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ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
14 листопада 2016 р. – перший день роботи конференції 

 

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

оргкомітету. 

10.10 – Створення захисного екрана для нестаціонарних робочих місць ручного дугового 

зварювання. Левченко О. Г., Арламов О.Ю. 

10.20 – Критерії оцінки ризику у використанні засобів індвивідуального захисту. Третякова Л.Д., 

Остапенко Н.В. 

10.30 – Моделювання виділень шкідливих речовин при ручному дуговому зварюванні 

високолегованими електродами. Левченко О.Г., Безушко О.М. 

10.45 – Структурно-логічна схема комплектів засобів індивідуального захисту. Третякова Л.Д, 

Приходько-Кононенко І.А. 

11.00 – Алгоритм інформаційної взаємодії в системі держпраці. Кружилко О.Є., Майстренко В. В., 

Полукаров О.І. 

11.20 – Теоретические основы оперативного управления безопасностью труда в современных 

условиях. Кружилко О.Є., Майстренко В.В., Полукаров О.І. 

11.35 – Безпека в сфері інформаційних технологій. Гераїмчук М.Д., Хазанович Ю.Ю.  

11.50 – Вплив wi-fi роутеру на здоров’я людини. Землянська О.В. 

12.00 – Перспективи розвитку інформаційно-аналітичних систем у сфері охорони праці. Полукаров 

О.І. 

12.20 – Шкідливий вплив на зір при роботі з персональним комп’ютером та способи його усунення. 

Землянська О.В. 

12.35 – Професійні захворювання та методи їх вирішення працівників у сфері IT. Лецик А.О., 

Полукаров Ю.О. 

12.40 – Система управління охороною праці в корпорації «Артеріум». Полукаров О.І., Головата 

О.В. 

13.00 – Охорона праці на підприємствах, що спеціалізуються на виробництві вакцин. Дудук А.В. 

13.15 – Безпека при експлуатації апарату пресування в процесі виробництва вуглецевих виробів. 

Ковтун І.М., Гоч Я.О. 

13.30 – Вплив подорожей у метрополітені на фізичну та психічну складову людського здоров’я. 
Чорна О.В. 

13.45 – Проблеми охорони праці бухгалтера та шляхи ії подолання. Фірман В.М., Романчук Л.А. 

14.00 – Обідня перерва. 

15.00 – Фактори небезпеки у біотехнологічній галузі. Равлюк А.В., Гусєв А.М.  

15.10 – Оптичні системи контролю займання. Стаднічук В.С. 

15.25 – Особливості шкідливих факторів на підприємствах пивоваріння і методи знаження іх 

впливу. Жиленко К.А. 

15.35 – Основні властивості матеріала графена та його вплив на навколишнє середовище. 
Головченко А.В., Козлов С.С. 

15.45 – Сравнительный анализ лампового и светодиодного промышленных светильников. 
Качинская Н.Ф., Николенко В.А. 

15.50 – Методи прогнозування землетрусів на основі статистичних даних. Землянська О.В., 

Телелейко І.С. 

15.55 – Правове регулювання праці жінок в Україні. Проблеми та виклики. Полукаров Ю.О., 

Казакова К.С. 

16.00 – Специфика охраны труда на предприятиях угольной промышленности Украины. Гончаров 

П.П., Полукаров Ю.О. 

16.10 – Відповідність обладнання, що працює під тиском, вимогам безпеки за Європейськими 

стандартами. Каштанов С.Ф. 
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16.15 – Гарантії прав на охорону праці жінок. Сімонова І.С.  

16.25 – Розроблення заходів очищення повітря робочої зони. Володченкова Н.В., Хіврич О.В. 

16.35 – Виробнича санітарія та проблеми техніки безпеки на біотехнологічних виробництвах 

дріжджів. Ільчук О.С., Касян Т.Я.  

16.40 – Мультикоптери на варті безпеки. Праховнік Н.А., Ширалієв А.Е. 

16.45 – Охорона праці у професіях, що використовують персональний комп’ютер. Зелікман А.В. 

16.55 – Проблема охорони праці ліворуких в Україні. Деревянко Ю.С. 

17.05 – Безпека у виробництві хлористого вінілу. Ковтун А.І., Тугай Є.В. 

17.15 – Вплив wi-fi випромінювання на організм людини. Черниш А.А., Полукаров Ю.О.  

17.20 – Особливості сучасного Європейського законодавства з безпеки простих посудин, що 

працюють під тиском. Каштанов С.Ф. 

17.30 – Новітні технології безпеки життєдіяльності: енергоефективні та безпечні системи 

теплопостачання. Дубровець Б.А. 

17.40 – Професійний ризик працівників мікробіологічних лабораторій та способи його зниження. 
Чикунова-Васильєва Н.П., Тимошенко Є.Д. 

17.45 – Трудове законодавство і умови праці вагітних жінок у сфері інформаційних технологій в 

Україні. Коряшкіна К.О. 

18.00  – Техногенне забруднення навколишнього середовища. Лебедєва А.О., Землянська О.В. 

18.15  – Система управління охороною праці як ефективний спосіб дотримання і регулювання її 

засад на підприєстві. Ковтун А.І., Борзєнкова С.В. 

18.20  – Радіація як шкідливий фактор при виробництві радіоактивних лікарських засобів. 
Компанієць А.В., Чикунова-Васильєва Н.П. 

18.30 – Закінчення першого дня роботи конференції. 

 

15 листопада 2016 р. – другий день роботи конференції 

 

10.00 – Методи підвищення продуктивності праці та безпеки в лабораторіях. Солодовник М.С. 

10.20 – Молекулярна біотехнологія як джерело небезбеки для навколишнього середовища. 

Пернатій А.Ю. 

10.30 – Актуальні проблеми техногенної та природної безпеки. Праховнік Н.А., Савченко А.С. 

10.40 – Негативні фактори при роботі за монітором та способи іх мінімізації. Матвіїв К.Ю. 

10.50 – Основні положення директиви 89/391/ЕЄС. Мітюк Л.О., Грицай А., Багін Ю. 

11.00 – Основні причини незадовільної безпеки життедіяльності населення України та шляхи їх 

розв’язання. Брагіна Л.Є., Чумак А.В. 

11.10 – Практика навчання з охорони праці: досвід України та Європи. Брагіна Л.Є., Романовська 

С.І., Кириченко В.А. 

11.15 – Нічна зміна та її вплив на здоров’я людини. Круть В.М., Новиков В.Р. 

11.25 – Проблеми охорони праці в лісовому господарстві. Мітюк Л.О., Дмитренко О.О. 

11.35 – Аналіз проблем пожежної безпеки на біотехнологічних виробництвах. Ільчук О.С., Єрьоміна 

А.О. 

11.40 – Організація охорони праці в США. Мітюк Л.О., Співак В.Є. 

11.50 – Охорона праці під час шліфування оптичних деталей. Пашков Р.А. 

12.00 – Охорона праці в газовій промисловості. Трубачова А. 

12.05 – Пожежна безпека процесу переробки вторинного нафтового дистиляту. Ковтун І.М., 

Алєксєєнко С.Ю. 

12.15 – Дослідження стану охорони праці на підприємстві шляхом використання онлайн-

анкетування. Васильєва Л.В., Сич Д.О. 

12.25 – Дослідження виробничих травм. Полукаров Ю.О., Продан А.О., Колесник В.С., Максим К.Є. 

12.30 – Основні причини травматизму на підприємствах мясопереробної галузі та способи їх 

усунення. Омельчук А.А., Гусєв А.М. 
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12.40 – Культура безпеки в ядерній енергетиці як запорука безпечної експлуатації АЕС. Янчитський 

А.Л. 

12.45 – Проблеми охорони праці дистанційних працівників в Україні. Праховнік Н.А., Ходак А.Р. 

12.55 – Значення менеджменту в управлінні безпекою на підприємстві. Гейко А.С., Полукаров О.І. 

13.00 – “Розумний будинок. Система управління кліматом”. Іванов О.А., Ахмедова Д.Н., Луц Т.Є. 

13.10 – Ядерна енергетика. Шкідливі фактори АЕС. Дорощук М.М. 

13.20 – Актуальні проблеми охорони праці в Україні. Малявка Є., Луц Т.Є. 

13.25 – Негативна дія комп’ютера на здоров’я людини. Хомук Б.О., Луц Т.Є. 

13.35 – Психологічні аспекти безпеки праці. Костенко М.В., Полукаров Ю.О. 

13.40 – Необходимость создания экспресс-оценки токсичности варочных аэрозолей “IN VITRO”. 

Лукьяненко А.О. 

13.50 – Сонячна батарея для безпілотного літального апарату та її вплив на наколишнє середовище. 
Козлов С.С., Іващук А.В., Петров Б.О. 

14.00 – Обідня перерва. 

15.00 – Особливості заходів охорони праці в виноробній промисловості. Павленко Т.А.  

15.10  – SMART CITY: “Розумні” технології для безпеки руху. Вознюк В.В. 

15.20  – Позитивний та негативний вплив інтернету. Хуповець Д., Полукаров Ю.О.  

15.25 – Характеристика умов праці в провідних ІТ-компаніях світу. Антонюк С.А., Гусєв А.М. 

15.30  – Захист працівників штампувальних цехів від шкідливого впливу шуму. Ільчук О.С., 

Комаров Д.А.  

15.40 – Актуальні проблеми загрози терористичного характеру. Праховнік Н.А., Попович Б.М. 

15.50  – Проблемы вовлечения руководства и персонала в вопросы безопасности на предприятии. 

Курочкин Е.А. 

16.00  – Програмне забепечення, що допомагає запобігти професійним захворюванням програмістів. 

Замекула О.І., Луц Т.Є. 

16.10  – Організація охорони праці персоналу у фармацевтичній галузі. Чикунова-Васильєва Н.П., 

Рудська В.О. 

16.20  Порівняння силових вилок і розеток для змінного струму. Приходько В.С. 

16.25  – Охорона праці в Україні. Арсенич О.М. 

16.35  – Шкідливий вплив на опорно-руховий апарат при роботі з персональним комп’ютером. 
Землянська О.В., Соколовська А.В. 

16.45  – Визначення часу управління при виникнені надзвичайних ситуацій. Хіврич О.В., 

Володченкова Н.В. 

16.55  – Шкідливі фактори умов праці машініста бульдозера при роботі на відвалі кар’єру та 

способи іх мінімізації. Молодець Ю.А. 

17.00  – Основні причини виробничого травматизму та методи боротьби з ними. Маркітаненко І.В., 

Луц Т.Є. 

17.10  – Застосування здоров’язберігаючих технологій для поліпшення здоров’я і працездатності 

працівнків організацій. Сербов В.О. 

17.20  – Вплив концентрації вуглекислого газу (СО2) на процес прийняття рішень. Якимчук А., 

Праховнік Н.А. 

17.30  – Індивідуальні якості людини як фактор культури охорони праці. Ільчук О.С., Могиленко І.О. 

17.40 - Негативний вплив ВАТ «Укрграфіт» на навколишнє середовище та методи його зменшення 

Ковтун І.М., Волощук М.Г. 

17.55 – Математична модель управління виробничими ризиками. Шишков А.В. 

18.10 – Виступи учасників конференції. 

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

18.30 – Прийняття рішень. Закриття конференції.
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ХАРАКТЕРИСТИКА УМОВ ПРАЦІ В ПРОВІДНИХ ІТ-КОМПАНІЯХ 

СВІТУ 

 
Антонюк С. А., студентка (гр. ДА-31, ІПСА, НТУУ «КПІ»); 

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

 

 Вступ. Сучасний темп розвитку інформаційних технологій вже не вражає 

навіть пересічного громадянина. Всі знають про те, якими затребуваними та 

високооплачуваними є посади в ІТ-компаніях на постах рядових розробників 

програмного забезпечення. Це дає змогу оцінити сьогоднішній стан речей з 

іншого боку: виходячи з великого попиту на професіоналів у даній сфері, тепер 

вже кваліфікований спеціаліст може сам обирати собі місце роботи, а не 

погоджуватись на сумнівний варіант. Але проблемою є те, що навіть зараз в 

країнах СНД, де спостерігається велика кількість дешевої робочої сили, люди 

погоджуються на такі умови праці, які для багатьох іноземних корпорацій були 

б сміхотворно-образливими. 

 Предметом дослідження даної роботи є умови праці, які пропонують 

своїм співробітникам провідні ІТ-компанії світу, що дасть змогу якісно оцінити 

існуючі у світі альтернативи для спеціалістів з ІТ. 

 Аналіз публікацій. Для статистики наведемо деякі цифри та факти. Так, 

відомий багатьом гігант Google, який у 2011 році був визнаний найдорожчим у 

світі брендом та компанією з найкращою репутацією в США [1], за рейтингом 

GreatPlacetoWorks 2006 року є постійним резидентом верхівки списку 

найкращих місць для роботи в ІТ-індустрії [2], зайнявши у 2013 році перше 

місце серед групи великих корпорацій. Причини полягають у наступному. По-

перше, дана корпорація всіма можливими способами підтримує зацікавленість 

розробників програмного забезпечення до своєї роботи та розвитку в напрямку 

ІТ в цілому. Це підтверджується тим, що компанія до 20% робочого часу (а це 

один робочий день) дає інженеру на оплачувану роботу над власною ідеєю чи 

розробкою, і у випадку, якщо ця розробка буде перспективною, компанія 

запровадить її фінансування [3]. Прикладом успішності цього напрямку може 

бути операційна система Android, яка спочатку була вільною розробкою 

співробітників Гугл, а після підтримки компанією і впровадження на ринок 

стала найпопулярнішою операційною системою у світі. 

Також, у компанії розвинена комунікація та ідейний плюралізм. 

Співробітники можуть виказувати свої думки і сперечатися з тими, хто має 

вищу посаду. Це дає можливість працювати над тими розробками, які дійсно 

цікаві, та створює активне творче середовище із забезпеченням 

найкращогорезультату на виході [4]. 

Але найбільше компанія славиться своїм «вільним» способом праці. Так, 

про будь-який дресс-код не може бути й мови, кожен співробітник одягається 

так, як йому комфортно. Ця ідея культивується від самих верхів – засновників 

Сергія Бріна та ЛарріПейджа [3]. Також Google враховує особливості кожної 

людини: так як програмісти – люди творчі й можуть мати власний розпорядок 
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дня, офіс компанії відкритий 24 години на добу. Харчування тут мало того, що 

безкоштовне, але до того ж дуже різноманітне та повноцінне. Для прикладу, на 

території офісу Гугл в Каліфорнії міститься 20 ресторанів, які представляють 

різноманітні кухні, оскільки, за правилами компанії, робоче місце 

співробітника в офісі повинно розміщуватись в радіусі 30 метрів до 

найближчого кафетерію [3,5]. Більш того, працівник може привести з собою 

одну знайому людину, яку також нагодують безкоштовно! 

Корпорація піклується і про санітарно-гігієнічні умови праці та 

використовує систему очищення повітря, яка видаляє з атмосфери всі токсини 

та тяжкі домішки [3]. 

Компанія намагається якомога більше полегшити своїм співробітникам 

життя. Доказом цього є, наприклад, наявність дитячого садочка на території 

Google-містечка спеціально для діток співробітників [5]. Яскравою особливістю 

є дозвіл приводити на роботу собак (кішок не можна, напевне, щоб конфлікти 

домашніх улюбленців не заважали робочому процесу). Також незвичайними на 

території офісу є спеціальні ізолюючі світло й звук капсули, де втомлений 

співробітник може відпочити, так само як і в спеціалізованих кімнатах у зоні 

відпочинку з приглушеним світлом та заспокійливою музикою, масажних 

кабінетах, ігрових кімнатах. Культивації активного відпочинку та спорту в 

Google відводиться особлива увага, оскільки одні з найпоширеніших хвороб 

програмістів пов’язані зі спиною. Саме тому в головному офісі міститься 

спортзал, в якому можуть одночасно займатися велика частка співробітників, 

до того ж на території є плавальний басейн з черговим рятувальником, тому, 

фактично, людина може працювати прямо звідти (пам’ятаючи про дотримання 

правил техніки безпеки) [6]. Для переміщення по великій території Гугл-

містечка «гуглівці» (так себе називають співробітники цієї компанії) 

користуються самокатами, які мають моторчики. Звичайно, усі ці зручності 

безкоштовні. 

Особливу увагу хочеться приділити тому, що Google пропагандує 

свободу та підтримку різним суспільним меншинам. Так, у фірмі є спеціальні 

співтовариства - BlackGooglerNetwork (темношкірі), GoogleWomanEngineer 

(жінки), LGBT Googler (сексуальні меншини) [3]. Дана політика є дуже 

гуманною та прогресивною. 

Намагається не відставати від Googleі корпорація Facebook. Так, дана 

фірма пропонує своїм співробітникам чудові умови праці: якісне різноманітне 

харчування, зручне апаратне забезпечення, важливою складовою якого є 

широкі монітори ПКз високою роздільною здатністю [7]. Особливістю 

Facebook є те, що співробітники не мають ані своїх кабінетів, ані офісних 

комірок – усі сидять разом, оскільки це стимулює комунікацію та обмін ідеями, 

підвищує продуктивність роботи. 

Загалом у компанії царює атмосфера позитиву. Усі співробітники 

привітні та посміхаються. На стінах можна побачити карикатури на топ-

менеджерів, а робітники одягають футболки зі смішними написами [7]. 
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Співробітники тут, на відміну від Гугл, пересуваються по офісу не на 

самокатах, а на скейтах. 

У Facebook також наявна велика кількість тематичних та ігрових зон, де 

кожен може розслабитися та відпочити, і це все також абсолютно безкоштовно 

[7]. 

Якщо ж Facebook намагається наздогнати Google за якістю умов праці 

(наприклад, підвищення заробітних плат у Google тягне за собою зростання 

оплати й у Facebook), то Microsoft, будучи також одним із лідерів-

роботодавців,навпаки, подає в суд на Google за «переманювання» цінних 

співробітників (досі безрезультатно) [3]. Не дивлячись на те, що дана 

корпорація є «корифеєм» в індустрії ІТ і пропонує своїм найманцям 

конкурентоспроможну платню, люди все ж тікають з неї в кращі місця на 

зразок описаних вище. Причину можна побачити при першому ж погляді на 

офіс цієї компанії. Тут, на противагу, усе, як «у музеї» - тут не можна почути 

сміху, всі співробітники говорять тихо, ходять вичурні та спокійні. В Microsoft 

немає розмов про інноваційні технології, майбутнє ІТ-сфери, тут усі 

«зациклені» на своїх продуктах [7]. До того ж, компанія останнім часом почала 

урізати свої бонуси, наприклад, співробітників було позбавлено безкоштовних 

раніше медичних послуг [8]. 

Результати досліджень. Таким чином, яскраво видно кореляцію між 

рівнем компанії та прагненням людей потрапити туди на роботу. Відповідно, 

для таких ТОП-організацій попит на робочі місця перевищує пропозицію, і вже 

фірма диктує вимоги до найманих працівників. Так, наприклад, за статистикою 

Google із 10 отриманих резюме встановлюється зв’язок лише з одним 

кандидатом, із 10 встановлених зв’язків на співбесіду потрапляє один із них, а 

проходить співбесіду і потрапляє на роботу лише із один із 10 [5]. Таким 

чином, конкурс у Гугл становить 1:1000. 

Також, в корпораціях даного рівня співробітники повинні бути 

справжніми трудоголіками і, в той же час, творчими особистостями. Так, у 

Google, якщо керівнику не подобається виконана робота, він просто повертає 

продукт на виправлення або доробку без жодних пояснень, а співробітник за 

замовчуванням повинен вміти відрізнити, що потребує покращення, яким 

повинен бути ідеал. Він повинен бути в змозі вирішувати всі питання та 

завдання, які перед ним з’являються чи можуть з’явитися, самостійно [5]. 

Але в той же час, потрапивши в корпорацію такого рівня, дуже важко з 

неї «вилетіти». Політика цих компаній зазвичай спрямована на збереження 

цінних кадрів у своїх лавах, і до того, як співробітник буде звільнений за 

невиконання покладених обов’язків, з ним буде проведено багато співбесід та 

попереджень, надана допомога або навіть персональний помічник. По часу це 

може зайняти до півроку [5]. 

Висновки. Таким чином, було розглянуто умови праці в одних з 

найкращих ІТ-компаніях світу. Так, маючи приблизно однаковий рівень та 

престиж, корпорації конкурують між собою в області найму цінних 
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працівників, пропонуючи якомога кращі умови праці. І, як показує практика, 

саме за цим критерієм люди обирають, куди влаштовуватися на роботу. 

