рівні закріплено визначення людини як найвищої соціальної 

цінності, тож завданням держави є створення умов для реалізації творчих і 

виробничих здібностей осіб з обмеженою працездатністю та з урахуванням 

індивідуальних програм реабілітації таких осіб надавати їм право працювати на 

підприємствах, в установах, організаціях. Особи зі зниженою працездатністю 

володіють повнотою усіх прав, тому їх дискримінація заборонена. 

Працевлаштування зазначених осіб здійснюється з врахуванням їх професійної 

працездатності, що встановлюється медико-соціальною експертною комісією. 

   Відповідно до ст. 1 Закону України від 21 березня 1991 р. «Про основи 

соціальної захищеності інвалідів в Україні» особи зі зниженою працездатністю  

в  Україні  володіють  усією повнотою соціально-економічних,  політичних,  

особистих  прав   і   свобод, закріплених  Конституцією України, законами 

України та  міжнародними  договорами,  згода  на  обов'язковість яких  надана  

Верховною  Радою  України [1,2].  Громадянам країни з обмеженими 

можливостями право на працю в Україні гарантоване Конституцією України, 

державними нормативно-правовими актами. Держава створює умови для 

ефективної зайнятості населення, сприяє працевлаштуванню, підготовці і 

підвищенню трудової кваліфікації, а при необхідності забезпечує 

перепідготовку осіб, вивільнюваних у результаті переходу на ринкову 

економіку. Працівники реалізують право на працю шляхом укладення 

трудового договору на підприємстві, установі, організації [2-4]. 

Для працевлаштування інвалідів на підприємствах створюються робочі 

місця для інвалідів. Під ними розуміють окреме робоче місце або ділянку 

виробничої площі на підприємстві, де створено необхідні умови для праці 

інваліда. Робоче місце може бути звичайним або спеціалізованим. 

Спеціалізоване місце інваліда обладнується спеціальним технічним 

оснащенням і пристосуваннями для праці інваліда з урахуванням рекомендацій 

медико-соціальної експертної комісії. Воно може бути створене як на 

виробництві, так і вдома. Таке робоче місце повинно бути атестоване 

спеціальною комісією, і до складу якої, крім представників роботодавця, 

входять представники органів медико-соціальних експертиз, нагляду за 

охороною праці і громадських організацій інвалідів. Робоче місце для інваліда 
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вважається створеним, якщо воно відповідає встановленим вимогам і введене в 

дію шляхом працевлаштування на ньому людини- інваліда [1].  

Предметом дослідженняє загальна оцінка людей з обмеженими 

можливостями, правові норми охорони праці для «особливих» людей в Україні. 

Аналіз публікацій. Матеріали свідчать проте, що в Україні нараховується 

близько  2,6 мільйонів людей, якими є інвалідам в результаті різного роду 

фізичних розладів.  Вони мають право користуватися тими ж правами й 

можливостями, що й усі інші люди. Приділяючи увагу вищезазначеній 

проблемі, українська спільнота розробила нормативну правову базу. Аналіз 

українських документів свідчить, що протягом багатьох років політика по 

відношенню до інвалідів змінювалася: пройшовши шлях від звичайного, 

елементарного догляду до визначення прав, свобод і умов розвитку інвалідів. 

Результатом цього процесу є зміни, а саме: почали створюватись організації 

інвалідів, членів їх сімей, прихильників, які виступали за покращення умов 

життя людей, створюються нові робочі місця для інвалідів.Питання щодо 

інвалідів 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, [1-5]). 

З метою реалізації інвалідами права на працю держава повинна 

розробляти та здійснювати національну політику у галузі професійної 

реабілітації і працевлаштування інвалідів. Нормативи робочих місць, 

призначених для працевлаштування людей, визначаються для всіх підприємств, 

установ та організацій у розмірі не менше чотирьох відсотків від загальної 

чисельності працюючих, якщо працює від 15 до 25 чоловік – встановлюється 

норматив у кількості одного робочого місця[4]. 

Адміністрація підприємств установ та організацій зобов‘язанастворювати 

безпечні і не шкідливі для здоров‘я умови праці,вживати заходів, спрямованих 

на запобігання інвалідності, на відновлення працездатності інвалідів. 