Але всі ці фірми, будучи в голові виробничого ешелону у своїй сфері, 

ставлять дуже високі вимоги як на етапі прийому, так і під час роботи, 

вимагаючи від свого персоналу повної віддачі та найкращого результату. Але 

не слід боятися, ця планка, хоч і є високою, але цілком досяжною. Тому, якщо є 

прагнення працювати в таких умовах, як пропонують найкращі компанії своєї 

галузі, слід наполегливу трудитися, і тоді мету буде досягнуто. 
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ОХОРОНА ПРАЦІ В УКРАЇНІ 

 
Арсенич О.М., студ. (гр. КМ-32, ФПМ НТУУ «КПІ») 

 

Питання охорони праці є досить відповідальним і складним, бо за ним 

стоять життя і здоров’я людини, що своєю працею створює суспільні блага. 

Тому цей напрямок має стати пріоритетним для всіх керівників і самих 

найнятих працівників. Наразі, сьогодні, керівникам має бути вигіднішим 

забезпечення безпечних умов праці, ніж потім мати витрати на виплати 

компенсацій, допомоги потерпілим та  їх реабілітація; відновлення зруйнованих 

приміщень та техніки. Чим вище рівень безпеки, тим нижче плата за ризики. 

Неправильні та халатні методи охорони праці несуть за собою наслідки, 

які в майбутньому можуть стати причиною державних проблем. На даний 

момент особливою загрозою є витік робочої сили за кордон. Так, за останні два 

роки кількість людей, що мігрували в інші країни працівників збільшився до 

третини всього робочого населення.  

У теперішній час Україна намагається наблизитися до стандартів держав 

Європи.  Для прикладу, в ЄС витрати на систему безпеки праці перевищують 

витрати України на 55 %. Саме управління охороною праці залишається в 

Україні неефективним і неналежної якості. Це пов’язано і з низьким рівнем 

технологій, машин і обладнання, їх моральним та  фізичним старінням, а також 

з тим, що самі працівники нехтують правилами безпеки, порушують їх  та не 

використовують засоби захисту. З другого боку, причиною є невикористання 

або неефективне використання системи реабілітації робітників, а наслідком. 

цього є зниження ефективності праці, а це в свою чергу, викликає 

занепокоєння.  Особливо це можна побачити на підприємствах недержавного 

сектору, де в цілях економії охорона праці зовсім відсутня або зводиться до 

виплати різних компенсацій  і надання пільг. 

На сьогоднішній день в Україні іде відмирання централізованих форм 

господарювання та розподілення, зароджуються нові економічні відносини та 

відносини у сфері охорони праці. При цьому змінюється роль роботодавця  і 

найманого робітника. 

Згідно з даними Міжнародної організації праці , в світі на 100 тис 

працюючих припадає  шість нещасних випадків з летальним наслідком . В 

нашій країні цей показник вищий у два рази. Так, у Польщі, Австрії, Білорусі, 

цей показник дорівнює  0,06-0,089; у Великій Британії, Франції, Норвегії,  Данії 

– від 0,01 до 0,028. За Україною з показником  0,12 стоїть лише Росія з 

показником 0,134 . 

Можна зробити висновок, що чим більш технічно розвинута країна, тим 

менше смертельних випадків трапляється на виробництві. 

Для аналізу стану охорони праці в Україні треба подивитися показники 

щодо травматизму  і нещасних випадків. Візьмемо період 2011-2013 років. 

Найбільше нещасних випадків зареєстровано у Донецькій (33 %),  

Луганській (12%) та  Дніпропетровській  (9%)  областях. Травмовано у них 55-
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60% працівників. Це пов’язано з тим, що одна з самих травмонебезпечних робіт 

це робота, пов’язана з видобуванням вугілля і інших корисних копалин. При 

цьому, показники профзахворювань у вищевказаних областях  30 %, 25%, 17% 

відповідно. І це становить 78 % від загальної кількості по всій Україні. 

Саме у цих областях відзначається ріст професійних захворювань на  7 -

10% за останній час. 

 Якщо ж розділити профзахворювання за структурою,  можна виділити 

такі основні групи: 

а) органи дихання - 72 % від загальної кількості, це більше ніж 3100 

випадків; 

б) опорно - руховий апарат - 20 % ,це більше ніж 850 випадків; 

в) вібраційні хвороби - 4%; 

г) хвороби слуху - 3 %. 

До групи найбільш травмонебезпечних сфер діяльності ще можна 

включити такі сфери діяльності, як транспорт, будівництво та агропромисловий 

комплекс. 

Згідно статистики за перше півріччя 2016 року робочими органами 

виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків 

зареєстровано 2230(де 155 випадків - смертельно) потерпілих від нещасних 

випадків на виробництві. У процентному відношенні: випадків зі смертельним 

наслідком було 9 %, випадків смерті на виробництві - 6% ,24 % випадків  з 

інвалідністю, 6 % - профзахворювання, 34% - інші травми .Проте це всього 

лише в порівнянні з 2013 роком. Якщо взяти до уваги 2015 рік, наприклад, у 

порівнянні з першим півріччям 2015 року кількість страхових нещасних 

випадків збільшилась на 74 випадки, або 3,4%, кількість смертельно 

травмованих осіб зменшилась на 23 випадки, або 12,9%. Складається враження, 

ніби ситуація поліпшилася, знижується тенденція травматизму. 

Згідно цієї статистики, основними організаційними причинами стали: 

а) невиконання вимог інструкцій з охорони праці 36,4%; 

б) невиконання посадових обов’язків  - 9,4%. 

До психофізичних причин віднесли такі: 

а) особиста необережність потерпілого – 14,8%; 

б) травмування або смерть внаслідок неправильних дій інших осіб – 5,5%. 

Також до причин травмування на робочому місці відносять наступні: 

а) жахливий технічних стан виробничих об’єктів, інженерних 

комунікацій, споруд та будинків – 3,9%. 

Але ці статистичні дані не показують стан безпеки ані в промисловості, 

ані в охороні праці, оскільки не враховується  економічна динаміка, зниження 

добробуту і рівня життя населення [2]. 

Тобто, наразі великий ризик зазнати травми на виробництві, залишається 

дуже високим. 

Звичайно, еталоном в даному питанні залишається законодавство ЄС у 

сфері охорони праці, адже воно ґрунтується на чотирьох основних принципах: 

а)  поява нових ризиків вимагатиме розробки нових правових норм; 
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б) законодавство про охорону праці може принести результати лише за 

умови його виконання; 

в) соціальний діалог є основним засобом при розробці стратегії охорони 

праці, успіх якої буде залежати від зусиль соціальних партнерів з обох сторін; 

г) більш досконалі стандарти охорони праці сприяють зміцненню 

конкуренції. 

Як відомо, для досягнення головної мети охорони праці є зменшення 

показників травматизму, нещасних випадків та професійних захворювань. 

Більш того, в останні роки ця мета набуває нового значення, яке 

поширюється, як досягнення “добробуту на роботі”. Це повинно привести до 

наслідків, коли таких добробут буде сприяти поліпшенню моральних та 

психологічних умов роботи, а не лише до зменшенню або відсутності нещасних 

випадків, травм та професійних захворювань [3]. 

Які ж шляхи вирішення  проблем у сфері охорони праці в Україні? На 

мою думку ,треба зробити декілька дуже важливих кроків  у цьому питанні. 

По - перше, на мою думку, треба заохочувати власників підприємств 

зробити безпечними  умови  виробництва. 

По - друге, треба забезпечити фінансування витрат для виплат 

компенсацій по інвалідності  та у випадку смерті робітника. 

По - третє, має бути організована система повної реабілітації потерпілих 

на виробництві за рахунок роботодавців. 

По - четверте, треба  докорінно змінити механізм адміністративно - 

правового регулювання у сфері охорони праці. Треба підвищити 

відповідальність роботодавців за належне виконання забезпечення умов праці. 

По - п’яте, запровадити на високому рівні якості пропаганду знань з 

охорони праці, враховуючи передовий досвід інших країн, використовуючи 

нові знання в науці і техніці. Зробити наголос на  постійному, але не просто 

формальному     проведенні лекцій, інструктажів, бесід, консультацій .  Додати 

це візуальними чинниками – плакатами, методично - навчальними посібниками. 

 
Науковий керівник: Луц Т.Є., ст. вик. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ») 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ 

 
Брагіна Л.Є., асистент (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»); 

Кириченко В.А., Романовська С.І., студ. (гр. КА-34, ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ») 

 

 

Актуальність теми безпеки і гігієни праці в даний час визначається 

тим, що в Україні існує досить складна ситуація в сфері охорони праці, життя і 

здоров'я людини. Адже сьогодні велика кількість працівників офіційно не 

працевлаштовані, що призводить до втрати можливості законного захисту їх 

прав. 

Охорона життя і здоров'я людини є пріоритетним напрямком соціальної 

політики держави. Спільними законами України, які визначають основні 

положення з охорони праці, є Конституція України, Закон України «Про 

охорону праці», Кодекс законів про працю (КЗпП), Закон України «Про 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на 

виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності». 

За даними Фонду соціального страхування від нещасних випадків на 

виробництві та професійних захворювань України, рівень виробничого 

травматизму та професійної захворюваності в країні вказує на якість організації 

охорони праці. Аналіз нещасних випадків свідчить, що в Україні протягом 

останніх п'яти років загальна кількість нещасних випадків, пов'язаних з 

виробництвом, зменшилась на 60,5%, або в 2,5 рази, а кількість нещасних 

випадків зі смертельними наслідками, пов'язаних з виробництвом - на 44,7%, 

або в 1,8 рази [1]. 

Але є ряд галузей народного господарства де травматизм і 

профзахворюваність ще на досить високому рівні. Йдеться про добувну 

промисловість, транспорт і сільське господарство. 

 У 2015 році робочими органами виконавчої дирекції Фонду 

зареєстровано 4592 нещасних випадків з них 360 - смертельні. Найчастіше 

страждають водії автотранспортних засобів, гірники очисного забою, 

прохідники, слюсарі-ремонтники. Так у видобувній галузі постраждало 953 

особи. На транспортних підприємствах, складських господарствах і в поштово-

кур'єрської діяльності постраждало 428 робочих, а в сільському лісовому і 

рибному господарстві - 387 чоловік [2]. 

Порівнюючи ці дані з попередніми роками, все виразніше помічаємо 

тенденцію: держава не надто піклувалася про охорону праці та в «довоєнні» 

часи. За даними ФПУ, в середньому щорічно з 2009 по 2013 рік на виробництві 

гинуло близько 1200 робітників. Тобто, говорити, що за два останні роки 

«реформ» ситуація сильно змінилася, ми не можемо. 

До того ж, держава зняла з себе відповідальність за дотримання належних 

умов праці та ще з однієї причини: нібито подібні перевірки створюють тиск на 

бізнес. Тому протягом 2015 року парламент двічі прийняв рішення продовжити 

мораторій на перевірки підприємств до кінця червня 2016 року. Вперше 
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рішення про мораторій ще 1,5 роки тому прийняв попередній уряд Арсенія 

Яценюка. Останній раз Верховна Рада продовжила мораторій в листопаді 2015 

для підприємців з обсягом доходу до 20 млн гривень за попередній 

календарний рік. Крім того, були введені обмеження на позапланову перевірку, 

яка може бути проведена тільки на підставі обґрунтованого звернення фізичні 

особи про порушення суб'єктом господарювання його законних прав. 

Всього, за підрахунками експертів, щорічні економічні втрати України в 

сфері охорони праці становлять близько 60 млрд гривень. 

Страхові експерти Фонду соціального страхування від нещасних випадків 

на виробництві та професійних захворювань України відзначають, що більша 

кількість нещасних випадків сталися через невиконання правил з охорони праці 

та посадових обов'язків. 

Проблеми травматизму та профзахворюваності вказують на системні 

порушення підприємств з організації охорони і гігієни праці. Власники 

підприємств не завжди сумлінно розробляють заходи щодо забезпечення 

нормальних умов праці і попередження професійних захворювань. Тому робочі 

стають заручниками становища і змушені виконувати свої обов'язки 

перебуваючи в незадовільною виробничому середовищі. 

Щоб змінити ситуацію фахівці Фонду ведуть профілактичну роботу на 

підприємствах країни. З метою надання роботодавцям постійної допомоги у 

вирішенні питань збереження здоров'я людини і забезпечення безпеки праці 

протягом року страховими експертами надано 34525 консультацій з питань 

охорони праці та страхування від нещасних випадків. Більше по управліннях 

виконавчої дирекції Фонду в Дніпропетровській області - 3838, Черкаській 

області - 3188, м. Києві - 3101, Запорізькій області – 3087 [3]. 

Нормативні акти України про охорону праці [4] необхідно привести у 

відповідність до сучасних вимог та законодавства Європейського Союзу. 

Варто додати, що необхідні правила, стандарти, норми, положення, 

інструкція ї з охорони праці дозволять гармонізувати Трудове Законодавство 

України. А це наблизить наших виробників до сучасних норм організації праці. 

Також нагадаємо про норми чинного законодавства України, які 

зобов'язують кожне підприємство, кожного роботодавця, 0,5% виділяти від 

розмірів фонду заробітної плати на охорону праці. Це один з аспектів 

профілактики виробничого травматизму, який може знизити показники 

нещасних випадків у виробничому середовищі.  

Інша проблема, на якій акцентують увагу страхові експерти з охорони 

праці, це офіційні трудові взаємовідносини роботодавця і працівника. Оскільки 

оформлення трудових відносин з роботодавцем - це не тільки фінансова 

стабільність, але і гарантія створення безпечних умов праці. Відповідно якщо 

роботодавець буде слідувати Статтям Кодексу Законів про працю, тоді на його 

підприємстві будуть створені здорові і безпечні умови праці, дотримані вимоги 

охорони праці. 

У той же час зближення і гармонізація трудового законодавства 

європейських країн і України дозволить впровадити на наших підприємствах 
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міжнародні стандарти серії ISO 9000 [5] та ISO 14000 [6], а також налагодити 

функціонування системи управління охороною здоров'я і безпекою праці за 

стандартом OHSAS 18001: 2007 [7]. 

Страхові експерти з охорони праці відзначають, що на тих підприємствах 

де введені міжнародні стандарти «Системи управління охороною праці», 

щорічно фіксується різке зниження рівня травматизму і професійної 

захворюваності. А умови праці стають максимально наближеними до 

європейських. 

Інший важливий момент – це оформлення трудових відносин у 

встановленому законодавством порядку та офіційне отримання заробітної 

плати, що забезпечує державний захист громадян не тільки від незаконного 

звільнення, а й надає гарантовану безпека і оптимальні умови праці. 

Таким чином, ми вважаємо, що з метою створення безпечних і 

сприятливих умов праці в кожному структурному підрозділі, на кожному 

робочому місці керівник підприємства (власник) повинен створити систему 

управління охороною праці (СУОП) і забезпечити її ефективне 

функціонування. Зокрема, на підприємстві з кількістю працюючих 50 і більше 

осіб роботодавець створює службу охорони праці відповідно до типового 

положення, яке затверджується спеціально уповноваженим центральним 

органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці. На підприємстві 

з кількістю працюючих до 50 осіб функції служби охорони праці можуть 

виконувати (за сумісництвом) особи, які мають відповідну підготовку. Якщо ж 

на підприємстві кількість працюючих менше 20 осіб, для виконання функцій 

служби охорони праці можуть залучатися сторонні фахівці (на договірних 

засадах), які мають відповідну підготовку.  

Така служба створюється на підприємствах, в установах і організаціях 

незалежно від форми власності та виду діяльності для виконання правових, 

організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і 

лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним 

випадкам, професійним захворюванням і аваріям в процесі праці. 
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ПРАКТИКА НАВЧАННЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ: ДОСВІД УКРИЇНИ ТА 

ЄВРОПИ 

 
Брагіна Л.Є., асистент (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»); 

Романовька С.І., Кириченко В.А., студ. (гр. КА-34, ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ») 

 

Актуальність даної теми визначається тим, що сьогодні відбувається 

формування нових зв'язків як на міжнародному ринку, так і між роботодавцем і 

працівником. Такі перетворення роблять необхідним знання законів і правил 

трудових відносин І якщо керівники великих компаній досконально 

розбираються в Трудовому кодексі України, то приватні підприємці і прості 

робітники, в кращому випадку, знають його лише поверхово. Саме тому і 

виникає необхідність навчання з охорони праці на підприємствах.  

Навчання з охорони праці проводить роботодавець, керівник робіт або 

уповноважена особа. 

Вони знайомлять працівника з: 

 інструкціями з безпечної діяльності на підприємстві, які дозволяють 

знизити вплив шкідливих і уникнути небезпечних факторів на 

виробництві; 

 з технічної та експлуатаційної документації; 

 з вимогами, які відображені в нормативних актах організації. 

Після закінчення занять з охорони праці проводиться усна перевірка 

інструктованих на набуті знання та навички [1]. 

Законодавством України передбачені наступні види інструктажу:  

1. Вступний. Ознайомлення із загальними вимогами щодо безпеки. 

2. Первинний. Проводиться безпосередньо по підприємству до того, як 

працівник приступить до самостійної діяльності. 

3. Повторний. Обов'язкове повторення раз в 6 місяців. 

4. Позаплановий. Необхідний при зміні в нормативних актах вимог щодо 

безпеки, технологічної модернізації обладнання. 

5. Цільовий. У разі виконання одноразових замовлень, при проведенні 

масових заходів, а також при усуненні наслідків аварій, катастроф і лих. 

Всі види проходять реєстрацію у відповідному журналі з підписами особи, 

яку інструктували, та особи, яка інструктує, а також з датою проведення. Час, 

форма і періодичність навчання встановлюється роботодавцем або 

уповноваженою особою відповідно до регламенту з безпеки конкретної 

діяльності на підприємстві. Крім інструктажу з охорони праці, не рідше разу на 

рік проводяться заняття для працівників з надання першої допомоги 

постраждалим. 

Тепер пропонуємо перейти до причин, з яких варто проводити навчання з 

охорони праці на підприємствах. Основною причиною необхідності проведення 

інструктажу з охорони праці є вимога Кодексу законів про працю України. 

Крім цього, для серйозних компаній є обов'язковою добре побудована 

внутрішня корпоративна політика, що забезпечує захищеність у сфері охорони 
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праці та соціальну захищеність працівника. Також дотримання техніки безпеки 

значно знижує ймовірність настання нещасного випадку, який може понести за 

собою значні негативні наслідки як для людини, так і для організації в цілому.  

У законі України "Про охорону праці" передбачено право працівника, в разі 

створення небезпеки для його життя, відмовитися від виконання такої роботи. 

Це означає, що роботодавець не має права вимагати від працівника виконання 

трудового договору, якщо він (роботодавець) в свою чергу не забезпечив гідних 

умов праці. Як відзначають експерти з охорони праці, там де роботодавець 

розуміє важливість такої справи, а як правило він це розуміє після якихось 

неприємних інцидентів, там виділяються кошти, розробляється або купується 

література, призначається окрема посада інженера з охорони праці. На 

підприємствах удосконалюються колективні договори. Їх наповнюють цілою 

низкою переваг для працівників - починаючи з відмови від куріння і 

закінчуючи чітким дотриманням правил безпечної праці. При таких умовах 

правила внутрішнього трудового розпорядку отримують своє реальне 

відображення в повсякденному житті підприємства. Спрацьовує ефект взаємної 

мотивації і відповідальності, як працівника так і його роботодавця. 

Однак дуже прикро визнавати, що українські роботодавці реалізовують 

практику навчання з охорони праці та забезпечення нормальних умов для 

роботи лише після нещасних випадків або відчуваючи потенційну загрозу. Має 

ж бути навпаки: створивши бізнес або започаткувавши будь-яку діяльність, 

роботодавець відразу повинен думати про умови праці, в яких доведеться 

працювати його підлеглим. Саме тому цікаво проаналізувати, як ці процеси 

налаштовані в Європі.  

Наприклад, у Німеччині [2] діють 29 професійних товариств соціального 

страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань - по числу провідних галузей економіки, і вони несуть 

відповідальність за 2,9 млн. компаній, що діють в промисловості і торгівлі. 

Відповідно до закону кожен підприємець несе відповідальність за безпеку і 

збереження здоров'я своїх працівників. Ця відповідальність закріплена 

відповідними актами і урядовими декретами, а також нормативними вимогами 

охорони праці на виробництві. Професійні товариства надають в 

розпорядження роботодавців найсучасніші послуги, які дозволяють зберігати 

здоров'я працівників та їх здатність до праці, яка в разі необхідності може бути 

відновлена без пред'явлення підприємцям позовів у зв'язку з мають місце 

втратами здоров'я. 