Постановою Кабінету МіністрівУкраїни від 3 травня 1995 р. ғ314 затверджено 

Положення про робоче місце інваліда і про порядок працевлаштування 

інвалідів, яким передбачено, що робоче місце людини з особливими потребами 

-  це окреме робоче місце або ділянка виробничої площі на підприємстві, в 

установі, організації незалежно від форм власності та господарювання, де 

створено необхідні умови для праці інваліда [1].  

У багатьох країнах створені такі умови, що працюючі інваліди складають 

у середньому половину осіб від загальної кількості людей з обмеженими 

можливостями. Так, у США працюють 29% громадян, які мають порушення 

здоров‘я, у Великобританії – 40%, Італії – 55%, Швеції – 60%, Китаї – 80%. В 

Україні працюючих інвалідів нараховується близько 20%, при тому, що 

кількість інвалідів працездатного віку становить 1,5 млн осіб, серед яких 

працює майже 443 тис. [5]. У радянські часи інвалідність трактувалася як 

втрата працездатності, що не давало можливості людині бути повноцінним 

учасником на ринку праці. Внесені зміни до Закону України ―Про соціальний 



460 

захист інвалідів‖ (ст. 2) свідчать, що інвалідність встановлюється як норма 

втрати здоров‘я. Відповідно, надається можливість усім громадянам 

працевлаштовуватися. При цьому важливо, щоб роботодавці створювали 

безпечні і не шкідливі для здоров‘я інвалідів умови праці, вживали заходів, 

спрямованих на запобігання подальшої інвалідності, на відновлення їх 

працездатності. 

В Україні, як і в більшості європейських країн, діє концепція квотування 

державою певного відсотка робочих місць на підприємствах. Відповідно до ст. 

19 Закону України ―Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні‖, 

всім підприємствам, установам та організаціям з кількістю працюючих від 8 і 

більше осіб встановлено норматив зі створення 4% робочих місць для 

працевлаштування інвалідів. Для порівняння: в Італії та Іспанії – 2%, у 

Німеччині – 5%, у Франції – 6%. Таку квоту в Україні зобов‘язані виконувати 

всі суб‘єкти господарювання незалежно від форми власності, проте лише 55% 

підприємств дотримуються встановленого показника, їм вигідніше сплатити 

штраф, ніж забезпечити роботою інваліда [5]. При цьому лише незначна 

частина коштів від штрафних санкцій спрямовується на створення робочих 

місць для інвалідів. Отже, існує нагальна потреба в забезпеченні державного 

нагляду за дотриманням роботодавцями цієї квоти. 

На наш погляд, для розширення можливостей надання гарантій праце- 

влаштування для цієї категорії працівників варто запозичити закордонний 

досвід щодо виконання роботи в дистанційному режимі, що значно допоможе 

регулювати зайнятість такої ―проблемної‖ категорії робочої сили, як інваліди. 

Про ефективність і вигідність зазначеної форми зайнятості свідчить той факт, 

що в Європі нараховується близько 20 млн осіб, які працюють дистанційно [5]. 

Ідея рівних прав та надання рівних можливостей у нашій державі ще не є 

загально визначеною, багато інвалідів позбавлені доступу до повної вищої 

освіти, бракує сучасних підходів до питань соціального захисту та допомога 

родинам, що мають інвалідів. Проте, вони такі самі люди, як і всі інші, і мають 

право жити повноцінним життям. 

Висновки.Проаналізувавши  і зважаючи на вищесказане вище, можна 

зробити висновок, що вирішення проблеми забезпечення прав інвалідів як 

однієї з найуразливіших верств населення на сьогодні є дуже актуальним в 

Україні як на науковому, так і на практичному рівні. Потрібно посилити 

державний нагляд за дотриманням роботодавцями квоти на працевлаштування 

інвалідів та забезпечення належних умов праці. Прийняти нову  Державну 

програму розвитку системи реабілітації та трудової зайнятості осіб з 

обмеженими фізичними можливостями, психічними захворюваннями та 

розумовою відсталістю, замінивши однойменну програму на період до 2011 р. 

(постанова Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. ғ 716). Також 

заслуговує на увагу вивчення досвіду Швеції щодо створення і функціонування 

Інституту з проблем людей з обмеженими можливостями та Інституту з 

розробки допоміжних засобів для людей з обмеженими можливостями. Наша 

країна намагається зробити певні кроки щодо надання можливості реалізації 
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прав цією категорією осіб, але проте існує ряд причин і чинників, серед яких і 

неякісна робота державних органів і, в першу чергу, неготовність самого 

суспільства визнати і прийняти рівність прав інвалідів з правами усіх інших 

людей.  
 