У Франції з 2002 року Національний інститут досліджень і безпеки ввів в 

дію велику програму дистанційного навчання [3]. Вони зачіпають чотири 

аспекти: розуміння принципів запобігання травматизму, оцінка ризиків, облік 

робочих приміщень на підприємстві; вміння запобігати 13 найбільш поширених 

на підприємствах ризикам; аналіз нещасних випадків, втілення в життя 

конкретних заходів по їх недопущенню; вміння розробляти плани охорони 

праці на підприємстві. 
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Однією з особливостей навчання в Фінляндії методам безпечної праці є 

проведені Міністерством охорони здоров'я і соціальних справ спільно з 

організаціями роботодавців і працівників масові кампанії [4], спрямовані на 

скорочення числа нещасних випадків на виробництві, поліпшення виробничого 

середовища і підвищення добробуту працівників. У їх числі можна відзначити 

кампанію «Туттава» (це слово перекладається на українську мову як «безпечні 

виробничі навички»). Розробив і запропонував цей проект Фінський інститут 

охорони здоров'я на виробництві [5]. 

Отже, однією з пріоритетних завдань держав-членів Європейського союзу є 

охорона здоров'я і безпеки праці на робочому місці. Підприємства і різні 

соціальні фонди прагнуть управляти професійними ризиками, і ініціатива 

знаходить відгук у органів влади. Розширюється сфера відповідальності за 

Національну середньострокову рамкову програму пріоритетних завдань 

(НСРПЗ), зокрема, посилюється превентивна стратегія, вводиться система 

профілактичних заходів, підприємства спонукають вживати активних заходів 

щодо попередження НСРПЗ. В цілому, політика в галузі охорони праці 

спрямована на охорону здоров'я працівника, на забезпечення його безпеки на 

робочому місці. Можна говорити про те, що в Європі влада реалізує принцип 

соціальної відповідальності підприємств [6]. 

У Країнах Європейського союзу діє національне і міжнародне 

законодавство, яке дозволяє скоротити професійні ризики. Однак, варто 

зауважити, що ефективність залежить від країни, сектора економіки, 

підприємства, категорії працівників і т.п. У зв'язку з цим різні органи та 

інспекції в першу чергу звертають увагу на превентивні заходи, які покликані 

скоротити дані ризики. 

В поняття охорони праці в європейських країнах входить створення 

безпечних умов роботи, турбота про психологічне здоров'я і благополуччя, 

організація спільної діяльності менеджменту, всіх підрозділів підприємства. 

Практично вся відповідальність за безпеку праці покладена на підприємства і 

організації. Закон зобов'язує їх забезпечити все необхідне для безпечного 

проведення робіт. Роботодавці оплачують всі витрати по організації і 

поліпшенню умов праці, а працівники, в свою чергу, повинні піклуватися про 

власну безпеку і про безпеку оточуючих. Державні органи, що забезпечують 

охорону праці, тісно співпрацюють з усіма учасниками ринку [7]. 

Підводячи підсумки, слід зазначити, що питання охорони праці є актуальним 

і відкритим сьогодні. Тому необхідно приділяти більше уваги як науковцям, так 

і власникам підприємств, робітникам до питання забезпечення здорових 

належних і безпечних умов праці. Це повинно виявлятися в таких напрямах 

діяльності як: приведення у відповідність актів національного законодавства 

відповідно до міжнародних стандартів, усунення дублювання повноважень 

органів державної влади в сфері дотримання законодавства про охорону праці, 

розробці ефективної та дієвої системи управління охорони праці на 

підприємстві, удосконалення діяльності органів громадського управління, а 

саме технічних інспекцій профспілок, виникнення зацікавленості, 
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ініціативності в роботодавця щодо створення безпечних умов праці на 

виробництві. Всі ці заходи сприятимуть поліпшенню ситуації в сфері охорони 

праці та запобігатимуть і попереджувати виникнення травматизму на 

підприємствах. 
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ОСНОВНІ ПРИЧИНИ НЕЗАДОВІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ 

РОЗВ'ЯЗАННЯ 

 
Брагіна Л.Є., асистент (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»); 

Чумак А.В., студ. (гр. КА-34, ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ») 

 

Людина та її здоров’я – найбільша цінність держави, яка докладає 

великих зусиль, створюючи умови безпечної життєдіяльності людини як у 

середовищі мешкання, так і у середовищі праці. 

Захист населення, територій, навколишнього природного середовища та 

майна від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, 

ліквідації їх наслідків і надання допомоги постраждалим у мирний час та в 

особливий період – це функція держави, яка докладає немало зусиль для 

вирішення проблем життєдіяльності людини.  

Основні причини проблем незадовільної безпеки життєдіяльності 

населення України: 
обмежене фінансування запобіжних заходів та робіт із захисту населення 

і територій від надзвичайних ситуацій або його відсутність та, як наслідок, 

невиконання відповідних програм у повному обсязі; 

накопичення відходів виробництва в обсязі, що становить загрозу 

розповсюдження шкідливих речовин; 

не виконання у повному обсязі Загальнодержавної програми імунопро-

філактики і захисту населення від інфекційних захворювань на 2009-2015 роки; 

відсутність комплексної державної програми з питань епізоотії; 

не виконання комплексу заходів поводження з відходами, забрудненими 

техногенно-підсиленими джерелами природного походження; 

протягом 2012 року прогрес щодо вирішення чи планування вирішення 

цих питань був відсутній. З боку Міненерговугілля України та ДАЗВ України 

не узгоджено жодних міжвідомчих або міжгалузевих рішень, програм та планів. 

Не створена міжвідомча робоча група, організацію створення якої було 

запропоновано Міненерговугілля України, як органу державного управління 

підприємств нафтогазової галузі; 

недостатнє матеріально-технічне забезпечення пожежно-рятувальних 

підрозділів, недостатня кількість осіб рядового та начальницького складу, мала 

укомплектованість підрозділів; 

високий ступень зношеності систем протипожежного захисту; 

зношеність основних виробничих фондів підприємств, установ та 

організацій, що є реальною загрозою виникнення пожеж, масштаби яких 

можуть негативно вплинути на стан навколишнього природного середовища; 

недосконалість та застарілість законодавчого і нормативно-правового 

забезпечення у сфері пожежної безпеки; 

відсутність у діючих нормативних документах кількісних критеріїв 

комплексної оцінки пожежної безпеки, що дозволяють не тільки враховувати 
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можливі наслідки від пожеж на об'єктах, але й визначити ймовірність їх 

виникнення; 

недосконалість нормування у будівництві та застарілість деяких 

будівельних норм технічного характеру, що містять обов'язкові вимоги у сфері 

пожежної безпеки, зокрема відсутністю нормативної кількості пожежних депо 

відповідно до ДБН 360-92 "Містобудування. Планування і забудова міських і 

сільських поселень"; 

недостатністю фінансування заходів, спрямованих на підвищення рівня 

протипожежного захисту об'єктів і населених пунктів; 

відсутність сучасних автоматизованих технологій проведення 

спостережень, гідрометеорологічного прогнозування та забезпечення; 

недостатній рівень матеріально-технічного оснащення сил цивільного 

захисту; 

відсутність сучасних автоматизованих технологій проведення 

спостережень, гідрометеорологічного прогнозування та забезпечення; 

низький рівень культури безпеки та обізнаності громадян з питань 

безпеки життєдіяльності в цілому, формування відповідального ставлення до 

особистої безпеки та безпеки оточуючих у сфері, не пов'язаній з виробництвом; 

існування у суспільстві свідомого ігнорування вимог безпеки 

життєдіяльності; 

не визначення пріоритетів розвитку цивільного захисту; 

низька ефективність діяльності Єдиної державної системи цивільного 

захисту; 

недосконалість системи управління процесами цивільного захисту. 

 Шляхи та способи їх розв'язання 

1. Реалізація державної політики у сфері запобігання надзвичайним 

ситуаціям техногенного та природного характеру повинна бути одним із 

пріоритетних напрямів роботи центральних і місцевих органів виконавчої 

влади. 

2.  Реалізація Загальнодержавної цільової програми захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 

2013-2017 роки. 

3. Реалізація Загальнодержавної цільової програми розвитку водного 

господарства та економічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 

2021 року. 

4. Реалізація Державної цільової соціальної програми розвитку 

цивільного захисту на 2009-2013 роки. 

5. Реалізація Державної цільової соціальної програми протимінної 

діяльності Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту 

населення від наслідків Чорнобильської катастрофи на 2009-2014 роки. 

6. Реалізація Державної цільової соціальної програми забезпечення 

пожежної безпеки на 2012-2015 роки. 
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7. Реалізація Державної цільової екологічної програми ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації на території військової частини А 0829 (м. 

Лозова Харківської області) на 2011-2013 роки. 

8. Невідкладне створення системи моніторингу і прогнозування 

надзвичайних ситуацій з постійно діючим координаційним органом із цих 

питань - Центром моніторингу і прогнозування, що повинен функціонувати у 

системі ДСНС. 

9. Прискорення створення системи екстреної допомоги населенню за 

єдиним телефонним номером "112". 

10. Максимальне використання можливостей Єдиної державної системи 

цивільного захисту. 

11. Прискорення оптимізації системи управління процесами цивільного 

захисту. 

12. Здійснення контролю за: 

станом техногенної та природної безпеки; 

виконанням програмних заходів, спрямованих на ліквідацію негативних 

екологічних та техногенних загроз на території України; 

цільовим використанням бюджетних коштів, виділених для виконання 

програмних заходів; 

закупівлею техніки та обладнання; 

реалізацією інших заходів цивільного захисту. 

13. Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Міністерству 

освіти і науки України, Міністерству молоді та спорту України, громадським 

організаціям вжити заходів щодо популяризації культури безпеки 

життєдіяльності - сукупності цінностей, стандартів, моральних норм і норм 

прийнятої поведінки, спрямованих на підтримання самодисципліни, як мети 

підвищення рівня безпеки. 

14.Необхідно суттєво збільшити темпи автоматизації 

гідрометеорологічних спостережень та робіт, забезпечити мережу 

гідрометеорологічних спостережень новітніми технічними та технологічними 

засобами вимірювання. 

Для виявлення, моніторингу та прогнозування явищ конвективного 

характеру (шквалів, смерчів, гроз, граду, злив), що несуть найбільші загрози 

для функціонування господарського комплексу країни, життєдіяльності її 

населення нагально необхідним є забезпечення гідрометеорологічної мережі 

радарами допплерівського типу з покриттям усієї території України 

метеорологічною радіолокаційною інформацією. 

15.   Створення інфраструктури поводження з відходами, що є техногенно 

підсиленими джерелами. Така інфраструктура може базуватись на існуючій в 

країні системі поводження з радіоактивними відходами; 

розроблення та впровадження державних програм, що передбачали б 

створення та практичне впровадження технологій та необхідних потужностей 

для забезпечення поводження з відходами, забрудненими техногенно-

підсиленими джерелами природного походження; 
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розроблення та впровадження технологій, які забезпечували б повний 

цикл поводження з такими відходами - переробка, дезактивація, тимчасове 

зберігання та остаточне безпечне захоронення. 

16.  Радіаційна небезпека у зоні відчуження обумовлена наявністю 

об'єкту "Укриття" та близько 500 пунктів тимчасової локалізації РАВ, тому 

основні завдання по забезпеченню радіаційної безпеки в зоні залишаються 

продовж довгих років ті самі: перетворення об'єкту "Укриття" в небезпечний 

стан з подальшим захороненням його вмісту на довгострокового зберігання; 

ліквідація ПТЛРВ також шляхом захороненням їх вмісту на довгострокового 

зберігання у ПЗРВ; створення і функціонування комплексної системи 

радіаційного контролю і раннього попередження. Виконання цих завдань 

забезпечується створенням нового безпечного конфайнмента (НБК), 

забезпеченням повноцінного функціонування централізованого підприємство з 

поводження з РАВ та забезпечення радіаційної безпеки за рахунок створення 

"Комплексної системи радіаційного контролю і раннього попередження в 

Чорнобильській зоні відчуження". 

17. Для подальшого забезпечення і підтримання епідемічного 

благополуччя у країні необхідно забезпечити достатній обсяг охоплення 

профілактичними щепленнями, рекомендований Всесвітньою організацією 

охорони здоров'я та закладений у Загальнодержавній програмі на рівні не 

менше 95,0%. Таке можливо лише при умові повного забезпечення потреб 

закладів охорони здоров'я в імунобіологічних препаратах для вакцинації та 

безперебійного і ритмічного їх постачання в регіони. 

18. Розроблення, прийняття і реалізація Комплексної державної програми 

з питань епізоотії та захисту тварин від жорсткого поводження. 

19. Вирішення проблем об'єктів життєзабезпечення: 

- збільшення обсягів робіт з капітального ремонту житлових будинків; 

- ліквідація аварійного та ветхого житла; 

- ремонт та заміна ліфтів; 

- приведення  у  задовільний  технічний  стан  існуючі   системи  

автоматичного протипожежного захисту в будинках підвищеної поверховості і 

висотні; 

- збільшення обсягів робіт з обслуговування і ремонту житла з 

застосуванням новітніх енергозберігаючих технологій і матеріалів; 

- оптимізація централізованих систем водопостачання та водовідведення; 

- приведення зон санітарної охорони та водоохоронних зон джерел 

питного водопостачання до нормативних вимог, забезпечення дотримання їх 

режимів; 

- ремонт та заміна водопровідних та каналізаційних мереж; 

- ремонт та реконструкція водопровідних насосних станцій; 

- оновлення, реконструкція каналізаційних насосних станцій; 

- реконструкція каналізаційних очисних споруд з метою зменшення 

обсягів неочищених та недостатньо очищених стічних вод, що скидаються у 

навколишнє природне середовище; 
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- будівництво та реконструкція станцій водопідготовки та доочистки 

питної води в населених пунктах, де якість питної води не відповідає 

встановленим вимогам і подається за тимчасовими дозволами 

Держспоживстандарту, в першу чергу в дошкільних, шкільних та лікувальних 

закладах; 

- удосконалення нормативно-правового та науково-технічного 

забезпечення у сфері питної води та питного водопостачання у відповідності до 

стандартів Європейського Союзу та з урахуванням національних особливостей; 

- оновлення основних фондів електроенергетики потребує як може 

скорішого інвестування з боку держави з метою недопущення надзвичайних 

ситуацій пов'язаних з відключенням населених пунктів країни від 

енергопостачання. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙН-АНКЕТУВАННЯ 

 
Васильєва Л. В., доцент (факультет комп’ютерних наук ХНУ імені Каразіна); 

Сич Д. О., студент (гр. КС-42, факультет комп’ютерних наук ХНУ імені Каразіна) 

 

В даній роботі вирішується задача дослідження стану охорони праці на 

підприємствах України та визначення залежності якості охорони праці від 

наявності комісій з охорони праці чи відповідальних осіб на підприємстві 

шляхом розробки анкети та застосування онлайн-ресурсів для проведення 

даного досліду. Ціль роботи полягає в отриманні актуальної оцінки стану 

охорони праці на різноманітних підприємствах від незалежних, анонімно 

опитуваних осіб шляхом збору відповідей через інтернет-анкетування. 

Для вирішення цієї задачі було розроблено анкету, яка була 

запропонована учасникам опитування шляхом розміщення її на сервісі Google 

Forms, яка розповсюджувалась у соціальних мережах електронною поштою. 

Учасниками опитування виступали особисто запрошені до опитування 

працівники, а також користувачі соціальних мереж. Загалом, під час 

проведення опитування, було опитано 140 респондентів. 

На опитування були винесені такі питання: 

 Чи наявна комісія з питань охорони праці на Вашому підприємстві; 

 Чи існують на вашому підприємстві соціальні страхування або фінансові 

виплати у разі нещасних випадків на виробництві або у разі професійних 

захворювань;  

 Чи були Ви забезпечені необхідними знаряддями праці або були змушені 

придбати їх за власний кошт;  

 Чи проходили Ви хоч раз інструктаж з питань охорони праці; 

 Як Ви оцінюете умови праці на вашому робочому місці; 

 Чи проводяться медичні огляди на Вашому підприємстві; 

 Як ви оцінюете загальний рівень охорони праці на Вашому підприємстві? 

Кожному з питань були надані фіксовані відповіді, яким, у свою чергу, 

були присвоєні певні бали. Таким чином відповіді «Так», «Відмінно», 

«Високий» відповідають одному балу; «Добре», «Задовільно», «Середній» – 0.5 

балів; «Незадовільно», «Низький», «Ні» – 0 балів. Результати дослідження  та 

кількість отриманих відповідей відображені у таблиці 1. 

Максимально можлива оцінка становить 980 балів. Сумарний результат 

нашого дослідження визначився у 576 балах, що становить майже 60% від 

максимуму, що дозволяє зробити висновок, що загальний стан охорони праці, 

згідно опитуванню, є задовільним. 

Проаналізувавши таблицю можна побачити, що  такі позиції, як страхування 

або фінансові виплати, проходження інструктажу з охорони праці мають доволі 

високі показники – близько 70% позитивних відповідей. Із забезпеченням 

необхідними знаряддями праці та оцінкою умов праці на робочому місці 
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ситуація трохи гірше – 60% відповідей. Медичні огляди проводяться мало – 

лише  48% проходять медичні обстеження на підприємствах. 

 

      Таблиця 1 

Чи наявна 

комісія з питань 

охорони праці на 

Вашому 

підприємстві?

Чи існують на вашому 

підприемстві соціальні 

страхування або фінансові 

виплати у разі нещасних 

випадків на виробництві або 

у разі професійних 

захворювань?

Чи були Ви забезпечені 

необхідними знаряддями 

праці або були змушені 

придбати їх за власний 

кошт?

Чи проходили Ви 

хоч раз 

інструктаж з 

питань охорони 

праці?

Як Ви оцінюете 

умови праці на 

вашому 

робочому 

місці?

Чи 

проводяться 

медичні 

огляди на 

Вашому 

підприємстві?

Як ви оцінюете 

загальний 

рівень 

охорони праці 

на Вашому 

підприємстві?

Так Так Так, був забечений(а) Так Відмінно Так Високий

80 94 81 98 39 68 43

Ні Ні Ні Ні Добре Ні Середній

60 46 59 42 51 72 57

Задовільно Низький

38 40

Незадовільно

12  
 

Окрім того, близько 30% зовсім невдоволені станом охорони праці на своєму 

підприємстві. 

Цікавими виявилися результати дослідження, пов’язані з наявністю 

комісій з охорони праці на підприємствах. 

Актуальним критерієм для дослідження є порівняння результатів груп 

людей, які мають або не мають комісії з охорони питань на своєму 

підприємстві. Згідно статті 16 Закону України «Про охорону праці» наявність 

комісії залежить від рішення трудового колективу і не є обов’язковою. 

 Оцінивши результати опитування було виявлено, що наявність комісії на 

підприємстві відіграє дуже вагому роль – загальні показники діаметрально 

різні. При наявності комісії загальна оцінка позитивних відповідей складає 

майже 77%, в той час коли комісія відсутня – всього 45% (результати 

представлені у таблиці 2 і таблиці 3). 

Показники кожного з поставлених питань також відображають ситуацію 

згідно загальної оцінки – за наявності комісії набрані бали усіх позицій є доволі 

високими. Загальна оцінка стану охорони праці робітниками знаходиться на 

високому рівні – лише 1/8 вважає, що рівень охорони праці знаходиться на 

низькому рівні. 

 Особливо інформативним виявляється той факт, що опитувані 

усвідомлюють те, що комісії охорони праці працюють на належному рівні та 

здатні вирішувати професійні задачі діяльності, пов’язані із забезпеченням 

життя, здоров’я та працездатності під час роботи. Фахівці з охорони праці на 

підприємствах відіграють важливу роль у обґрунтуванні вибору безпечних 

режимів, параметрів виробничих процесів, проведенні заходів щодо усунення 

причин нещасних випадків і професійних захворювань на виробництві, 

проведенні заходів з профілактики виробничого травматизму та професійних 

захворювань. 

 Важливу роль для ефективності заходів з охорони праці відіграють 

громадський контроль за станом охорони праці в організації, профспілкові 

організації, а також кабінети промислової безпеки та охорони праці. 
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             Таблиця 2 

Чи існують на вашому 

підприемстві соціальні 

страхування або фінансові 

виплати у разі нещасних 

випадків на виробництві або 

у разі професійних 

захворювань?

Чи були Ви забезпечені 

необхідними знаряддями 

праці або були змушені 

придбати їх за власний 

кошт?

Чи проходили Ви 

хоч раз 

інструктаж з 

питань охорони 

праці?