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

Чикунова-Васильєва Н.П., асистент (каф. ОПЦБ НТУУ«КПІ») 
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ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ РОБІТНИКІВ НА 

РАДІАЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ’ЄКТАХ 

Ядрихінський В.С., студ. (гр. БМ-21, ФБТ, НТУУ «КПІ») 

 

Вступ.Одними з найбільш небезпечних об‘єктів, на яких працюють люди є 

РНО, тобто радіаційно небезпечні об‘єкти. Потенційна загроза тут криється не 

тільки при виникнення надзвичайної ситуації (НС), але й в отриманні щоденних 

доз радіаційного опромінення. Саме тому, має бути приділена особлива увага 

до засобів захисту робітників, а в межах даної роботи ми звернемо увагу  на 

можливості їх покращення для працівників на РНО України. 

Предметом дослідження будуть засоби індивідуального захисту, що 

можуть допомогти уникнути зайвого іонізованого опромінення, прямого 

контакту з радіаційно небезпечними частками або рідинами  чи будь-яких 

інших негативних наслідків при роботі на РНО. 

Аналіз публікацій.В Україні діють 4 атомних електростанцій з 15 

енергетичними ядерними реакторами, 2 дослідних ядерних реактори та більше 

8 тис. підприємств і організацій, які використовують у виробництві, науково-

дослідній роботі та медичній практиці різноманітні радіоактивні речовини, а 

також зберігають і переробляють радіоактивні відходи. 

У разі НС перш за все постраждають робітники, особливо враховуючи той 

факт, що саме їм в авангарді доведеться робити спроби стабілізувати ситуацію. 

При цьому вони однозначно зазнають радіаційного впливу. Вплив на організм 

іонізуючого опромінення призводить до складних хімічних, фізичних і 

біологічних процесів [1]. 

Захист працівника від негативного впливу джерела зовнішнього 

іонізуючого випромінювання досягається шляхом: 

- зниження потужності джерела випромінювання до мінімально необхідної 

величини ("захист кількістю"); 

- збільшення відстані між джерелом випромінювання та працівником 

("захист відстанню"); 

- зменшення тривалості роботи в зоні випромінювання ("захист часом"); 

 встановлення між джерелом випромінювання та працівником захисного екрана 

("захист екраном"). 

До засобів індивідуального захисту від іонізуючого випромінювання 

належать: халати, костюми, пневмокостюми, шапочки, гумові рукавички, 

тапочки, бахіли, засоби захисту органів дихання та ін. Застосування тих чи 

інших засобів індивідуального захисту залежить від виду і класу робіт. Так, у 

разі виконання ремонтних і аварійних робіт застосовуються засоби 

індивідуального захисту короткочасного використання - ізолювальні костюми 

(пневмокостюми) шлангові чи з автономним джерелом подавання повітря до 

органів дихання, захисні скафандри тощо. Як правило, такі костюми та 

скафандри мають просвинцьований захисний шар, що надійно захищає тіло 
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людини від іонізуючого випромінювання, навіть при незначній товщині цього 

шару. 

Альфа-частинки екрануються шаром повітря товщиною декілька 

сантиметрів, шаром скла товщиною декілька міліметрів. Однак, працюючи з 

альфа-активними ізотопами, необхідно також захищатись і від бета- або гамма-

випромінювання. 

З метою захисту від бета-випромінювання використовуються матеріали з 

малою атомною масою. Для цього використовують комбіновані екрани, у 

котрих з боку джерела розташовується матеріал з малою атомною масою 

товщиною, що дорівнює довжині пробігу бета-частинок, а за ним — з великою 

масою. 

З метою захисту від рентгенівського та гамма-випромінювання 

застосовуються матеріали з великою атомною масою та з високою щільністю 

(свинець, вольфрам). 

Для захисту від нейтронного випромінювання використовують матеріали, 

котрі містять водень (вода, парафін), а також бор, берилій, кадмій, графіт. 

Враховуючи те, що нейтронні потоки супроводжуються гамма-

випромінюванням, слід використовувати комбінований захист у вигляді 

шаруватих екранів з важких та легких матеріалів (свинець-поліетилен) [2]. 