Як Ви оцінюете 

умови праці на 

вашому 

робочому 

місці?

Чи 

проводяться 

медичні 

огляди на 

Вашому 

підприємстві?

Як ви оцінюете 

загальний 

рівень 

охорони праці 

на Вашому 

підприємстві?

Так Так, був забечений(а) Так Відмінно Так Високий

69 54 69 30 51 36

Ні Ні Ні Добре Ні Середній

11 26 11 29 29 34

Задовільно Низький

19 10

Незадовільно

2

Підприємства, де наявна комісія з охорони праці

 
 

 У випадку відсутності комісії легко дослідити, що стан охорони праці є 

значно нижчим. Про це говорять  не лише конкретні відповіді на питання, а 

також і суб’єктивна оцінка рівня охорони праці кожного з опитуваних. 

 

     Таблиця 3 

Чи існують на вашому 

підприемстві соціальні 

страхування або фінансові 

виплати у разі нещасних 

випадків на виробництві або 

у разі професійних 

захворювань?

Чи були Ви забезпечені 

необхідними знаряддями 

праці або були змушені 

придбати їх за власний 

кошт?

Чи проходили Ви 

хоч раз 

інструктаж з 

питань охорони 

праці?

Як Ви оцінюете 

умови праці на 

вашому 

робочому 

місці?

Чи 

проводяться 

медичні 

огляди на 

Вашому 

підприємстві?

Як ви оцінюете 

загальний 

рівень 

охорони праці 

на Вашому 

підприємстві?

Так Так, був забечений(а) Так Відмінно Так Високий
25 27 29 9 17 7

Ні Ні Ні Добре Ні Середній
35 33 31 22 43 23

Задовільно Низький
19 30

Незадовільно
10

Підприємства, де немає комісії з охорони праці

 
 

Таким чином, під час дослідження ми прийшли до висновку, що 

загальний стан охорони праці в Україні на теперішній час задовольняє 

більшість опитуваних. Страхування та фінансові виплати працівникам у разі 

нещасних випадків або професійних хвороб теж на належному рівні. Але, слід 

зауважити, що доволі високим є відсоток підприємств, які не влаштовують 

медичні огляди для своїх працівників.  Можливо, якби підприємства більше 

займалися влаштовуванням медичних оглядів, необхідність виплат була б 

меншою. 

Наявність комісії з охорони праці на виробництві є дуже сприятливим 

фактором для підтримання високого рівню охорони праці на підприємстві – 

близько 80% набраних позитивних відповідей тих опитуваних, які мають 

комісію на підприємстві.  
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SMART CITY: «РОЗУМНІ» ТЕХНОЛОЛОГІЇ ДЛЯ БЕЗПЕКИ РУХУ 

 
Вознюк В.В., студ. (гр. ЕД-31, ФЕА НТУУ «КПІ») 

 

З розвитком новітніх технологій кожного дня з'являються інженерно-

технічні рішення у сфері безпеки професійної діяльності та охорони праці, які 

запобігають нещасним випадкам, зменшують ризики травматизму та 

спрямовані на збереження життя людей та їх здоров'я під час життєдіяльності 

та трудового процесу. Як відомо, одним з найбільш небезпечних видів 

діяльності людини,–є дорожній рух. Щорічно у світі під час дорожньо-

транспортних пригод гинедо 1,25 млн осіб. Такі дані були опубліковані 

Всесвітньою організацією охорони здоров'я у 2015 році у черговому 

глобальному звіті про дорожню безпеку.Такі підрахунки засновані на аналізі 

інформації з 180 країн. Однак у доповіді ВООЗ зазначається, що користувачі 

доріг у всьому світі захищені далеко неоднаково. 

Нині спостерігається великий і цілком передбачуваний розрив між 

країнами з високим рівнем матеріального забезпечення і країнами з низьким і 

середнім рівнями. У країнах з невисоким і середнім рівнями відбуваютьсядо 90 

% випадків смерті як результат дорожньо-транспортної пригоди (ДТП), за тим, 

що на них припадає лише 54% транспортних засобів від загальної кількості. 

Незважаючи на те за останні роки 79 країн поліпшили показники смертності, 

ще 68, навпроти, показали зворотну тенденцію. Такі фактори, як керування 

транспортними засобами в нетверезому стані, порушення швидкісного режиму 

та правил дорожнього руху водіями транспортних засобів та пішоходів 

оцінюються ВООЗ як ключові. У Європі, особливо в найбагатших країнах, 

фіксують найнижчі рівні смертності на душу населення. Саме тому потрібно 

орієнтуватися на європейські країни і впроваджувати новітні «розумні» 

технології та організаційно-технічні розробки для підвищення безпеки доріг і 

транспортних засобів. 

Кожне сучасне місто починається з якісних та інформативних для водіїв і 

пішоходів доріг і комунікацій. Один з найбільш передових проектів «розумних 

доріг» в тестовому режимі працював в німецькому Гамбурзі з травня 2015 року 

по квітень 2016 року. Для цього виготовили сотні датчиків і розмістили їх на 

ліхтарних стовпах уздовж однієї ділянки траси. Компонентами такої системи 

єосвітлення, пристрої до регулювання дорожнього руху та контролю 

навколишнього середовища. Найцікавіший момент–освітлення. Воно працює на 

основі теплових датчиків, які реагують на проїзд автомобіля або прохід 

пішохода. Для машин і пішоходів освітлення працює в режимі світлової плями, 

що дає можливість мінімізувати витрати електроенергії, а у разі руху 

велосипедиста пляма збільшується, дозволяючи людині бачити перешкоди, які 

знаходяться на відстані від нього. Якщо все ж трапляється ДТП, інформація з 

камер негайно передається до найближчого відділку поліції. 

У Копенгагені встановлюють розумні світлофори, які розпізнають 

автобуси і велосипеди та забезпечують їм пріоритет у русі. Ці пристрої дають 
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можливість прискорити рух: максимальна кількість людей зможе пересуватися 

достатньо швидко, завдаючи мінімум шкоди довкіллю. Наразі у одному зі 

столичних районів вже працюють десять розумних світлофорів. Для 

велосипедистів розроблено кілька "зелених хвиль" –на окремих ділянках доріг, 

світлофори налаштовані у такий спосіб, що двоколісний транспорт (та інші 

учасники руху на швидкості близько 19 км/год) потрапляють тільки на зелене 

світло. Крім того, такі світлофори зможуть відслідковувати швидкість 

пересування велосипедистів з допомогою придорожніх камер і змінювати свої 

параметри відповідно з цим. Приміром, якщо дує сильний зустрічний вітер і 

велосипедисти змушені обмежити свою швидкість з 19 км/год до 13 км/год, 

світлофори все одно будуть показувати зелений сигнал. 

В Україні також поступово починають впроваджувати новітні технології 

для більш безпечного та комфортного руху на дорогах. Найбільш активними та 

ініціативними містами у цьому плані є Київ та Львів. У столиці вже працюють 

автономні світлофори та системи вуличного освітлення від акумульованої 

енергії сонця. Енергетично ощадними,більш надійними з високим ступенем 

зорового розрізнення є світлодіодні світлофори. Це дає можливість покращити 

умови дорожнього руху та сприяє зменшенню кількості ДТП, які трапляються 

через відключення світлофорів. Також планують встановити світлодіодне 

освітлення та світлодіодні дорожні знаки на “зебрах”, аби їх було краще видно 

у темний час. 

У Львові планують створити перший в Україні “розумний” мікрорайон з 

найсучаснішими технологіями. Одним з основних його компонентів буде 

вуличне освітлення з датчиками, які відслідковують рух людини або 

автомобіля. Його особливістю є те, що воно вмикається не у визначений 

графіком час, а відповідно до настання сутінок, погодних умов тощо. Також у 

місті Лева планують впровадити систему «розумного» транспорту, яка буде 

відслідковувати рух громадського транспорту онлайн, і коли до світлофора 

під’їжджатиме трамвай для ньоговтикатиметься зелене світло. Така система 

вже діє в тестовому режимі на кількох трамвайних маршрутах Львова. 

Висновки і пропозиції. Втіленню в життя таких проектів необхідно 

приділити особливу увагу, тому що зараз наша країна знаходиться на шляху 

євроінтеграції, а він потребує суттєвого покращення умов праці і впровадження 

новітніх засобів безпеки пересування.  

 
Науковий керівник: Третякова Л.Д., д.т.н., проф. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ») 

 

Література 

 

1.http://zaxid.net/news/showNews.do?innovatsiyniy_mikrokosmos&objectId=

1405864 

2.http://ecotown.com.ua/news/U-Kyyevi-pishokhidni-perekhody-obladnayut-

likhtaryamy-na-sonyachnykh-batareyakh-Na-proekt-vydilyly-2/ 

3. http://data.ua/2016/10/05/smart-city/ 



  

 40 

4. https://www.gazeta.ru/auto/2015/10/19_a_7830845.shtml 

5. http://ecotown.com.ua/news/Kopenhahen-vstanovyt-380-rozumnykh-

svitloforiv-yaki-davatymut-zelene-svitlo-avtobusam-i-velosypedam/ 

 



  

 41 

РОЗРОБЛЕННЯ ЗАХОДІВ ОЧИЩЕННЯ ПОВІТРЯ РОБОЧОЇ ЗОНИ 

 
Володченкова Н.В., к.т.н., доцент (каф. БЖД НУХТ); 

Хіврич О.В., к.війск.н., доцент  (каф. ЗВП НУОУ) 

 

Вступ. Одним з найбільш негативних факторів повітря робочої зони 

підприємств з механічної обробки твердих матеріалів (деревини, зернових 

культур, металу і та інших) є присутність пилу у вигляді аерозолю або 

аерогелю у виробничих приміщеннях. Поряд з утворенням пилу, як наслідок 

технологічних процесів, у повітрі робочої зони може бути присутній і пил 

природного походження та промисловий, що утворюється від викидів 

промислових підприємств. Наслідком присутності у повітрі робочої зони пилу є 

шкідливий та небезпечний вплив на стан здоров'я працівників,  економічні 

втрати (завчасне зношення та пошкодження технологічного обладнання, 

пожежі, вибухи і т.д.) та забруднення навколишнього середовища. 

Розглядаючи дію пилу на організм людини можна виділити наступний 

вплив: дія пилу на шкіру та слизові оболонки, яка проявляється у закупорці 

вивідних проток сальних і потових залоз, розвитку мацерації шкіри, слизових 

оболонок, виникненню піодермій, алергії, а також ліпотропні складові пилу 

можуть всмоктуватись, викликаючи загальнотоксичну дію. Забруднюючи 

одежу, пил знижує її вентилюючу, паропровідну функцію, що негативно 

впливає на теплообміни та дихання шкіри. Дія пилу на дихальну систему 

розвиває: алергенні захворювання (хронічний бронхіт, риніт, трахеїт), 

аспергільоз, що розвинувся внаслідок занесення в легені разом із пилом спор 

різних грибів,  інфекційні захворювання (туберкульоз), пневмоконізи (силікози, 

які спричиняються оксидом кремнію; сидерози – залізним пилом), рак легень 

(при дії хромового пилу). Таким чином, підтримання чистоти повітря 

виробничих приміщень промислових підприємств має велике значення за 

санітарно-гігієнічними, технологічними, екологічними та економічними 

факторами. 

Предметом дослідження: є повітря робочої зони виробничих приміщень. 

Мета дослідження: Розробити технічні рішення щодо зменшення 

пилоутворення та попередження його впливу на виробничий персонал 

промислових підприємств, технологічне обладнання та навколишнє 

середовище.  

Основні результати: Для розроблення технічних рішень щодо зменшення 

пилоутворення та попередження його впливу на виробничий персонал 

промислових підприємств, технологічне обладнання та навколишнє середовище 

було проведено дослідження з використанням методу аналізу технологічних 

відхилень при обґрунтуванні небезпек, які можуть виникати в результаті 

порушень технологічних регламентів виробництва та метод побудови "дерева 

подій" при дослідженні розвитку можливих ситуацій з урахуванням 

ефективності систем пиловловлення до кінцевого стану повітря робочої зони. 

За результатами проведеного аналізу стану повітря робочої зони, 
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технологічних процесів і обладнання, було запропоновано метод визначення 

оптимальних параметрів складових системи очищення повітря виробничих 

приміщень промислових підприємств.  

Дана схема представляє собою згруповані блоки за допомогою яких 

визначають параметри, що відповідають за процеси. 

 
Риc. 1. Блок-схема розрахунку системи очищення повітря виробничих 

приміщень 

 

На рисунку 1 представлено блок-схема методу ідентифікації системи 

очищення повітря виробничих приміщень, зокрема за  ознакою 

функціонування. Так у блоці 1 здійснюється ідентифікація системи очищення 

повітря виробничих приміщень за ознакою функціонування, при цьому 

враховуються характерні особливості пилу, а саме дисперсність, хімічний 

склад, фізіологічна дія на виробничий персонал і ін., залежно від виробничого 

приміщення підприємства. 

Ідентифікація за видом технології проводять у ІІ блоці. Технологічне 

обладнання і відповідно системи очищення повітря виробничих приміщень, 

розташовані на різних висотних рівнях (n, поверхах) виробничих будівель (n= 

1–6), при цьому враховано факт нерівномірного надходження пилоповітряної 

суміші, від мінімальних значень на верхніх поверхах (n= 5–6) до максимальних 

значень на нижніх (n= 1–2). 

Рівень запиленості у робочих приміщеннях повинен не перевищувати 

граничнодопустимих концентрацій (ГДК). У місцях постійного проживання 

людей запиленість повітря не повинна перевищувати 0,5 мг/м3 незалежно від 

виду пилу. Допустима концентрація пилу при викиді повітря в атмосферу після 

очищення в аспіраційних та пневмотранспортних установках визначається 

розрахунком розсіювання повітря.  

Визначення  характеристики системи очищення повітря виробничих 

приміщень проводять у ІІІ блоці. Для реалізації процесу розрахунків системи 

очищення повітря виробничих приміщень необхідна дефрагментація 

виробничих ділянок, а для розрахунку пилозбиральної насадки і 

I блок 

II блок 

III блок 

IY блок 

Попередній огляд 

 результатів       
 

  Розрахунок потужності  

приводу вентилятора, N, кВт        
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повітрозабірника – визначення виду технологічного обладнання, що в свою 

чергу дозволяє визначити витрату повітря і опір відповідної ділянки  системи 

очищення повітря виробничих приміщень. 

Для розрахунку основної частини системи очищення повітря виробничих 

приміщень використовуються загальні параметри: витрата повітря (qi, м
3/год.), 

опір обладнання (hi, Па), довжина виробничій ділянки (li, м), швидкість повітря 

(vi, м/с), кількість відведень (ni, од.), кут відведень (αо, град) та ін.   

Проведення вибору типу системи очищення повітря виробничих 

приміщень проводять у IY блоці.  Для цього визначають: – діаметри ділянок (d, 

мм), сумарну витрату повітря (Q0, м
3/ч) і опору  (Hс, Па) потрібна ідентифікація 

інформації за комплексною ознакою з врахуванням можливих типів установок: 

нагнітальна (i=1) або всмоктуюча (i=2). 

Розрахунки основних параметрів системи очищення повітря виробничих 

приміщень проводять у Y блоці. Дані про значення витрати повітря основної 

частини  системи очищення повітря виробничих приміщень з врахуванням 

функціональних, технологічних і просторових ознак (Qо, м3/ч), а також 

додаткової інформації – пилознешкодження у виробничому приміщенні (Оi, 

м3/ч), тиску (Но, Па), як суми опору (Hо, Па), (Hi, Па)  і (Hп, Па), дозволяють 

здійснити вибір вентилятора. 

Визначення кількості повітря, що виділяється відповідним технологічним 

обладнанням у робочу зону виробничих приміщень підприємства дозволяють 

виявити її надлишок, як для різних виробничих об'єктів, типу технологічного 

процесу так і для виду внутрішніх виробничих засобів транспортування. 

Висновки. Запропонований метод розрахунку  системи очищення повітря 

виробничих приміщень є одним із технологічних заходів боротьби із 

утворенням пилу на промислових підприємствах. Впровадження даного методу 

дозволить зменшити концентрацію пилу до 0,3–0,4 мг/м3, що відповідає 

нормативним значенням ГДК та забезпечити відповідні санітарно-гігієнічні 

умови праці виробничого персоналу, за чистотою повітря, по фактору 

утворення пилу.  
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ЗНАЧЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ В УПРАВЛІННІ БЕЗПЕКОЮ НА 

ПІДПРИЄМТСВІ 

 
Гейко А.С., студент (гр. УК-31, ФММ НТУУ «КПІ»); 

Полукаров О.І., к.т.н., доц. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ») 

У індустріях, де при виробництві присутні ризики, компанії приділяють 

велику увагу оцінці безпеки. Однією з основних причин високого рівню 

травматизму на виробництві є відсутність культури охорони праці і системного 

підходу до управління нею. Проте, багато організацій зараз виявляють інтерес в 

ефективності управління безпекою праці працівників. Безпека персоналу і 

виробництва стає частиною стратегії нових підходів шляхом розвитку і 

заснування програм загального контролю втрат. Керівники фірм переходять від 

врахування лише прямих економічних затрат до врахування прямих і 

опосередкованих втрат від нещасних випадків, аварій і професійних 

захворювань. Зменшення цих затрат часто є ефективнішим, ніж збільшення 

виробництва.  

В наслідок цього, політика безпеки працівників поступово змінюється: 

раніше керівники підприємств розглядали безпеку як юридичний обов’язок. 

Згідно Закону України «Про охорону праці» роботодавець повинен створювати 

в кожному структурному підрозділі і на робочому місці умови праці у 

відповідності з вимогами нормативних актів, а також забезпечувати  виконання 

прав робітників, гарантованих законом про охорону праці.  

З цією метою роботодавець: 

-  забезпечує функціонування системи управління охорони праці на 

підприємстві і створює спеціальну службу, назначає відповідальних осіб, які 

вирішують конкретні питання охорони праці, затверджує інструкції про їх 

обов’язки, права і відповідальність за виконання покладених на них функцій;  

- розробляє за участі профспілок і реалізує комплексні заходи для 

дотримання установлених нормативів по охороні праці, застосовує прогресивні 

технології; 

- створює постійний контроль за дотриманням робітниками 

технологічних процесів, правил роботи на машинах, обладнанні і з іншими 

засобами виробництва, за використанням засобів колективного і 

індивідуального захисту, виконанню робіт по охороні праці. 

Зараз забезпечення безпеки в організації розглядається як інструмент 

досягнення двох цілей: зменшення витрат та оптимізація корпоративної 

політики, яка передбачає облік соціальних втрат, пов’язаних з відсутністю 

комфортних умов праці. 

Проте в більшої частини керівників ще не сформувалося чітке розуміння 

того, як пов’язати систему управління безпекою з менеджментом в організації 

через низьку культуру безпеки праці. Культуру безпеки праці можна розглядати 

як поняття, яке включає в себе такі аспекти, як ставлення до охорони праці, 

поведінку роботодавців і працівників в даній системі, а також клімат на 
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робочому місці с точки зору безпеки праці. Концепція культури безпеки праці 

досі не є чітко сформульованою. Вона включає в себе наступні показники: 

- Цінності і принципи, які слугують основою в управлінні системою 

безпеки праці; 

- Систему процедур і поведінкових реакцій персоналу. 

У зв’язку з цим культуру безпеки не можна зводити ні до структур 

забезпечення охорони праці, ні до програм безпеки. 

Як показують дослідження, там, де менеджмент приділяє суттєву увагу 

охороні праці і лідерству, можна спостерігати суттєве підвищення якості 

роботи. Крім того, в організаціях з низьким рівнем травматизму особиста 

участь керівництва в організації безпеки праці має першочергове значення. 

Активне залучення менеджерів діє як мотиваційна сила для решти працівників 

та активізує зацікавленість спеціалістів і керівників підрозділів. У той же час це 

демонструє піклування керівництва про безпеку персоналу. 

Виходячи з цього, можна зробити висновок про те, що існує певний вид 

культури безпеки праці, який є ефективним засобом для функціонування 

системи безпеки. Таким чином, культура безпеки праці повинна бути 

поєднанням лідерства і підтримки з боку вищого керівництва, участі в процесі 

менеджерів нижчого рівня і залучення працівників до дотримання заходів 

безпеки. Таку культуру безпеки праці можна оцінити по таким складовим: місія 

охорони праці і залучення до охорони праці. 

Місія безпеки праці означає пріоритетність охорони праці у загальній 

місії організації. При цьому масштаб місії охорони праці може бути показником 

того, чи вважає керівництво, що безпека і здоров’я працівників є пріоритетними 

в даній організації.  

Основною проблемою, яка виникає при управлінні культурою охорони 

праці є створення та модернізація формальних структур  управління для 

підтримання інтегрованої культури безпеки праці. Наприклад, якщо існуюча 

культура охорони праці є бюрократичною, то вона потребує реформування і 

спрощення процедур. Система оцінки безпеки праці повинна бути організована 

таким чином, щоб в ній передбачувалась відповідальність керівництва нижчих 

рівнів і звичайних працівників за дотримання безпеки праці на робочих місцях. 

Менеджери нижчих рівнів мають важливе значення в культурі охорони 

праці. Вони несуть персональну відповідальність за дотримання вимог безпеки 

своїх підлеглих і повинні стимулювати працівників, які беруть активну участь у 

забезпеченні безпеки праці. Проте більшість керівників в Україні, як правило, 

негативно реагує на забезпечення безпеки праці.  

Для того, щоб змінити ставлення працівників до умов праці потрібно 

здійснити наступні кроки: 

- Подолання інертності та небажання людей змінюватися; 

- Адаптація існуючої системи управління з метою підтримання процесу 

підтримки; 

- Формування сил і ресурсів, здатних втілювати політику і культуру в 

області безпеки праці. 
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Для здійснення останніх двох кроків важливу роль відіграє особистий 

авторитет і активна позиція вищого керівництва. Проте, якщо на підприємстві 

діє активна профспілкова організація, керівники повинні піклуватися про те, 

щоб рушійні сили, які визначають політику організації, дійшли згоди з 

лідерами профспілок згідно питань створення єдиної моделі управління 

безпекою праці за участю працівників на рівні підрозділів. В багатьох 

Європейських країнах діють закони і норми, які заохочують створення таких 

комітетів. Проте є небезпека, що такі комітети можуть стати заміною реальної 

участі працівників і процесі забезпечення охорони праці. Для забезпечення 

реальної підтримки розвитку інтегрованої культури безпеки праці створені 

комісії повинні сприяти децентралізації і притягненню до управління охороною 

праці всіх зацікавлених сторін. Для цього менеджмент організації повинен 

забезпечити виконання наступних умов: 

- Створення організованої діяльності, яка розвиває розуміння робочими 

моделей ризикованої поведінки і ідентифікацію існуючих на робочому місці 

небезпек; 

- Розробка лінії поведінки і освітніх програм, які дадуть керівництву і 

працівникам можливість вирішувати питання безпеки на рівні підрозділів; 

- Участь у оцінці стану охорони праці; 

- Встановлення зв’язку між керівництвом і персоналом. 

В Україні однією з проблем управління безпекою на підприємстві є 

обмеженість коштів, які виділяються на охорону праці. Тому основна задача 

менеджерів, які займають забезпеченням належного робочого середовища 

полягає в тому, щоб при існуючому рівні обмеження на бюджет та управлінські 

дії забезпечити їх максимальну ефективність. Для цього необхідно оптимально 

розподілити наявні фізичні і фінансові ресурси. 

 

Література 

 

1. Закон України «Про охорону праці». 
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БЕЗПЕКА У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 
Гераїмчук М.Д., зав. каф., д.т.н. (каф. ПБ НТУУ «КПІ»); 

Хазанович Ю.Ю., ст. (гр. ПІ-41, ПБФ НТУУ «КПІ») 

 

Ми живемо в епоху інформаційних технологій. Це інтернет, комп’ютери, 

телефони, тощо, іншими словами можливість працювати та спілкуватись на 

великій відстані одне від одного. Але на противагу цьому є і недоліки та 

небезпеки такої епохи. 

Перше на що треба звернути увагу, це соціальні мережі. Якщо подумати, 

то це найлегший спосіб знайти інформацію про людину, використовуючи фото, 

записи, які людина розміщує на своїй сторінці. Якщо раніше спецслужби 

збирали інформацію про людей, втрачаючи час та сили, то зараз це стало 

набагато простіше, оскільки людина сама все про себе розповідає. Але не всі це 

роблять, є люди, які свідомо не використовують соціальні мережі або 

використовують, виключно, як спосіб спілкування (чат, аудіо, відео зв’язок), 

тому наступне це, як не дивно, сама людина, а саме, бажання заробити гроші. 

Друге. Чи було так, що Вам дзвонили з незнайомого номера і казали: 

- Ваш син/дочка в міліції, але ми можемо домовитись достатньо аби ви 

заплатили певну суму грошей; 

- Мама (інший родич) це я твій син/дочка/онук/онучка вишліть мені 

грошей на такий-то номер картку (такий дзвінок можуть зробити у вечері чи 

посеред ночі, коли людина спить чи втомилась, щоб не змогла зрозуміти, що це 

обман); 

- Ваша машина на штраф-майданчику, будь ласка, заплатіть штраф, 

інакше машину буде продано з аукціону, щоб погасити цей штраф. 

Голос у слухавці називав правильно ваші дані (ім’я та прізвище Ваші, 

ваших родичів, ваші дані, тощо). Звідки вони знають чи як дізнались? Можливо 

хтось аби заробити гроші, продав вашу особову справу. Завжди інформація 

була найціннішим товаром, якщо знати кому її продати. 

Але це не все, найнебезпечнішим, як я вважаю, є інформаційна війна, 

коли спеціально дається не вірна інформація. Цілеспрямований інформаційно-

психологічний вплив на людину з метою зміни її поведінки відомий з давніх 

часів. Ми, мимоволі, стали свідком такої війни та на власному досвіді, 

зрозуміли, яку цінність має інформація, як легко можна дезінформувати людей, 

які слухають радіо, дивляться телевізор, читають газети. Через інформаційну 

війну багато людей посварилося, зненавиділи один одного та почали ображати 

один одного, але найстрашніше, що кожен думає що саме ВІН! має рацію в цій 

ситуації. Така думка призводить до хаосу та неможливості порядку. Єдиний 

спосіб аби не втрапити в цей хаос отримувати інформацію з декількох джерел 

(навіть іноземних, якщо є така можливість) та аналізувати прочитане, можливо 

щось є вигадкою журналістів, щоб зробити сенсацію, а можливо, дійсно, 

новина правдива. 
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Інформаційна безпека характеризує стан захищеності в інформаційній 

сфері інтересів особистості, суспільства та держави. Тому забезпечення 

інформаційної безпеки це не менш важливо, ніж забезпечення пожежної 

безпеки, забезпечення безпеки дорожнього руху. Для боротьби із таким видом 

злочинності в Україні з'явилась кіберполіція, державна організація, для 

боротьби із кіберзлочинністю. За словами начальника управління 

інформаційних технологій і програмування департаменту кіберполіції 

Національної поліції України Євгена Чумаченко, набір спецагентів в 

кіберполіції проходив в кілька етапів (стаття від 14.01.2016 року)[1]: 

- з'ясовували власне технічні знання і знання англійської мови; 

- проводили тест благонадійності за методикою MIDOT (Методика 

MIDOT[2] – психологічна оцінка благонадійності (етичних стандартів) 

кандидата на роботу і, згодом, лояльності співробітника була розроблена 

провідними ізраїльськими психологами в період з 1977 по 1982 роки); 

- проводилась жива співбесіда з кандидатом. 

Відібрані кандидати пройдуть військово-лікарську комісію, додаткові перевірки 

і первинне теоретичне та практичне навчання. 

Завдання кіберполіції: 

- «побутове» онлайн-шахрайство; 

- більш серйозні вірусні атаки в банківській та платіжній сферах; 

- боротьба з нелегальним і забороненим контентом; 

- сфера кібербезпеки та відповідна взаємодія з поліцією у кримінальних 

впровадженнях загальнокримінального характеру. 

Але злочин відбувається, тоді, коли є злочинець і жертва. Будь які 

правоохоронні організації можуть захисти нас від злочинців, але не від бажання 

бути жертвою, не можуть захистити нас від нашої необізнаності у кібербезпеці. 

Правила дотримання кібербезпеки: 

- повідомляйте своїх близьких де ви знаходитесь та коли будете вдома 

аби їх не змогли надурити шахраї; 

- нікому не кажіть свої особисті дані; 

- вчіть мови аби мати можливість отримувати інформацію з різних 

джерел про ту новину, яка вас цікавить; 

- вчіться аналізувати побачене та почуте, найкращим тренажером є 

читання книг; 

- не розміщуйте всю інформацію про себе в соціальних мережах, це 

показує що ви не маєте живого спілкування і його потребуєте, така людина 

найкраща жертва для злочинця. 

- не піддавайтесь емоціям, коли чуєте якусь новину, емоції заважають 

чітко бачити та оцінювати ситуацію. 
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ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ МАТЕРІАЛА ГРАФЕНА ТА ЙОГО ВПЛИВ  

НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

 
Головченко А.В., студент (гр. ДП-51м, ФЕЛ НТУУ «КПІ»); 

Козлов С.С., доц., к.т.н. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ») 

 

          Графен - один з найбільш перспективних матеріалів нанотехнології 21 

століття. Він представляє собою вуглецеву пластину завтовшки всього в один 

атом, але більш міцну, ніж алмаз, і має електропровідність в 100 разів краще, 

ніж кремній комп'ютерних чіпів. Графен має гексагональну форму і його можна 

представити у вигляді «розгорнутої» вуглецевої нанотрубки можна побачити на 

Рис.1.  

 
 

Рис. 1. Структура графена 

 

          Вперше він був отриманий лише в 2004 році, враховуючи це, він ще 

недостатньо вивчений, і тому привертає до себе підвищений інтерес і увагу 

вчених. Вже зараз фізики, хіміки та інженери-електронщики багато говорять 

про його унікальні можливості. На сьогоднішній день на дослідження 

властивостей графена виділено близько десяти мільярдів доларів на десять 

років, і ходять чутки, що він може стати відмінною заміною кремнію, особливо 

в напівпровідниковій промисловості [1]. 

          Графен добувають різними методами: механічний та хімічний. Графен 

одержують при механічному впливі на високоорієнтований  піролітичний 

графіт або киш-графіт . Спочатку тонкі шари графіту поміщають між липкими 

стрічками і відщеплюють раз за разом тонкі шари графіту, поки не буде 

отриманий досить тонкий шар (серед багатьох плівок можуть траплятися й 

одношарові, які і становлять інтерес). Після злущення скотч з тонкими 

плівками графіту і графена притискають до підкладки окисленого кремнію. При 

цьому важко отримати плівку відповідного розміру і форми у фіксованих 

частинах підкладки. Знайдені за допомогою оптичного мікроскопа плівки 

підготовляють для вимірювань. За допомогою атомно-силового мікроскопа 

визначають реальну товщину плівки графіту. Використовуючи електронну 

літографію і реактивне плазмове травлення, задають форму плівки для 
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електрофізичних вимірів.  Шматочки графена також можна приготувати з 

графіту, використовуючи хімічні методи . Для початку мікрокристали графіту 

піддаються дії суміші сірчаної та соляної кислоти. Графіт окислюється, і на 

краях зразка з'являються карбоксильні групи графена. Їх перетворюють на 

хлориди за допомогою тіонілхлориду. Потім під дією октадециламіну в 

розчинах тетрагідрофурана, тетрахлорметану і дихлоретану вони переходять в 

графенові шари [2]. 

          Проведено аналіз літературних джерел та електронних властивостей 

графена, зокрема, він є напівметал, тобто напівпровідником з нульовою 

шириною забороненої зони, а його провідність в нормальних умовах не 

поступається провідності міді. Матеріал дуже жорсткий і твердий, також 

графен володіє більшою рухливістю електронів. Як показують численні 

дослідження, для створення забороненої зони в графеновою стрічці необхідно 

використовувати структури, близькі за своїми властивостями до 

квазіодномірних, з кількістю атомів в поперечному перерізі графеновою 

стрічки не більше 20.  

          Було проведено моделювання нанотранзистора на основі стрічки графена. 

За основу був узятий польовий транзистор з двома затворами з товщиною tins = 

1нм і з відносної діелектричної постійної к = 16, як схематично показано на 

мал.2. Довжину затворів ми взяли W = 10Нм.   

 
Рис. 2. Структура нанотранзистора на основі стрічки графена 

 

Основною ідеєю роботи - показати як матеріал графен впливає на рухливість 

носіїв заряду та на вольт-амперні характеристики. 

 
Рис.3. Результати досліджень 
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 Результати досліджень були втішними тому, що новітній матеріал 

істотно змінює роботу транзистора в кращу сторону. Швидкодія приладу 

зростає в декілька разів через високу рухливість матеріла(як показано на мал.3), 

а струм зменшився  з 10-3 А(транзистор на Si) до 10-6  А(транзистор на графені). 

Враховуючи такі суттєві зміни у структурі транзистора, можна зробити 

висновок, що в майбутньому електроніка перейде з кремнієвих транзисторів на 

графенові. 

  Але в цього матеріалу є і свої недоліки. Дослідники з Каліфорнійського 

університету в Ріверсайді виявили, що "матеріал майбутнього" графен, який 

обіцяє революцію в багатьох областях технологій, далеко не безпечний. Він 

може надавати згубний вплив на здоров'я людини і навколишнє середовище. 

З'ясувалося, що при попаданні матеріалу в ґрунтові води гексагональна 

структура графена починає руйнуватися, мікрочастинки досить швидко 

втрачають стабільність, руйнуються і значної шкоди принести не можуть. А ось 

графенові забруднення поверхневих вод, в яких більше органіки, а жорсткість 

нижче, може виявитися набагато більш серйозним. Молекулярна структура 

графена така, що гострі виступи нано-частинок матеріалу здатні розривати 

мембрани клітин живих організмів, що зумовлює його токсичність[3].  Також 

дослідження показали, що коли графен виробляють в ультратонких частинках, 

він може довше перебувати в повітрі і досягати легенів. Як правило, одна 

найдрібніша частинка може потрапити глибоко в легені, в той час як більш 

великі зазвичай затримуються в носі або верхніх дихальних шляхах. При цьому 

клітини легенів можуть увійти в активний стан, що викличе запалення, при 

якому виникають майже всі хронічні захворювання легенів, такі як астма і 

кістозний фіброз [4]. Незважаючи на це, фахівці підкреслюють, що цього 

можна уникнути. Люди в усьому світі в різних областях знаходили способи 

справлятися з токсичними матеріалами. Зараз існує безліч графітового 

матеріалу, як наприклад, в олівцях. Як стверджують експерти, графен може 

бути небезпечним тільки у величезній кількості. Вчені закликають максимально 

ретельно вивчити властивості графена до того, як його почнуть активно 

використовувати у виробництві електроніки. 

 

Література: 
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 53 

СПЕЦИФИКА ОХРАНЫ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ УГОЛЬНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНЫ 

 
Гончаров П.П., студ. (гр. ХК-з-41, ХТФ НТУУ «КПИ»); 

Полукаров Ю.О., к.т.н., доц. (каф. ОТГБ НТУУ «КПИ») 

 

На сегодняшнем шаге формирования Украины прослеживается усиление 

трудностей в области условий труда. Это обуславливается тем, что 

существенная часть сотрудников функционирует либо в вредных 

обстоятельствах либо в тяжелых. Анализ трудностей, сопряженных с 

предоставлением подходящих условий работы, исследованием факторов 

происхождения производственного травматизма и профессиональных болезней 

рождается один с актуальных направлений современной учено-

исследовательской работы. 

Разные нюансы усовершенствования обстоятельств и защиты труда 

изучали в собственных работах подобные украинские эксперты, как А.И. 

Амоша, В.Ц. Жидецький, Л.П. Керб, Н.Д. Лукьянченко, Е.В. Мартякова, О.Ф. 

Новикова, Л.В. Шаульская, В.Г.Левша и иные. 

Целью работы возникает всесторонний обзор условий работы в шахтах 

Украины с целью формирования советов согласно их улучшению. 

Промышленная безопасность и охрана труда шахтеров пребывают в 

неудовлетворительном состоянии и характеризуются большим уровнем 

производственного травматизма, в том числе с летальным исходом. В первую 

очередность такое связано с Весьма трудными горно-геологическими 

условиями угледобычи, а еще невысоким по сравнению с показателями 

ведущих угольных стран степенью ее технологического и научно-технического 

обеспеченья. Урегулирование данной задачи осложняется множественными 

нарушениями технологической и производственной дисциплины в 

многочисленных шахтах, значимыми минусами в учреждения 

правительственного наблюдения из-за безопасным ведением горных работ в 

угледобывающих фирмах абсолютно всех форм собственности [1]. 

Механизм ценообразования на угольную продукцию никак не дает ответ 

рыночным основам, не прекращает расти диспаритет в динамике стоимости в 

топливо и горн шахтное оснащение и материально-технические средства с 

целью добычи угля. Экономные ресурсы применяются малоэффективно, их 

размер мал с целью обеспеченья позитивных сдвигов в отрасли. Отсутствуют 

действенные механизмы и стимулы для увеличения производительности 

работы угольных компаний государственной формы имущества [3]. 

Для выполнения постановления Кабинета Министров Украины «Об 

утверждении проекта первостепенных событий согласно увеличению 

технической защищенности и защиты работы в угледобывающих и 

шахтостроительных предприятиях» Госгорпромнадзором одновременно с 

Минуглепромом и отраслевыми профсоюзами реализована проверка 

(испытание) угольных компаний. В частности, в соответствии с разработанным 

и подтвержденным Рекомендованным критериям, осуществлялась оценка 
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соотношения общепризнанным меркам и законам техники безопасности и 

защиты труда. 

Тестированием определено, что с 61-й шахты, которые подлежали 

контролю, только лишь 5 соответствуют условиям нормативно-правовых 

действий согласно промышленной защищенности и охране труда. Лишь в 

период проведения проверок было выявлено больше 32 тыс. нарушений, 

временно остановлено примерно 900 работ, привлечено к ответственности 869 

персон [3]. 

Наиболее характерными показателями тестирования шахт, на которых 

степень промышленной безопасности и охраны труда признано 

неудовлетворительным, являются: 

- промышленный электротравматизм и профзаболевания – 

неудовлетворительное состояние на 49 угледобывающих фирмах, 

- выделение денежных средств в объеме не меньше 2% от реализации 

продукта и господдержки на приобретение средств персональной и 

коллективной защиты - недостаточная ситуация на 25 предприятиях, 

- соответствие транспортных средств условиям защищенности (в т.ч. – 

положение движущего автотранспорта, передвижной состав рудникового 

транспорта, состояние рельсовых линий) – неудовлетворительная ситуация в 34 

фирмах, 

- слаженность компаний орудиями охраннопожарной охраны 

(огнетушители, противопожарные трубопроводы, краны, рукава и т.п.) – 

малоудовлетворительно в 36 фирмах. 

Анализ аварийности (согласно сведениям ГВГСС Минуглепрома Украины 

за период 1991-2009 гг.) показывает, что случилось 3312 автоаварий и 

аварийных обстановок. Из 1779 аварий подземные пожары составляют 

примерно 53%. взрывы газа и угольной пыли — 3%, неожиданные выбросы 

угля и газа — 4%, обрушения — 25%, затопление выработок — 1%, катастрофы 

на поверхности — 14% (рис.2). С всеобщего числа автоаварий максимальный 

удельный вес занимают подземные пожары. Необходимо заметить, что же их 

среднегодовое число за 1991-1995, 1996-2000, 2001—2006 гг. располагает 

тенденцию к уменьшению, тем не менее часть данных пожаров в общем числе 

аварий убавляется существенно меньшими темпами и за отмеченные этапы 

составляет соответственно 55,7, 54,5 и 39,8%. Подобные катастрофы помимо 

погибели людей доставляют крупные финансовые потери, выводя из строя 

участки и целые шахты [1]. 

Следует заметить, что примерно 25% отрабатываемых пластов угля 

предрасположены к самовоспламенению, а это требует непрерывного 

контролирования шахтовой атмосферы в присутствие оксида углерода и прочих 

вредоносных газов, исполнения профилактических мероприятий. Задача 

безопасного ведения трудов в слоях, расположенных к газодинамическим 

действам, никак не имеет возможность быть решена без непрерывного 

своевременного диспетчерского контролирования их газовой динамики и 

уровня напряженного состояния горного массива. 



  

 55 

К более аварийным условиям, в следствии каковых совершается примерно 

трети производственного травматизма, принадлежат также разрушение пород и 

завалы работающих выработок. Особенного контролирования требует 

неподвижное оснащение, обеспечивающее жизнедеятельность шахты, к тому 

же многочисленные механизмы работают в постоянном режиме, в следствии 

этого необходим непрерывный контроль с использованием комплексных 

систем управления и охраннопожарной охраны [2]. 