Основні результати дослідження. В залежності від характеру виконуваних 

робіт вибирають засоби індивідуального захисту:різні халати та шапочки з 

бавовняної тканини, захисні фартухи, гумові рукавиці, щитки, варіації засобів 

захисту органів дихання (респіратор „Лепесток", наприклад), комбінезони, 

пневмокостюми, гумові чоботи.Відповідно до рекомендацій  IAEA  і державних 

нормативних документів для захисту персоналу АЕС створюють 

багатоступеневу систему універсального захисту. ЗІЗ повинні мінімізувати або 

повністю виключати вплив усіх шкідливих чинників на працівника. Під час 

практичної діяльності використовують комплекти, до складу яких входить 

більш як десять видів ЗІЗ: захисний одяг, засоби захисту органів дихання, очей, 

голови, органів слуху. На діючих АЕС запропоновано до використання такі 

види ЗІЗ:  

1. У контрольованих зонах одяг з бавовняних або полімерних матеріалів 

(поліпропілен, поліетилен) використовують з разовим протипиловим 

респіратором за наявності незначної кількості радіоактивних забруднень. 

2. Фільтрувальний одяг, який застосовують під час здійснення тривалих 

робіт за наявності пилу та аерозолів з радіоактивними та хімічними частками. 

Виготовляють з шарового фільтроламінатного матеріалу: внутрішній шар – 

нетканий поліестер, середній – поліуретан з активованим вуглецем або 

вуглецевими волокнами, зовнішній шар – трикотаж.  

3. Ізолювальний одяг, виготовлений з полімерних матеріалів для робіт з 

рідкими радіоактивними відходами. Для забезпечення задовільного 

теплообмінного процесу працівника із зовнішнім середовищем і збільшення 

терміну безперервної роботи в базовій конструкції передбачають вентиляцію 

підкостюмного простору через рукави, шви, фільтрувальні клапани 
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4. Герметичний одяг, який забезпечує найвищий рівень захисту, 

використовують з автономними дихальними апаратами. Конструкція одягу 

передбачає максимальну замкненість підодягового простору, спрямовану 

циркуляцію повітря та регульовану вентиляцію. Одяг є досить об‘ємним 

черезнаявність місця для приєднання дихального апарата. До конструкції 

безпосереднє закріплено рукавички і взуття, які становлять невід‘ємну частину 

костюма. Для виготовлення ізолювального та герметичного одягу застосовують 

зварювальні технології (високочастотне і ультразвукове зварювання), подвійні 

шви або їх комбінацію.  

5. Для роботи з джерелами γ-,α-,β-випромінювання використовують 

багатошарові накидки чи костюми, виготовлені з модифікованого 

поліхлорвінілу, що за своїми характеристиками відповідає еквіваленту свинцю 

0,33 мм Pb. Вони поглинають 90% γ-випромінювання за енергій менш як 100 

кеВ і менш ефективні за вищих рівнів енергій. Використовують у комплекті з 

рукавичками, подвійними нарукавниками, бахілами і мають поверхневе 

тканинне покриття [3]. 

Для захисту від зараження радіоактивними частками або рідинами, а не від 

самого радіоактивного випромінювання існують комбінезони, які 

перешкоджають проникненню радіоактивних речовин, зводячи їх контакт з 

шкірою і одягом до мінімуму. Ці комбінезони розроблені для застосування в 

потенційно заражених зонах і знищуються після використання. Це дозволяє 

мінімізувати час впливу радіоактивних речовин після виходу з потенційно 

заражених зон і виключає можливість зараження інших ділянок. 

Комбінезони хімічного захисту призначені для одноразового 

використання, щоб мінімізувати небезпеку перехресного зараження 

радіоактивними речовинами.Особливий тип матеріалу, конфігурація швів і 

дизайн комбінезона повинні відповідати рівню небезпеки. Матеріал для такого 

спецодягу складається з мільйонів тонких безперервних волокон поліетилену 

низького тиску, отриманих методом надшвидкісного формування та пов'язаних 

під впливом високих температур, утворюючи матеріал, проникний для повітря і 

водяної пари. Існують варіації коли використовують додаткове полімерне 

покриття, яке наноситься зверху і закриває пори в матеріалі або захист 

досягається шляхом ламінування матеріалу [4]. 

Хоча такі одноразові комбінезони й мають ряд переваг: легкі, зручні, 

високий рівень захисту, кращий візуальний вигляд, проте вони не можуть 

надати захисту при роботі з потенційним опроміненням (іонізуючим чи 

радіаційним), навіть якщо і гарантують захист від часток і рідин. Для захисту 

від опромінення треба використовувати матеріали із характеристиками що 

еквівалентні 0,33 мм Pb. Ідеальним варіантом було б поєднання тих ЗІЗ, що 

використовують зараз через їх захист  та нових технологій через їх зручність, а 

значить швидкість виконання роботи на РНО, а тому й зменшення дози 

опромінення. Цього можливо досягти через поєднання технологій 

використання тонких безперервних волокон поліетилену та модифікованого 

поліхлорвінілу з напиленням таких матеріалів котрі містять водень (вода, 
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парафін), бор, берилій, кадмій, графіт, а також скло, проте впровадження таких 

засобів (особливо їх комбінування) потребує подальше їх дослідження. 

Висновки. На даний момент ведуться дослідження та практики щодо 

впровадження покращених ЗІЗ на РНО. Проте, робітники по цей час ще 

змушені використовувати застарілі технології захисту, що впливає на 

отримувану дозу радіації та взаємодії з радіоактивно небезпечними об‘єктами. 

Враховуючи масштабний комплекс РНО в Україні було б доречними ввести 

власну практику використання провідних технологій у сфері захисту 

робітників,  таких як тонкі безперервні волокна поліетилену та модифікованого 

поліхлорвінілу, хоча впровадження таких засобів й потребує подальше їх 

дослідження. 
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НЕБЕЗПЕКА КАРПАЛЬНОГО ТУНЕЛЬНОГО СИНДРОМУ ТА ЙОГО 

ПРОФІЛАКТИКА У ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ 

Яременко В.С., студент (гр. ДА-52м, каф. СП ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ») 

 

Втуп. На сьогоднішній день зростає частка людей, основна робота яких 

пов‘язана з комп‘ютерами. Для запобігання професійних хвороб дуже велику 

увагу приділяють зору та поставі. Проте не всі керівники підприємств 

звертають увагу на таку хворобу, як карпальний тунельний синдром, яка може 

виникнути у їх співробітників внаслідок неправильного користування 

пристроями вводу даних у комп‘ютер, а саме: миші та клавіатури. 

Карпальний тунельний синдром, на який у нас не звертають уваги, вже 

давно описаний у зарубіжній науковій літературі, його успішно лікують у 

багатьох країнах. Вчені дійшли висновку, що приблизно один відсоток людей у 

загальній популяції страждає на цю недугу. Неважко підрахувати, скільки 

наших громадян мають таку патологію і потребують правильного лікування. 

Кількість хворих значно зростає у старшому віці – після 40 років, і цьомує 

логічне пояснення: молодий організм легше витримує навантаження, має 

кращий кровотік, його судини, м‘язи і зв‘язки набагато еластичніші [1]. Тому 

дуже актуальним є звертання уваги на заходидля запобігання  виникнення цієї 

хвороби. 

Предметом дослідженняє основні симптоми та можливі наслідки від 

карпального тунельного синдрому, а також профілактичні заходи, які 

дозволяють зменшити ймовірність виникнення цього захворювання у людей, 

працюючих з комп‘ютером.  

Аналіз публікацій. За словами лікарів, про цю недугу мало знають, бо їй 

не приділяють належної уваги, у тому числі під час проведення регулярних 

заходів з охорони праці на підприємствах, а також в університетських 

програмах: студентам передусім розповідають про хвороби та стани, які 

загрожують життю людини – черепно-мозкові травми, інсульти, травми хребта, 

пухлини, судинні патології. На такі «дрібниці», як карпальний тунельний 

синдром, очевидно, бракує часу. Тим часом наукова література стверджує, що 

серед уражень периферичної нервової системи тунельні невропатії становлять 

25—40%, отож кількість тих, хто страждає на цю недугу, справді велика. 

Зайнятися зазначеною патологією примушує життя: коли на прийом мало не 

щодня приходять хворі з тунельними невропатіями, небайдужий лікар прагне 

їм допомогти, він шукає і знаходить потрібну інформацію [1]. 