Едва ли не наиболее важным «травмирующим фактором» в шахтах 

является острая сердечная недостаточность (18,6%). За минувшие 10 лет 

(1998—2008 гг.) на рабочем месте либо после выезда с шахты скончалось 271 

человек. За 6 месяцев этого лета в следствии резкой сердечной недостаточности 

и инфаркта ранее погибли 14 человек. Вместе с тем проблема оперативного 

выявления больных ишемической болезнью сердца при каждогодних мед 

осмотрах уже более 10 года остается открытым. 

Особую опасность и непредсказуемость по человеческим потерпевшим 

представляют групповые несчастные случаи, и в главную очерёдность 

катастрофы I группы с пятью и более погибшими. В 2009 г. было допущено 17 

случаев массового травматизма, в следствии каковых пострадал 131 человек, в 

том числе 35 — смертельно. Главными травмирующими факторами в данных 

массовых несчастливых случаях являются взрывы и вспышки метан воздушной 

и иной взрывчатой среды в шахтах. 

В настоящее время уровень травматизма, как на приватизированных 

шахтах, так и входящих в состав Минуглепрома, на порядок больше, чем в 

современных угледобывающих государствах (Австралия, США, , Польша и 

др.). В Австралии на 380 миллионов. т добываемого угля смертельный 

травматизм каждый год составляет 2—3 человека, в США на 1 млрд. т— 15—

20 человек, в Польше при добыче 100 миллионов. т в 2005 г. погибло 11 

человек. В украинской угольной индустрии в 2006 г. смертельный травматизм 

80 млн. т составил 168 человек. 

Опасность шахтерского труда, высокий уровень аварийности и 

травматизма является одной с основных причин неспешного формирования 

угольной сферы Украины, что же обуславливает потребность формирования 

результативных мер в области защиты труда. 

В работе рассмотрена и проанализирована структура и динамика 

аварийности и производственного травматизма в фирмах угольной индустрии. 

Один с многообещающих направлений исследований является формирование 

общественных, финансовых, промышленных и организационных мер согласно 

преодолению сформировавшейся условия в сферы.  
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ПРОБЛЕМА ОХОРОНИ ПРАЦІ ЛІВОРУКИХ В УКРАЇНІ 

 
Деревянко Ю.С., студентка (гр. БТ-31, ФБТ НТУУ «КПІ») 

 

Вступ. Всі знають, що серед людей в основному переважають правші. 

Кількість ліворуких серед населення планети не перевищує 17%, тобто 

приблизно кожен восьмий чоловік є лівшею. Приблизно 80% населення 

впевнено пишуть, їдять і малюють правою рукою, а інші три відсотки 

складають так звані амбідекстери - люди, що в однаковому ступені добре 

володіють як правою, так і лівою рукою. Цікавий факт: всі люди спочатку 

народжуються правшами. Перехід «на ліву руку» відбувається в процесі життя 

[1]. До недавнього часу це вважалося дефектом, їх всіляко перенавчали або не 

звертали уваги на особливі потреби, які виникають не тільки на виробництвах, 

а й у побуті. Але, як показує статистика, щороку в світі від обладнання, 

створеного для правшів, вмирає 2500 лівшів. Ця статистика не враховує 

смертність, пов'язану із захворюваннями, викликаними тривалим 

використанням незручних предметів (наприклад, комп'ютерна миша, ножі, 

канцелярське приладдя, інструменти, що призводить до артритів, перенапруги, 

головного болю і т.д.). 

Аналіз літератури. На жаль, в нашій країні не ведеться статистики по 

даному питанню. Однак, в Британії цим питанням стурбовані давно - професор 

Chris McManus збирає і структурує дані, пов'язані з лівшами в Британії. З 1900 

року кількість лівшів сильно зросла. Таким чином, перспектива цілком 

очевидна - з кожним роком відсоток ліворуких збільшується [2]. 

У Шотландії був проведений експеримент, який показав, що люди з 

домінуючою лівою рукою більш сприйнятливі до критики, сильніше 

хвилюються про можливі невдачі, що так само впливає на трудові здібності 

людини, прискорюючи втому організму в цілому. 

Основні результати. Велика частина праворукого населення планети не 

замислюється про особливі потреби лівшів - починаючи з ручок для письма 

(при направленні листи з ліва направо лівша закриває написане рукою, затирає 

чорнило рукою і т.д.) і аж до верстатів на виробництвах, які робляться тільки 

під правшів. Яскравим прикладом може служити швейна машинка, яка тільки в 

недавньому часі була спроектована і побудована для ліворуких на виробництві. 

Для домашнього користування швейні машинки якщо і можна придбати, то 

тільки на замовлення. 

У стаціонарному обладнанні зазвичай контрольна панель зроблена для 

праворуких операторів (найбільш важливі / часто використовувані елементи 

управління розташовані праворуч). Рішенням в даному випадку може бути 

комп'ютеризація виробництва, при якій оператору-лівші потрібна буде тільки 

особлива мишка і клавіатура. 

Однак залишається проблема, яка стосується механічного обладнання за 

типом фрезерних верстатів, пил і іншого небезпечного обладнання, яке 

виробляється тільки для правшів і його використання лівшами без 
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повноцінного контролю правою рукою може стати причиною не тільки 

поломки обладнання, але і нещасних випадків. 

При прийомі на роботу роботодавець навіть не замислюється про те, що 

може розмовляти з лівшею і про те, що навіть при успішному проходженні 

співбесіди у ліворуких продуктивність роботи на обладнанні для праворуких 

буде нижче, не кажучи вже про потенційну небезпеку такої роботи. 

За статистикою, 50% всіх людей є прихованими лівшами, тобто 

домінуючою рукою у них є права, однак в екстрених ситуаціях ліва може взяти 

головну роль, що так само може привести до негативних наслідків. 

За однією з теорій, виникнення праворукості пов'язано з методикою 

ведення бою, коли людина щитом прикривала ліву сторону, де знаходиться 

серце, а правою володіла мечем, що вимагало великої вправності. Збільшення 

відсотка ліворукого населення в наш час можна пов'язати з тим, що все більша 

частина роботи стає пов'язаної не з фізичними зусиллями, а творчістю і 

мисленням, за яке відповідає права півкуля мозку (вона ж відповідає за ліву 

руку). За статистикою і історично так склалося, що лівші досягали більших 

успіхів, ніж правші (наприклад, Гай Юлій Цезар, Олександр Македонський, 

Жанна Д'Арк, Леонардо да Вінчі, Ісаак Ньютон, Білл Гейтс, Рафаель, Пікассо та 

багато інших) [1,3]. 

Можна дати наступні рекомендації ліворуким: 

Для спрощення роботи з комп'ютером найпростіше придбати спеціальну 

мишку та клавіатуру з "лівим" розташуванням клавіш. Але такі клавіатури 

дуже важко знайти. Тому на звичайній двох або трьох кнопковій мишці досить 

змінити функції клавіш. Робиться це елементарно при підключенні. А ось 

клавіатуру самостійно змінити практично неможливо. Єдине, що ви можете 

зробити для прискорення роботи - це перенести деякі функціональні клавіші і 

цифри під праву руку. 

А також основне правило розташування робочого місця - "щоб світло 

падало зліва", для ліворуких не підходить. Їм письмовий стіл необхідно 

розміщувати таким чином, щоб джерело світла розташовувалося з правого 

боку. До речі, письмовий стіл лівші по розташуванню всіх предметів - це 

дзеркальне відображення столу правші. 

Ні для кого не секрет, що роботодавець хоче отримати співробітника, що 

ідеально підходить його вимогам. Однак, існує можливість підвищення 

небезпеки при роботі на обладнанні ліворуких. Роботодавець повинен 

вирішити чи забезпечити безпечні умови для праці (придбання необхідного 

обладнання для ліворуких) чи не приймати людей з ведучою лівою рукою на 

роботу з обладнанням для праворуких, які можуть призвести до виникнення 

небезпечних ситуацій та викликати загрозу безпеки не тільки самого 

працівника, а й оточуючих. На державному рівні необхідно забезпечити 

влаштування на роботу ліворуких, захист їх законом, а також підбір робіт для 

ліворукого населення. 

Висновок. На законодавчому рівні в нашій країні це питання жодним 

чином не регулюється, що прирівнює ліворуких до правшей. Не можна 
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відмовляти лівшам в роботі на певних посадах через їх фізіологічні 

особливості, рівно як і не можна змушувати роботодавця приймати на роботу 

людину, яка може стати причиною аварій або зниження продуктивності. 

Рішенням в даному випадку може бути ініціатива з боку роботодавця, який сам 

буде встановлювати максимально автоматизоване обладнання з комп'ютерним 

управлінням, в якому лівша буде виконувати роль оператора; також можливий 

варіант проектування обладнання спеціально для ліворуких. 

Останнім часом люди почали звертати увагу на те, що у ліворуких 

виникають деякі проблеми - в продажі з'явилися канцелярське приладдя, 

кухонні інструменти і навіть комп'ютерні аксесуари, створені спеціально для 

ліворуких, що є хорошим початком входження лівшей в суспільство, яке 

довгий час їх відкидало. 

Таким чином, на нашу думку, слід внести поправку до Закону України, 

яка б забороняла приймати ліворуких(шульг) на небезпечну роботу з 

обладнанням для праворуких, які можуть призвести до виникнення 

небезпечних ситуацій на виробництві або знизити продуктивність через 

невідповідне для них обладнання. 

 
Науковий керівник: Гусєв А. М., к.б.н., доцент (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ») 
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ЯДЕРНА ЕНЕРГЕТИКА. ШКІДЛИВІ ФАКТОРИ АЕС 

 
Дорощук М. М., студент (гр. БІ-31, ФБТ НТУУ «КПІ») 

 

Вступ. Майбутнє ядерної енергетики помітно варіюється в різних 

країнах. Наприклад, Німеччина, Бельгія і Литва, прагнуть поетапно 

відмовитися від ядерної енергетики. У той час, Китай, Південна Корея і 

Індія, взяли на себе зобов'язання швидкого розширення цієї галуззі.  Японія 

була одним з основних генераторів ядерної політики до аварії на Фукусімі, але 

за станом на серпень 2016 року, вона відновила тільки три свої 

атомніелектростанції.За кількістю ядерних реакторів Україна посідає дев'яте 

місце у світі. Діють 4 атомні електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, 

Запорізька АЕС з 6 енергоблоками загальною потужністю в 6000 МВт є 

найпотужнішою в Європі[1]. 

Предметом дослідження є загальна оцінка небезпечних і шкідливих 

факторів атомних електростанцій; розгляд комплексу заходів щодо 

забезпечення безпеки населення. 

Аналіз публікацій. Ядерна енергетика залишається предметом гострих 

дебатів. Прихильники і противники різко розходяться в оцінках її безпеки, 

надійності та економічної ефективності. Небезпека пов'язана з проблемами 

утилізації відходів, аваріями, що приводять до екологічних і техногенних 

катастроф. Існує «подвійне застосування» підприємств ядерної енергетики, а 

саме, можливий витік ядерного палива зі сфери виробництва електроенергії і 

його подальше використання для створення ядерної зброї, що  служить 

постійним джерелом суспільної стурбованості [2].Аналіз статистики перед 

аварійних ситуацій свідчить, що, в середньому, аварії, подібні до 

Чорнобильської, можуть траплятися кожні 17-18 років. 

Ядерна енергетика здатна виробляти великі обсяги електроенергії у 

світових масштабах без викидів в атмосферу парникових газів. 

Атомні станції дійсно не викидають в атмосферу , але вони 

викидають на порядок більше (декілька кубічних кілометрів на рік) водяної 

пари, яка так само, як і будь-який інший трьохатомний газ, є фактором 

парникового ефекту і несе з собою в довкілля великий обсяг 

низькопотенційного тепла. В Україні не вирішені питання довгострокових 

програм поводження з радіоактивними відходами і відпрацьованим ядерним 

паливом [4]. 

Розвиток атомної промисловості неможливий без удосконалення кожного 

її складового елемента. На теперішній час, діяльність працівника є невід'ємним 

і незамінним функціональним елементом у роботі атомної електричної станції і 

його захист від шкідливих та небезпечних виробничих чинників, незважаючи 

на розвиток систем захисту станції (АЕС), є одним з пріоритетних завдань.  

В атомній галузі України відчувається гострий дефіцит кваліфікованих 

кадрів. Середній вік працюючих на АЕС наближається до пенсійного. Причина 

у великій різниці в умовах праці, заробітної плати і престижі між рядовими 
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атомниками і, наприклад, рядовим юристом. Це пов’язано з побоювання за 

здоров'я своє і своїх майбутніх дітей. 

Основні результати дослідження. Основними типами генерації протягом 

наступних 20 років в Україні залишатимуться теплова та ядерна енергетика, 

сумарна частка яких становитиме 80— 85 % загального виробництва. З 

екологічної точки зору, важливою проблемою залишається заховання 

радіоактивних відходів — впродовж роботи ядерного реактора в ньому 

накопичується велика кількість радіоактивних ізотопів із значним періодом 

напівпрозпаду. 

Зусилля повинні бути зосереджені на усуненні недовіри суспільства до 

безпеки ядерних технологій. Для цього необхідно розробляти нові реактори, 

більш безпечні, ніж існуючі легководні. Тут представляють інтерес два типи 

реакторів: «технологічно гранично безпечний» реактор 

і «модульний» високотемпературний реактор з газоохолодженням. Прототип 

модульного реактора розроблявся у Німеччині, а також у США і Японії [3]. На 

відміну від легководного реактора, конструкції модульного реактора така, що 

безпека його роботи забезпечується пасивно — без прямих дій операторів, 

електричної або механічної системи захисту. Сучасна техніка має численні 

механізмами і контрольно-вимірювальні прилади, які дозволяють 

автоматизувати технологічні процеси, пов'язані з виділенням ядерної енергії і 

перетворенням її в електричну, а також забезпечити дистанційне керування і 

контроль за умовами праці. 

Висновки. Найбільша перешкода для розвитку ядерної енергетики 

пов'язана з проблемами безпеки. З однієї сторони маємо відносно дешеву, 

ефективну та екологічну при безаварійному користуванні енергію, а з іншої – 

невідому заздалегідь суму для ліквідації відпрацьованого ядерного палива.  

В умовах роботи на атомній електростанції управління ланцюговою 

реакцією і спостереження за  процесами, що відбуваються в реакторі і 

контурах, повинні бути поставлені виключно чітко, тому що найменша 

необережність може привести до тяжких наслідків.  

Було досліджено шкідливі фактори і чинники АЕС, які можуть негативно 

вплинути на життя людини і суспільства, і запропоновано шляхи їх вирішення, 

у свою чергу їх реалізація допоможе ліквідувати головний недолік АЕС. 

Наприклад, на Смоленській АЕС діє система управління охороною праці 

(СУОП), що передбачає адміністративно-громадський контроль і особисту 

відповідальність кожного працівника за дотримання норм і правил, регулярно 

проводяться семінари-стажування та дні охорони праці. Це лише частина 

комплексів, задля удосконалення безпеки населення, але систематичне 

виконання елементарних правил та заходів дає надію на можливе безпечне 

існування суспільства. 

 
Науковий керівник: Гусєв А.М., к.б.н., доцент  (каф. ОПЦБ НТУУ«КПІ») 
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НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ: 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ТА БЕЗПЕЧНІ СИСТЕМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ 

 
Дубровець Б.А., студ., (гр. ЕП-31, ФЕА НТУУ «КПІ») 

 

Сьогодення знаменується постійним прогресом. Ера «Четвертої 

індустріальної революції» безпосередньо пов’язана з розробкою і 

впровадженням комп’ютерних, автоматизованих, енергоефективних і 

безпечних для працівників та довкілля технологій. ХХІ сторіччя – ера 

можливостей, коли все головним чином визначається такими показниками як 

бажання, знання, уміння працювати та безпека життєдіяльності. Останнє 

очевидно є найнеобхіднішим.  

Більшість енергетичних ресурсів на Землі є вичерпними. Ті, які залежать 

від природних умов (вугілля, нафта, газ), мають свої вади, які пов’язано з їх 

видобутком та обробкою. Іншою проблемою є збереження цих ресурсів.  

Мета статті – аналіз методів безпечної експлуатації систем 

теплопостачання з максимальною економією теплової та електричної енергій.  

Найпоширеніший спосіб передачі теплоти – це системи теплових мереж і 

трубопроводи. Тому саме на них ми зробимо наголос. Як саме можна 

забезпечити передачу великих обсягів теплоти на потреби промислових 

підприємств і побутових споживачів? Пропоную ознайомитися з новітніми 

системами трубопроводів, що виробляє швейцарська фірма BRUGG 

PIPESYSTEMS, яка є лідером на світовому ринку станом на 2016 рік. 

Конструкція труби «Isoproflex» має кілько шарів. Внутрішній шар 

виконаний зі зшитого поліетилену і має призначення напірної труби до 

передавання у ній нагрітої рідини. Зовнішній шар напірної труби захищено 

кевларовою ниттю, яка дає можливість підвищити допустимий тиск під час 

протікання у трубі рідини. Труби «Isoproflex» мають достатній рівень 

гнучкості, що дає змогу прокладати труби у траншеях за наявності нерівної 

поверхні землі. Основним застосуванням даного типу трубопроводів є 

внутрішньоквартальна розводка мереж гарячого водопостачання і теплових 

мереж. 

Труби «Casaflex» є модифікацією труби типу «Isoproflex», але економічно 

більш ефективні через зниження їхньої вартості. Робоча температура становить 

160 оС, робочий тиск – 1,6 МПа. Напірна труба виготовлена зі спірально-

гофрованої хромонікелевої нержавіючої сталі. Як ізолювальний шар 

використано напівтвердий пенополіізоціанурат. Основним застосуванням є 

мережі високотемпературного теплопостачання. Гарантований термін 

використання труб типу «Casaflex» становить до 50 років.  

Конструктивне виконання розглянутих труб передбачає поєднання 

ізоляції та об’єкта ізолювання, що забезпечує довготривалий захист. Подальше 

втручання у ході використання таких труб (ремонт) не передбачено. Як 

результат, експлуатаційні витрати після року використання трубопроводів 
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«Casaflex», є нижчими від двох до чотирьох разів, ніж у традиційних сталевих 

трубопроводів та після десяти років – до двадцяти разів. 

Ізольовану систему труб типу «Coolmant» використовують у мережах 

централізованого водопостачання холодної води та відводах стічних вод. 

Трубопровід складається з внутрішньої труби з поліетилену (марка ПЕ100) та 

ізоляції з поєднанням вуглекислого газу та поліуретану. Такі труби призначено  

до роботи у діапазоні температур від -20 °C до +40 °C за тиску – до 16 МПа. 

Така система призначена до використання у магістральних і розподільчих 

лініях, а також у внутрішніх будинкових мережах. Головною перевагою є 

можливість підключення до геотермальних джерел та транспортування 

холодної води. 

Чудовим прикладом використання таких трубопроводів з метою 

забезпечення комфортних умов та зниження побутового травматизму є підігрів 

тротуарів в Ісландії. Ця країна є однією з найхолодніших країн у світі. Проте і 

взимку на вулицях кількість людей не зменшується. Мешканці та гості 

ісландської столиці не бояться замерзнути, підслизнутися і впасти, гуляючи 

вулицями міста, адже тротуари там мають систему підігріву, в яку теплота 

надходить з гарячою водою з термальних джерел. Систему трубопроводів 

BRUGG PIPESYSTEMS виготовлено з труб «Isoproflex» та «Casaflex». У 

випадку з тротуарами в Рейк'явіку, теплова енергія використовується 

безпосередньо для комфортного життя в місті. 

Очевидно, якщо не брати до уваги фінансовий чинник, швейцарські 

теплові ізоляції типу «Isoproflex», «Casaflex» та «Coolmant» є флагманськими у 

своєму роді. Нині відбувається розробка системи трубопроводів, яка зможе 

нормально функціонувати в місцях неймовірно низької температури (Північний 

Полюс та Антарктида). Але потрібно пам’ятати, що фінансовий складник – 

дуже важливий чинник у системі теплопостачання. Хочеться зазначити, що 

вибір певного типу ізольованих систем трубопроводів, відбувається з 

врахуванням таких чинників: вартість капіталовкладень; безпека експлуатації; 

експлуатаційні витрати; ефективність від впровадження.  

Висновки і пропозиції. Розробка новітніх технологій у сфері тепло і 

водопостачання дає можливість суттєвого підвищити рівень безпеки і 

комфортності життя та забезпечити економію енергоресурсів. 