Основним фактором, котрий зумовлює розвиток карпального тунельного 

синдрому, є монотонна робота, що супроводжується постійним напруженням 

кисті руки в певному положенні і викликає постійну ішемізацію та 

подразнення, як правило, серединного нерва та навколишніх структур [2]. А 

оскільки серединний нерв знаходиться в оточенні сухожилків, які безперервно 

здійснюють дрібні рухи один відносно одного, це, безумовно, викликає набряк 

та збільшення в об‘ємі всіх структур, розташованих у різко обмеженому 
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просторі. З часом набряк може змінюватись проростанням сполучної тканини, 

внаслідок чого всі симптоми карпального тунельного синдрому стають 

постійними.  

В нормальному стані сухожилки м‘язів огортаються синовіальними 

сумками, в середині яких виробляється рідина, що зменшує тертя. При певних 

порушеннях ця рідина або перестає вироблятися, або її виробляється 

недостатньо і це призводить до швидкого прогресування синдрому [2]. 

Основними симтомами захворювання є: 

 поступове оніміння кисті рук у певному положенні; 

 відчуття поколювання шкіри; 

 постійні болі, які порушують ритм життя. 

Серед інших симптомів варто зазначити наступні: біль 

розповсюджуватися вгору по руці у напрямку плеча і навіть досягати шиї. При 

прогресуванні даного стану м'язи великого пальця можуть ослабнути і 

атрофуватися, викликаючи незручність при роботі кисті, коли необхідно взяти 

склянку або чашку. Пацієнту складно доторкнутися подушечкою великого 

пальця до кінчиків інших пальців, утримувати різні предмети, наприклад, 

кермо, газету або телефон. Хворі часто не можуть защепити ґудзики, не можуть 

чистити картоплю [3]. 

Для людей, що використовують комп'ютер в роботі (а це, наприклад, 

складачі тексту, програмісти, дизайнери, секретарі, креслярі, музиканти, 

робітники конвеєрів), зазначене захворювання стає професійним. Сьогодні до 

числа професіоналів, чиїм «супутником» є тунельний синдром, приєднуються 

звичайні користувачі персонального комп'ютера, які з дня у день протягом 

багатьох годин здійснюють одноманітні монотонні руху гронами рук, 

набиваючи текст на клавіатурі або працюючи з мишею.  

Найчастіше фактором, що викликає тунельний синдром, - є робота за 

комп'ютером, постійні і довгий час тривають руху кистей і пальців рук. 

Зазвичай така ситуація посилюються тим, що при роботі людина не 

дотримується правильного положення рук. Всі фактори вкупі викликають 

різного роду мікротравми судин, нервів, навколишніх тканин. З часом 

мікротравми приводять до набряку і запалення тканин, які здавлюють 

кистьовий нерв ще сильніше. Якщо говорити про причини защемлення нерва, 

то варто згадати статичне навантаження, що постійно доводиться на одні й ті ж 

м'язи. Це навантаження є наслідком того, що людина, працюючи з клавіатурою 

або мишею, виконує багато одноманітних рухів [4].  

Основні результати дослідження. Через регулярні натискання на клавіші 

клавіатури або використання ком‘ютерної миші в пальцях  рук може виникнути 

відчуття слабкості, що з часом може призвести до пошкодження зв‘язкового і 

суглобового апарату кисті. У майбутньому це може буди причиною хронічних 

захворювань. Як було зазначено вище, окремо варто зазначити таке 

захворювання, як карпальний тунельни синдром, що може виникнути у разі 

одноманітної роботи пальцями і кистями рук. 
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Найбільш простим способом попередження виникнення цього 

захворювання є виконання спеціального комплексу вправ для кистей рук 

(наприклад, обертання кисті рук). Цей комплекс вправ варто виконувати під час 

обов‘язкових щогодинних перерв, які мають бути у кожного працівника, робота 

якого пов'язана з комп‘ютерами. 

Окремо варто зазначити такий кистьовий тренажер, як Powerball. На 

сьогоднішній день він стає все більш популярним в нашій країні, в тому числі і 

через свою невисоку вартість. Однією з основних його властивостей є те, що 

він дозволяє запобігти виникненню карпального тунельного синдрому. 

Принцип роботи цього тренажеру достатньо простий: всередині нього 

знаходиться гіроскоп, після його запуску він починає обертатись з великою 

швидкістю і створює спротив людині, яка має втримати його у руці. 

Для запобігання розвитку даного захворювання потрібно правильно 

організувати робоче місце людини. Для комп‘ютерної миші та клавіатури 

необхідно придбати спеціальні підкладки, на яких є м‘яка подушечка. 

Призначенням цієї подушечки є те, що рука під час роботи має бути у 

горизонтальному положенні. 

Існують спеціальні рукавиці, які не заважають звічайній роботі з 

комп‘ютером, але у той же час тримають руку людини у положенні, в якому 

неможливе виникнення карпального тунельного синдрому.  

Цікавим варіантом запобігання хвороб, пов‘язаних із неправильним 

положенням кисті рук людини під час роботи з комп‘ютером є використання 

модифікованих комп‘ютерних мишей, під час роботи з якими пальці людини 

знаходяться справа і зліва від самої миші (а не зверху, як під час роботи зі 

звичайною), тобто, у природньому положенні. Це дозволяє зменшити ризик 

захворювання до мінімуму  [5]. 

Висновки. Діагностика та лікування карпального тунельного синдрому є 

однією з актуальних проблем сучасної медицини [4]. Проте, для запобігання 

розвитку цього захворювання у працівників, керівники підприємств та 

організацій мають завчасно проводити заходи, на яких розповідати про 

можливі проблеми зі здоров‘ям, які можуть виникнути під час роботи, та про 

засоби для їхньої профілактики. Слід також зазначити, що це дозволить у 

майбутньому запобігти витратам грошей на лікування працівників, у якіх 

будуть виявлені дані недуги. 

Серед основних заходів для запобігання розвитку карпального 

тунельного синдрому слід зазначити наступні: 

 запобігання знаходженню руки в одному положення протягом довгого 

часу; 

 регулярне проходження медогляду; 

 регулярне виконання фізичних вправ в районі кисті рук (навіть під час 

робочого процесу), для цього також можна використовувати спеціальні 

тренажери, наприклад Powerball; 

 використання спеціальних підкладок під комп‘ютерні миші та клавіатури, 

на яких є подушечка для більш зручного положення руки під час роботи; 



469 

 використання спеціальних рукавиць, котрі тримають руку у правильному 

положенні; 

 використання сучасних засобів для введення інформації (модифікацій 

комп‘ютерних мишей та клавіатур), які створені із врахуванням того, що може 

виникнути карпальний тунельний синдром у людини, котра постійно працює з 

даним засобом. 

Отже, роботодавець має передбачити можливість виникнення 

захворювань у свої працівників, що можуть призвести до фінансових втрат 

підприємства, а також до втрати цінного співробітника. Щоб цього не сталось 

необхідно правильно підготувати робоче місце для співробітників, в тому числі 

й придбати такі речі, як підкладки для правильного положення рук під час 

роботи та кистьові тренажери (наприклад, один на декількох співробітників).  

 
Науковий  керівник Гусєв А.М., к.б.н., доцент (каф. ОПЦБ НТУУ«КПІ») 
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ОЦІНКА НЕБЕЗПЕЧНИХ ТА ШКІДЛИВИХ ФАКТОРІВ ПРИ 

ВИКОРИСТАННІ ЕЛЕКТРОКОАГУЛЯТОРА 

Ярова С.О., студ. (гр. БМ-51м, 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 даному 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 [1]. 

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 [2]. 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 [3]. 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) [4]. 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 [1].  

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 



472 

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 [5]. 

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, ціанід 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 

ціаністої 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 [6]. 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 рукавички. Дуже важливою умовою є разове використання кожної 

пари рукавичок. 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 [7]. 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. 

 
Науковий керівник - Демчук Г.В., к.т.н., доц. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ») 

 

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. - ғ 5. - С. 94. 

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

дихальних шляхів // Казахстан. — 1982. - ғ 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


474 

Збірник матеріалів Тринадцятої Всеукраїнської науково-методичної 

конференції (з участю студентів) ―Проблеми охорони праці, промислової та 

цивільної безпеки‖. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редакційна колегія: 

О.Г.Левченко, докт. техн. наук, зав. каф. ОПЦБ – головний редактор; 

Ю.О.Полукаров, канд. техн. наук, доц.  – заступник головного редактора, 

науковий редактор; 

Д.В.Зеркалов, канд. техн. наук, доц. – науковий рецензент; 

Т.Є.Луц, канд. техн. наук, доц.  – член оргкомітету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Національний технічний університет України ―Київський політехнічний 

інститут‖  (НТУУ ―КПІ‖) 

03056, Київ, проспект Перемоги, 37 



475 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЛЯ   НОТАТОК 

 

 