 
Науковий керівник: Третякова Л.Д., д.т.н., проф. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ») 
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ОХОРОНА ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ, ЩО СПЕЦІАЛІЗУЮТЬСЯ 

НА ВИРОБНИЦТВІ ВАКЦИН 

 
Дудук А.В., студент (гр. БМ-31, ФБТ НТУУ «КПІ») 

 

Вступ. Охорона праці є невід'ємною складовою створення безпечних 

умов для життєдіяльності людини в умовах виробництва. Охорона праці 

поширюється на кожне підприємство та установи незалежно виду діяльності та 

кількості працюючих. 

Фармацевтична галузь України посідає одне з визначних місць в 

державній економіці. Дана промисловість виробляє приблизно 1400 з 3000 

препаратів, що знаходяться на фармацевтичному ринку України. 

Фармацевтичні підприємства України виробляють лікарські препарати всіх 

відомих лікарських форм (рідких, твердих : порошки, карамелі, драже, 

мікродраже, суспендованих).  

До провідних вітчизняних виробників лікарських препаратів України 

відносяться «Корпорація Артеріум», ВАТ «Фармак», ЗАТ НВЦ «Борщагівський 

ХФЗ», ЗАТ «Дарниця»[1].  

Предметом дослідженняє охорона праці при біотехнологічному 

виготовленні вакцин. 

Аналіз публікацій. Вакцина – це медичний або ветеринарний препарат, що 

призначений для створення активного імунітету до інфекційних хвороб. Їх 

виготовляють на фармацевтичних підприємствах, використовуючи ослаблені 

або вбиті патогенні мікроорганізми, продукти їх життєдіяльності чи їх 

антигени, отримані генно – інженерним чи хімічним шляхом.Вакцини 

використовують для лікування і профілактики.  

Найвідоміші вакцини, що використовують для лікування: вакцини проти 

сибірської виразки, туляримійна, буцульозна, БЦЖ, сипнотифозна,  

кор – краснуха –паротитна, антирабічна та інші.  

До вакцин, що використовуються в профілактиці захворювань належать: 

стафілококова, гонококова, бруцельозна, герпетична та інші. Завдяки 

використанню вакцин знешкоджена віспа, зведена до мінімуму захворюваність 

на поліомієліт, дифтерію, знижена захворюваність на кір, кашлюк, сибірську 

виразку, туляремію та інші інфекційні захворювання [2].  

Обов’язково проводять планову вакцинацію та вакцинацію для певного 

континенту. При виникненні епідемій необхідна обов’язкова вакцинація 

населення.Успіхи вакцинопрофілактики залежать від якості вакцин. 

Необхідний строгий контроль на виробництві даних лікарських препаратів. 

Охорону праці під час виробництва вакцин забезпечують завдяки 

особливим вимогам до документації, персоналу, обладнання та виробництва 

[3]. 

Підприємство, що спеціалізується на виробництві вакцин має обов’язково 

отримати дозвіл на виробництво даного лікарського засобу. Виготовлення 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%94%D0%BB%D1%96%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F
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вакцин стає можливим лише за наявності відповідного затвердженого 

регламенту.  

Під час реконструкції, будівництва чи впровадження нових технологій 

необхідна попередня експертиза документації щодо відповідності підприємства 

чи технології нормативам з охорони праці, відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України №431 від 23.06.1994 року. 

Для підприємства необхідно розробити інструкції з охорони праці, 

пожежної безпеки, виробничої санітарії, що містять: 

- Правила експлуатації обладнання; 

- Небезпечні процеси в технології виробництва вакцин, через які можуть 

виникнути пожежі, отруєння, професійні захворювання та правила поведінки 

при виникненні аварійного стану на підприємстві. 

- Правила підготовки обладнання до запуску технологічного процесу, 

зупинок обладнання на ремонт, підготовка комунікацій та обладнання до 

ремонту та порядок введення обладнання в процес після ремонту. 

На підприємстві обов’язковим є наявність інструкцій. При виробництві 

вакцин найважливішими інструкціями є: «Інструкція з охорони праці під 

час інактивації мікробної суспензії», «Інструкція з охорони праці при 

стандартизації культури» та інші. Інструкції повинні містити: загальні 

положення , вимоги безпеки до початку робіт та по їх закінченню, вимоги 

безпеки в аварійних ситуаціях. 

Основні результати дослідження. На фармацевтичних підприємствах 

строго контролюють санітарний стан виробництва. Державний санітарний 

нагляд здійснюють представники санітарно – епідеміологічної служби МОЗ 

України. Функціонує попередній та поточний санітарний нагляд. При 

поточному нагляді контролюють санітарний режим та висувають вимоги щодо 

їх порушень. Кожен цех ретельно перевіряється, адже санітарний контроль є 

найважливішим на виробництві вакцин та інших медичних препаратів. 

Представники санітарно-епідеміологічних служб перевіряють: 

1. Відповідність мікробіологічної чистоти повітря, обладнання та 

комунікацій до санітарних норм; 

2. Визначають температуру, вологість, інтенсивність випромінювання, 

швидкість руху повітря та інші санітарні умови праці; 

3. Встановлюють зв’язок захворюваності та стану здоров’я працівників. 

Виробничі приміщення також повинні відповідати санітарно – 

гігієнічним вимогам. На робочий місцях працівників заборонено зберігати 

отруйні та вогненебезпечні речовини. В лабораторіях дані речовини зберігають 

в сейфах або металевих шафах. Легкозаймисті речовини зберігаються у 

відповідних до нормативах резервуарах. Леткі речовини зберігаються 

виключно у витяжних шафах [3].  

Виробництво вакцин здійснюється в строго асептичних умовах, що 

відповідають санітарним вимогам щодо вмісту мікроорганізмів та сторонніх 

механічних часток у повітрі. Завдяки використанню стерильної припливної 
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вентиляції, рециркулярних очисників повітря та бактерицидних ламп 

забезпечують чистоту виробничих приміщень.  

При виробництві вакцин висуваються строгі вимоги до техніки безпеки та 

виробничої санітарії під час одержання води для ін’єкцій. Дану воду отримують 

та зберігають лише в асептичних приміщеннях. Високоочищену воду 

отримують шляхом трикратної дистиляції, іонного обміну, зворотного осмосу 

згідно з інструкцій.  

Обов’язковим на кожному підприємстві є проведення органами 

державного пожежного нагляду експертизи протипожежного стану 

підприємства. 

Висуваються окремі вимоги до технологічного обладнання, на яке має 

бути відповідна документація, а саме: паспорт, сертифікат безпеки та 

інструкція з експлуатації. На підприємствах, що спеціалізуються на 

виробництві вакцин широко використовують обладнання, що працює за 

підвищеної температури (випарні апарати, сушарки) та апарати з високою 

швидкістю обертання (центрифуги). Склади, де зберігається готова лікарська 

продукція необхідно враховувати правила пожежної та санітарної безпеки. 

Вакцини необхідно зберігати в ампулах (первинна тара), що упаковані у 

вторинну тару. Обов’язковою вимогою є маркування готового лікарського 

засобу, де зазначається: назва підприємства, дата виготовлення та номер партії, 

маса лікарського засобу, термін зберігання, контроль та умови зберігання [3]. 

На підприємстві укладають колективний договір між роботодавцем та 

трудовим колективом про забезпечення працівникам соціальних гарантів у 

галузі охорони праці. Особливу увагу приділяють охороні праці жінок, молоді 

та інвалідів [4]. 

Висновки. Охорона праці на підприємствах, що спеціалізуються на 

виробництві вакцин є одним з основних та обов’язкових факторів для його 

функціонування. Це пов’язано з обробкою таких небезпечних збудників як 

сибірської виразки, туляримійна, буцульозна, БЦЖ, сипнотифозна,  

кор – краснуха –паротитна, антирабічна та інші.  

 
Науковий керівник: Гусєв А.М., к.б.н, доцент  (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ») 
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ОСОБЛИВОСТІ ШКІДЛИВИХ ФАКТОРІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

ПИВОВАРІННЯ І МЕТОДИ ЗНИЖЕННЯ ЇХ ВПЛИВУ 

 
Жиленко К.А., студ. (гр. БЕ-31, ФБТ НТУУ «КПІ»); 

 

Вступ. Пивоваріння є одним з найдревніших виробництв. За 

клинописами вчені встановили, що в Стародавньому Вавилоні варили пиво за 

7000 років до н.е. 

В Україні широко розвинений ринок виробництва пива, що пов’язане з 

прибутковістю  та попитом на даний вид товару. Вона є привабливою, як для 

вітчизняних виробників, так і для іноземних, які продовжують скуповувати 

українські пивоварні заводи. Вітчизняне пивоварне виробництво розвивається в 

основному за рахунок великих та середніх підприємств. 

Під час роботи на виробництві пива на людину може впливати низка 

небезпечних та шкідливих виробничих факторів.  

Предметом дослідження є визначення небезпечних та шкідливих 

факторів на підприємствах пивоваріння, їх аналіз; розгляд можливих методів 

зниження їх впливу. Розгляд методів для вирішення вище поставлених завдань 

проводиться згідно до вимог охорони праці. 

Аналіз публікацій. Виробництво пива складається з різних етапів: 

допоміжні роботи, підготовка технологічного процесу, на якому здійснюється 

підготовка обладнання, підготовка приміщень, підготовка персоналу; власне 

технологічний процес; пакування, маркування, відвантаження; знешкодження 

відходів та викидів; переробка відходів та викидів. 

Класична технологія виробництво пива складається з наступних етапів: 

підготовка солоду, затирання сусла, фільтрація сусла, кип'ятіння сусла, 

освітлення сусла, охолодження і аерація сусла, бродіння, дозрівання пива,  

фільтрація, пастеризація [1]. 

В процесі роботи на підприємстві з виробництва пива, на всіх його етапах 

на працівника можуть впливати такі небезпечні й шкідливі виробничі фактори: 

- машини, що рухаються, автотранспорт і механізми; 

- рухомі незахищені елементи механізмів, машин і виробничого 

обладнання; 

- падаючі вироби техніки, інструмент і матеріали під час роботи; 

- ударна хвиля (вибух посудини, що працює під тиском пари рідини); 

- струмені газів і рідин, що стікають, із посудин і трубопроводів під 

тиском; 

- підвищене ковзання; 

- підвищена температура поверхонь техніки, обладнання й матеріалів; 

- підвищена температура, вологість і рухомість повітря; 

- підвищений рівень шуму, вібрації; 

- підвищена напруга в електричному ланцюзі, замикання якого може 

відбутися через тіло людини; 

- підвищений рівень статичної електрики; 
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- гострі кромки, задирки й шорсткість на поверхнях обладнання й 

інструментів; 

- нестача природного світла; 

- недостатня освітленість робочої зони; 

- знижена контрастність об'єктів в порівнянні з фоном; 

- відбита блискість (від розлитої води й інших рідин на поверхні 

територій виробництв); 

- хімічні речовини , що проникають в організм через органи дихання, 

шлунково-кишковий тракт, шкірні покриви і слизові оболонки [2]. 

Не менш важливими є психофізіологічні чинники, які також присутні на 

всіх етапах виробництва пива. До небезпечних та шкідливих 

психофізіологічних виробничих чинників належать фізичні (статичні, 

динамічні та гіподинамічні) і нервово-психічні перевантаження (розумове, 

зорове, емоційне). 

Основні результати дослідження. Всі вище перераховані фактори 

можуть викликати травми (в основному легкі) пов’язані з роботою з 

апаратурою та виробничими машинами. Спричиняють професійні 

захворювання. Професійні шкідливі чинники малої інтенсивності (в межах 

гранично допустимої концентрації, гранично допустимого навантаження, 

гранично допустимого рівня) не призводять до виражених змін у стані здоров’я 

працюючих, бо організм поступово може адаптуватися. Але шкідливі 

виробничі чинники значної інтенсивності такі як вібраційне або шумове 

навантаження в умовах виробничої діяльності можуть призводити до 

професійних захворювань або іншого порушення здоров’я різної важкості. 

Знизити вплив таких шкідливих факторів на працівників підприємств з 

виробництва пива можна шляхом: 

- зниження фактору в джерелі створення; 

- зменшення фактору на шляху поширення; 

- впровадження нових раціональних технологічних процесів; 

- заміни старого обладнання на нове; 

- максимальної механізації та автоматизації виробничих процесів; 

- запровадження дистанційного управління, що дозволяє вивести людину 

в більшості випадків з несприятливих умов; 

- заміни шкідливих речовин менш шкідливими; 

- здійснення захисту працівників різними типами екранів; 

- проведення раціональної теплової ізоляції устаткування; 

- раціонального розміщення устаткування; 

- раціонального планування та конструкторського рішення виробничих 

приміщень (гарячі цехи розміщуються в одноповерхових приміщеннях); 

- раціонального розміщення вентиляцій та опалювання; 

- використання зелених насаджень; 

- застосування на машинах і механізмах неметалевих деталей, 

малошумного металу; 

- використання глушителів шуму; 
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- обмеженням часу перебування персоналу в зоні з шкідливим фактором; 

- застосування індивідуальних засобів захисту (навушники, заглушки, 

спецодягу, спецвзуття, захисних окулярів, рукавиць). 

Розвиток втоми та перевтоми веде до порушення координації рухів, 

зорових розладів, неуважності, втрати пильності та контролю реальної ситуації. 

При цьому працівник порушує вимоги технологічних інструкцій, 

припускається помилок та неузгодженості в роботі; у нього знижується 

відчуття небезпеки. Крім того, перевтома супроводжується хронічною 

гіпоксією (кисневою недостатністю), порушенням нервової діяльності. 

Перевтома породжує у працівника стан, який призводить до помилок у роботі, 

небезпечних ситуацій і нещасних випадків [3]. 

За даними МОП в операторів, які обслуговують дисплейну техніку, 

погіршується зір, з’являються болі в м’язах, реєструються гінекологічні 

захворювання, психічні та нервові розлади, захворювання серцево-судинної 

системи та ін., тому слід виконувати такі рекомендації щодо режиму роботи: 

- раціоналізації режимів праці та відпочинку (додаткові перерви); 

- обмеженням часу постійного перебування службовців і робітників біля 

дисплею; 

- обмеженням контролю за обсягом оброблювальної оператором 

інформації; 

- видачі дозволів на довільні перерви в роботі; 

- впровадженням бригадного методу організації праці. 

Висновки. На сьогоднішній день досягнуто високого рівня сучасної 

технології виробництва пива. Проте, не всі етапи виробництва є повністю 

автоматизовані і на робітників пивзаводів діє низка небезпечних та шкідливих 

факторів. Їх рівні контролюються і не повинні перевищувати 

граничнодопустимих значень, встановлених у санітарних нормах, правилах і 

нормативно-технічній документації. Проте, зниження шкідливого впливу 

деяких факторів може значно підвищити якість та продуктивність роботи 

працівників на пивоварних заводах.  

 
Науковий керівник: Гусєв А.М., к.б.н, доцент (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ») 
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ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ЩО ДОПОМАГАЄ ЗАПОБІГТИ 

ПРОФЕСІЙНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ ПРОГРАМІСТІВ 

 
Замекула О. І., студ. (гр. КП-31, ФПМ НТУУ «КПІ»); 

Луц Т.Є., ст. вик. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ») 

 

В сучасному світі майже кожна людина використовує комп’ютер 

щоденно. Багато людей як і працюють, так і відпочивають за комп’ютером. 

Звісно, такий стан речей спричинив зростання попиту на людей, що займаються 

обслуговуванням комп’ютерів, зокрема, програмістів. 

На сьогодні, програмісти, та й будь-яка людина, яка більшу частину часу 

проводить за комп’ютером, мають захворювання, пов’язані з таким способом 

життя. Основні проблеми виникають через малорухливість(людина майже весь 

час сидить), вплив монітору на зір людини, та вплив роботи з маніпуляторами 

на кисті рук.  

Найрозповсюдженіші захворювання програмістів – артрит, радикуліт, 

остеохондроз, ожиріння, гіподинамія, синдром зап‘ястного каналу, 

захворювання хребта. 

Комп’ютерний зоровий синдром – захворювання, що дуже широко 

розповсюджене серед користувачів комп’ютера. Спричинюється  2 проблемами 

– спазмом акомодації та синдромом «сухого ока».  

Спазм акомодації ще називають «помилковою короткозорістю». Під час 

роботи за комп’ютером виникає необхідність концентруватися на зображенні, 

що знаходиться недалеко від кришталика. Через це циліарний м’яз, що регулює 

кривизну кришталика, підлаштовується до цієї відстані. Оскільки відстань 

невелика, то кривизна кришталика має бути більшою, тож м’яз весь час 

знаходиться у напруженні. Під час тривалої роботи за комп’ютером цей м’яз 

перенапружується і не може розслабитись [1]. 

 Синдром сухого ока відбувається через надто велику концентрацію на 

зображенні на дисплеї, через що людина кліпає рідше, і роговиця ока 

пересихає. 

Комп’ютерний зоровий синдром може виникати через велику кількість 

причин, серед яких: 

 Неправильні налаштування монітору 

 Неправильна відстань від очей до монітору 

 Тривала робота за комп’ютером без перерви 

Для уникнення цієї проблеми рекомендують: 

 Кожну годину робити невелику перерву, під час якої треба зробити 

зарядку для очей, або хоча б декілька разів сфокусувати погляд на об’єктах, які 

знаходяться на різній відстані 

 Налаштувати монітор так, щоб очам було комфортно 

 Встановити правильну відстань монітору від очей, рекомендують 50-70 

сантиметрів від очей, центр екрану не більше ніж на 10-15 сантиметрів вище від 

рівня очей [2]. 
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Інше дуже поширене захворювання серед користувачів комп’ютера – 

«тунельний» синдром. Виникає він через тривале одноманітне положення рук, 

при якому кисть нерухома, а пальці постійно напружуються. Через це може 

бути защемлення нерву зап’ястного каналу, що може призвести до судом м’язів 

кисті, різкого болю, та оніміння кисті.  

Для запобігання цьому рекомендують: 

 Робити перерви і робити навантаження на кисть, а не тільки на пальці 

 Використовувати крісло з підлокітниками 

 Використовувати опори для кисті 

 Згинати лікті під прямим кутом при роботі з клавіатурою [3]. 

Дуже часто у програмістів діагностують захворювання, пов’язані з 

малорухливим способом життя. Під час тривалого сидіння в одному положенні 

знижується тонус м’язів, і вони не в змозі підтримувати хребет у нормальному 

положенні. Це породжує велику кількість проблем зі спиною. Тож операторам 

комп’ютерів радять робити перерви принаймні раз на годину та додатково 

займатись спортом. 

Також останнім часом проводились дослідження, під час яких було 

виявлено, що серед усіх типів світла найбільше шкоди зору приносить світло 

синього кольору. Через те, що синє світло є високоенергетичним, воно 

викликає фотохімічні пошкодження сітківки ока. На жаль, екрани комп’ютерів 

випромінюють велику кількість світла саме у синьому спектрі, власне, через це 

зображення виглядають чіткими і привабливими на екрані. Але тривалий вплив 

такого випромінювання на око людини може призвести до зниження зору а 

також порушення нормальних циркадних ритмів. 

Згідно цих досліджень, випромінювання синього спектру в 15 разів 

небезпечніше за випромінювання іншого видимого спектру. При цьому з віком 

сприятливість до такого світла знижується. 

Для запобігання шкідливості цього випромінювання рекомендують 

придбати спеціальні окуляри, які затримують значну частину синього спектру 

[4]. 

Сьогодні на просторах Інтернету можна знайти безліч програм, які 

допомагають запобігти вище переліченим  захворюванням. Їх можна розділити 

загалом на 3 типи: 

 Нагадування 

 Для розминки очей 

 Які регулюють налаштування екрану 

Перший тип програм дуже простий. Можна налаштувати час, який 

користувач дозволяє собі просидіти за комп’ютером. Кожен такий проміжок 

часу програма нагадує, що необхідно зробити перерву. При цьому також можна 

налаштувати її так, що вона заблокує будь-які процеси на комп’ютері на певний 

проміжок часу. Ці програми дуже корисні, і їх радять використовувати під час 

роботи. Звісно, під час роботи краще не вмикати функцію блокування. 

Приклади таких програм:  Workrave, NEWBaRest. 
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Другий тип програм ілюструє SIRDS-картинки, які, згідно з думкую 

офтальмологів, тренують м’язи очей. Такі програми досить корисні, проте 

треба не забувати їх використовувати, що буває досить складно на роботі або 

під час захоплення чимось на комп’ютері. Приклади: Корректор зрения Light, 

Eye_Corrector 1.1 [5]. 

І останній тип програм – фонові програми, які залежно від часу та рівня 

освітлення на вулиці, регулюють параметри монітору. Це дуже корисний тип 

програм, оскільки вони працюють без вашого втручання, і суттєво зменшують 

навантаження на очі. Також вони регулюють кількість синього випромінення, 

зменшуючи його кількість вночі, і збільшуючи вдень, для імітації реального 

середовища регіону, в якому перебуває користувач. Приклад : flux. 

Тож, сьогодні є багато програмного забезпечення, що допомагає у 

запобіганні хвороб людей, що багато використовують комп'ютер, як шляхом 

нагадування, так і регуляцією  налаштувань самого комп’ютера. 
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ОХОРОНА ПРАЦІ У ПРОФЕСІЯХ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬ 

ПЕРСОНАЛЬНИЙ КОМП’ЮТЕР 

 
Зелікман А.В., студ. (гр. КА-35, ІПСА НТУУ «КПІ») 

 

У сучасному світі персональні комп’ютери набули надзвичайно широкого 

використання у найрізноманітніших професіях. Застосування комп’ютерів 

може суттєво змінити характер цих професій, та, відповідно, умови роботи 

працівників, а, отже, вимоги до охорони праці при виконанні цих робіт. Таким 

чином, підвищується значення адаптації працівника, різних систем його 

організму до умов роботи на персональному комп’ютері. Це є особливо 

важливим з урахуванням високого ризику отримання багатьох видів 

професійних захворювань та патологічних станів через тривале перебування та, 

особливо, працю людини за комп’ютером. Така небезпека визнається більшістю 

медичних працівників та фахівців з охорони здоров’я, і може викликати в 

працівника дискомфортні відчуття та негативно вплинути на якість його 

роботи. 

Питання охорони праці регулюються певними законодавчими та 

нормативно-правовими актами, які, зокрема, визначають обов’язки 

роботодавця із забезпечення робітникам комфортних та безпечних умов для 

здійснення роботи. Ці обов’язки, а також права робітників на такі умові праці 

передбачені частиною 2 ст.2 и частиною 1 ст.21 КЗпП, а також ст.13 Закону 

України «Про охорону праці», у яких визначаються основні положення з 

реалізації конституційного права робітників: 

- на охорону їх життя та здоров’я у процесі трудової діяльності; 

- на належні, безпечні та здорові умови праці. 

Існує цілий ряд вимог, які визначають специфіку заходів з охорони праці 

при роботі з персональним комп’ютером. Законодавчі та нормативно-правові 

акти, які за участі відповідних органів державної влади регулюють відносини 

між роботодавцем та робітником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого 

середовища, а також встановлюють єдиний порядок організації охорони праці в 

Україні. На їх основі розроблені чисельні документи: правила, інструкції, 

норми, державні санітарні правила та ін., якими мають керуватись роботодавці 

та які регламентують певні питання щодо конструкції електронно-

обчислювальної техніки, особливостей облаштування робочих приміщень, у 

яких вона використовується, та інші подібні вимоги. 

На сьогодні основними документами, які регламентують питання 

охорони праці при використанні працівниками персональних комп’ютерів, 

можна вважати наступні підзаконні акти: 

1) Правила охорони праці при експлуатації електронно-обчислювальних 

машин [1]; 

2) Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними 

терміналами електронно-обчислювальних машин [2]; 

3) інструкції з охорони праці при експлуатації електронно-
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обчислювальних машин [3]. 

Слід зазначити, що при роботі з персональним комп’ютером на 

робітників можуть негативно впливати наступні шкідливі та небезпечні 

виробничі фактори: 

1) підвищений рівень різних видів шкідливого випромінювання: 

електромагнітного та іонізуючого 

2) підвищений рівень напруженості електростатичного поля та рівня 

статичної електрики у цілому; 

3) вплив на ступінь іонізації повітря (підвищення або пониження); 

4) підвищена яскравість світла, пов’язана з наявністю, з одного боку, 

світловипромінюючих моніторів та дисплеїв, та, з іншого боку, необхідність 

забезпечення можливості роботи працівників з дрібними елементами та 

символами на цих моніторах і дисплеях; 

5) статичні напруження та, відповідно, перевантаження кістково-

м’язового апарату працівника; 

6) локальні динамічні перевантаження внаслідок роботи з клавіатурою 

м’язів кистей рук працівника; 

7) перенапруження зорового апарату; 

8) розумове перенапруження, пов’язане з великими обсягами інформації, 

що обробляється працівником в одиницю часу; 

9) емоційне перенавантаження, пов’язане як з великими обсягами 

інформації, що обробляється, так і з негативний впливом монотонності праці на 

емоційний стан працівника; 

10) нераціональна організація робочого місця працівника, пов’язана з 

тим, що певна частина робочого місця має бути зайняти як власне 

персональним комп’ютером, так і необхідними периферійними пристроями. 

У залежності від конкретних умов праці та певних вимог до використання 

персональних комп’ютерів при виконанні окремих видів робіт, на працівників 

можуть впливати також інші небезпечні та шкідливі фактори, окрім зазначених 

вище. 

Типовими відчуттями, які зазнають наприкінці робочого дня працівники, 

що активно використовують у своїй роботі персональні комп’ютери, можуть 

бути: перевтома очей, загальний підвищений рівень втоми, головний біль, 

тягнучі болі у м’язах (шия, кисті рук, спина), знижена концентрації уваги. Для 

того, щоб мінімізувати ймовірність їх виникнення, організація робочого місця, 

обладнаного персональним комп’ютером, повинна враховувати не тільки 

вимоги безпеки, але й забезпечувати зручність положення, рухів та дій 

робітників. Це вимагає дотримання певних умов: 

1) з урахуванням характеру роботи, що виконується, робочий стіл 

працівника повинен бути достатньо великим за розміром, що дозволятиме не 

тільки раціонально розмістити на ньому персональний комп’ютер з усім 

необхідним периферійним обладнанням, але й залишити достатньо вільного 

місця для роботи з документами; крім того, поверхня робочого стола має бути з 

матеріалу, що має низьку відбивну здатність; 
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2) клавіатура має бути розташована на поверхні робочого столу таким 

чином, щоб залишати перед нею достатній простір для опори рук робітника (не 

менше ніж 300 мм відстані від краю робочого стола, ближчого до робітника); 

3) екран монітору має бути розташований нижче рівня очей робітника, 

при цьому площина екрану повинна бути нахиленою на 15º від робітника – це 

забезпечить її перпендикулярність до нормальної лінії його погляду (15º вниз 

від горизонталі); 

4) забезпечення достатньої відстані (600-700 мм) між екраном монітора 

(дисплея) і робітником; 

5) робочий стілець або крісло мають бути достатньо комфортними і при 

цьому стійкими, а спинка сидіння повинна регулюватися по висоті, кутам 

нахилу, відстані від краю сидіння; крім того, вказані параметри мають 

незалежно регулюватись, легко здійснюватись та надійно фіксуватись; бажано 

також передбачити підставку для ніг; 

6) розміщення робочого місця має забезпечувати максимальне 

використання природного освітлення, яке повинне падати збоку зліва; за 

необхідності зниження яскравості освітлення мають застосовуватись 

регульовані жалюзі, а за недостатності природного освітлення повинні 

використовуватись світильники загального і місцевого освітлення; при цьому 

розміщення світильників має запобігати появі відблисків на екрані монітору та 

іншому обладнанні; 

7) при рядковому розміщенні робочих столів розташування екранів 

моніторів на зустріч один одному через їх взаємне відбиття не допускається; 

сусідніх робочі місця мають розташовуватись на достатній відстані одне від 

одного; 

8) для забезпечення оптимальних параметрів мікроклімату слід проводити 

регулярне продовж дня провітрювання та кожного дня вологе прибирання 

приміщення, використовуючи зволожувачі повітря; 

У свою чергу, працівники, які використовують у своїй роботі персональні 

комп’ютери, зобов’язані дотримуватись встановленого режиму праці та 

відпочинку (визначеного як законодавством, так правилами внутрішнього 

трудового розпорядку). Вони повинні виконувати усі вимоги трудової 

дисципліни, правил охорони праці та пожежної безпеки. 

Отже, у зв’язку із зростанням частки професій, що безпосередньо 

включають в себе роботу за комп’ютером, підвищується і актуальність питань 

охорони праці при роботі з ПК, тому що вона включає в себе сукупність 

шкідливих факторів, які мають бути враховані, як роботодавцем при 

плануванні робочих місць так і працівником, що користуватиметься 

персональним комп’ютером на своєму робочому місці. 

 
Науковий керівник: Праховнік Н.А., к.т.н., доцент (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ») 
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ВПЛИВ WI-FI РОУТЕРУ НА ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ 

 
Землянська О.В., ст. викл. (каф. ОПЦБ НТУУ “КПІ”) 

 

 
 

Використання сучасних інформаційних технологій розширює наші 

можливості і відіграє важливу роль у нашому житті. За допомогою Wi-fi 

технології ми маємо доступ до інших комп'ютерів, ноутбуку, планшету, 

смартфону для роботи, здобуття інформації, спілкування, розваг. Бездротовий 

інтернет використовується вдома, на роботі, в освітніх закладах та інших 

місцях. 

Багато людей, що використовують сучасні інформаційні технології не 

надають достатньої уваги інформації про небезпечний вплив комп'ютерів, 

ноутбуків, планшетів, мобільних телефонів. 

На данний час проведено багато наукових досліджень, в яких 

проаналізовано вплив електромагнітних хвиль від різних електричних приладів 

на стан здоров'я людини. Критерієм впливу електромагнітних хвиль на організм 

людини є енергія, що поглинається ним від випромінювача. Відносний рівень 

поглинання організмом енергії від електромагнітних хвиль залежить від 

частоти, потужності та відстані до випромінювача. Навіть незначні 

електромагнітні хвилі побутового характеру впливають на наше здоров'я. 

Повсякденні електромагнітні фактори можуть надавати фізіологічний вплив на 

м'язову систему. Це може в помітній формі проявлятися у погіршенні зору 

(втома м'язів ока), загальній втомі. Негативний характер посилюється 

неадекватною реакцією центральної нервової системи на таку поведінку 

організму в цілому, що створює ймовірність прояви психічних розладів. 

Особливу увагу заслуговують електромагнітні хвилі найвисокочастотного 

діапазону, так як цей вплив може призводити до незворотних змін на 

клітинному рівні, що може спричинити виникнення онкологічних захворювань. 

Симптоми відхилення у здоров'ї людини, які були достовірно доведені: 

- загальні: порушення концентрації уваги, головний біль, слабкість, 

напади запаморочення, втрата працездатності, поганий, поверхневий сон, 
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зниження потенції, стан внутрішнього спустошення – так званий «синдром 

хронічної втоми», нестабільність температури тіла, алергічні реакції; 

- з боку нервової системи: функціональні порушення центральної і 

вегетативної нервової систем, зміни електроенцефалограми, неврастенічні 

прояви, схильність до потіння, легке тремтіння пальців; 

- з боку серцево-судинної системи: кардіоваскулярні порушення, 

ваготонічні порушення серцево-судинної системи, нестабільність пульсу, 

нестабільність артеріального тиску. 

Реакція організму на вплив електромагнітних хвиль має місце на всіх 

рівнях: клітинному, системному та організму в цілому. Особливо критичними є 

порушення в основних системах організму, відповідальних за його адаптивні 

здібності – це нервова, імунна, ендокринна і статева. Тому діапазон 

захворювань вельми широкий – від функціональних розладів нервової системи 

до розвитку пухлин і лейкозів. Дослідження показали пряму залежність між 

захворюваностю злоякісними захворюваннями головного мозку та 

максимальним навантаженням від електромагнітних випромінювань. 

Шведські вчені з’ясували, що у вагітних жінок, що працюють на 

комп’ютері, в 1,5 рази частіше відбуваються викидні та в 2,5 рази вище ризик 

народження дітей з вродженими порушеннями центральної нервової системи. 

Використання бездротового зв’язку (Wi-Fi), який генерує пульсуюче 

електромагнітне випромінювання викликає особливе занепокоєння. Ця 

технологія бездротового доступу в інтернет може завдати шкоди центральній 

нервовій системі дитини, яка ще формується, вважають експерти. Швеція, 

Великобританія і Франція для зниження впливу wi-fi роутерів на здоров'я дітей 

почали прибирати їх зі шкіл, музеїв, бібліотек. 

Проведено більше двох тисяч наукових досліджень, які виявили що 

тривалий вплив електромагнітного випромінювання від сучасних електричних 

приладів є шкідливим для організму людини. Це дає підстави припустити, що 

пульсуюче електромагнітне випромінювання Wi-fi, можє викликати 

онкологічні та інші важкі захворювання. 

Вчені США та Японії працюють над технологіями, які не передбачають 

використання электромагнитых хвиль. 

Для зниження негативного впливу пульсуючого електромагнітного 

випромінювання від Wi-fi роутера на організм, людям, які використовують це 

обладнання вдома, необхідно: 

- не тримати комп'ютер, ноутбук, планшет, смартфон у дитячій кімнаті 

та спальні; 

- росташувати Wi-fi роутер у найменьш відвідувальному місці квартири 

(коридор); 

- відключати Wi-fi роутер на ніч, або коли його ніхто не використовує. 

Кожен з нас повинен бути відповідальним користувачем та скоротити 

вплив шкідливих факторів на свій організм та організм близьких людей. 
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ШКІДЛИВИЙ ВПЛИВ НА ЗІР ПРИ РОБОТІ З ПЕРСОНАЛЬНИМ 

КОМП’ЮТЕРОМ ТА СПОСОБИ ЙОГО УСУНЕННЯ 

 
Землянська О.В., ст. викл. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»); 

Бартков’як А. Ю., студ. (гр. КП-61м, ФПМ НТУУ «КПІ») 

 

На сьогоднішній день можна із впевненістю сказати, що початок ХХІ 

сторіччя є періодом надшвидкого розвитку, навіть «буму», мережі Інтернет та 

персональних комп’ютерів. Зі створенням потужної обчислювальної техніки, а 

також із розробленням нових інформаційно-програмних технологій, Інтернет та 

персональні комп’ютери проникли до всіх сфер діяльності людей. Ми все 

частіше використовуємо його для робочих цілей та для розваг, відвідуємо 

Інтернет-магазини. Практично кожна установа, компанія, фірма мають власні 

Інтернет-сторінки, сайти, наповнені інформацією про них, про товари чи 

послуги, що вони пропонують користувачам. Сучасна людина вже не може 

уявити собі життя без використання персональних комп’ютерів та 

різноманітних гаджетів. Проте використання даних пристроїв несе в собі ряд 

загроз, що можуть негативно вплинути на здоров’я людини. Особливого ризику 

зазнають робітники IT-галузі, так як вони користуються персональними 

комп’ютерами значно більше за пересічних користувачів. Однією з загроз 

тривалого використання персональних комп’ютерів є негативний вплив на 

людський зір. 

Причинами негативного впливу дисплею комп’ютера є те, що користувач 

при роботі з ПК повністю залежить від положення дисплею. Взагалі, дисплей 

комп’ютера – це прилад активного контрасту, адже сам дисплей є джерелом 

світла. Зображення на екрані оновлюється динамічно, а сам дисплей менше 

залежить від кута падіння променів світла та інтенсивності освітлення 

приміщення в цілому, на відміну від читання книги, яка є прикладом пасивного 

контрасту. Проте, варто зауважити, що від екрану монітора можуть 

відображуватися промені світла створюючи так звані бліки (відблиски), які 

також ускладнюють роботу з ПК, збільшують навантаження на зорову систему. 

Джерела відблисків – розташовані поруч з екраном монітора джерела світла, 

яскраві поверхні, незашторені вікна і навіть світлий одяг самого користувача. 

При роботі з неякісними моніторами можна спостерігати процес мерехтіння 

зображення. Воно викликане тим, що монітор має низьку частоту регенерації, 

іншими словами – оновлення, зображення. Саме тому, важливим критерієм 

вибору монітора є його роздільна здатність, і чим вона вище, тим точніше і 

чіткіше зображення на екрані, і тим воно менше стомлює зорову систему. 

При роботі з ПК погіршується різкість зору. Причинами цього є те, що 

комп’ютерні дисплеї в надмірній кількості випромінюють блакитний колір, а 

також при довгій роботі за комп’ютером внутрішні м’язи очей залишаються 

нерухомими, адже людина сфокусована на одній точці, на фіксованій відстані. 

Нерухомість м’язів очей призводить їх до перенапруження, а як наслідок і до їх 

атрофування, адже м’язи очей мають потребу в динамічному режимі роботи. Як 
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наслідок одні м’язи здавлені, інші розтягнуті, або розслаблені, атрофовані – все 

це призводить до зниження гостроти зору. Розвивається зорове стомлення, що 

сприяє виникненню короткозорості, головного болю, дратівливості, нервової 

напруги і стресу [1]. 

Відхилення та скарги користувачів, що приділяють більшість часу на 

роботу перед екраном дисплею, діляться на дві групи [2]: 

1. Оптичні: затуманення зору (зниження гостроти зору); уповільнена 

перефокусовування з ближніх предметів на дальні і назад (порушення 

акомодації); двоїння предметів; швидке стомлення при читанні. 

2. Фізичні: печіння в очах; почуття «піску» під повіками; болю в області 

очних ямок і лоба; болю при русі очей; почервоніння очних яблук. 

Наукові дослідження в сфері впливу моніторі ПК на зорову систему 

показали, що активні користувачі комп’ютерів, що працювали з ним впродовж 

декількох років, мають в порівнянні з людьми того ж віку частіші прояви даних 

відхилень та скарг, зниження обсягу акомодації в порівнянні з віковою нормою. 

Також було виявлено тенденцію до більшої кількості людей з короткозорістю, 

серед активних користувачів ПК. 

Дослідження впливу самої роботи з дисплеєм на зір показало, що за 

робочу зміну відбувається зменшення обсягу акомодації, і у деяких 

користувачів розвивається тимчасова, «помилкова» короткозорість. 

Не варто забувати також про зовнішнє освітлення в приміщенні. Воно 

знижує контрастність зображення, проте не варто забувати, що збільшення 

яскравості стомлює зір. Існують спеціальні додатки, що змінюють колірний 

профіль монітора, в залежності від часу доби. Наприклад, програма F.lux. 

Не варто також нехтувати відвідуванням офтальмолога, і категорично 

заборонено займатися самолікуванням. За приписом лікаря можна купувати 

вітаміни для очей. У повсякденному життя варто стежити за правильним 

харчуванням, до раціону варто внести наступні продукти [3]: 

• Чорниця. Ягоди чорниці допомагають підтримати гостроту зору і 

зменшити втому очей за рахунок високого вмісту вітамінів В1 і С, пігменту 

лютеїну. Чорниця корисна у свіжому і в замороженому вигляді, і навіть якщо 

приготувати з неї варення, так як прекрасно зберігає свої властивості. 

• Морква. Даний овоч багатий на велику кількість вітамінами, що є 

корисними для очей:, а бета-каротин – допомагає підтримувати гостроту зору. 

Каротину є жиророзчинним, тому краще засвоюється при вживанні моркви зі 

сметаною чи вершками. 

• Цибулю і часник. Ці продукти сприяють збереженню або відновленню 

чіткості. Ці овочі багаті – сірою. 

•  Шпинат. Овоч багатий лютеїн, що запобігає катаракті. 

•  Броколі. Містить  лютеїн, зеаксантин і каротину. 

•  Фрукти. Особливо корисні для очей фрукти зеленого і оранжевого 

кольорів: ківі, апельсини, виноград, персики і т.д. 
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• Риба. Це джерело жирних кислот омега-3, необхідних для гарного зору. 

Найбільш багатий ними лосось, сардини, оселедець, і скумбрія. А вживання 

риб'ячого жиру запобіжить дегенерацію жовтої плями ока. 

• Сир. Він містить вітамін В2 (рибофлавін), який стимулює і підтримує 

обмін речовин в рогівці і кришталику. Вітамін В12 (ціанокобаламін) покращує 

кровопостачання очей. 

• Чорний шоколад. Захищає кровоносні судини очей завдяки 

флавоноідам, зміцнює рогову оболонку. 

При тривалій роботі за монітором очі пересихають, і отримують в 

надлишку блакитний колір від випромінювання монітора. Тому слід пам’ятати 

про загальні рекомендації при роботі перед монітором. Кожні дві години робіть 

15-хвилинну перерву, під час якого відведіть очі від монітора, подивіться 

вдалину, порухайтеся. Існують спеціальні прийоми самомасажу – комплекси 

зняття втоми очей, що передбачають вплив на біологічно активні точки, а 

також вправи для підвищення м’язового тонусу і зняття напруги окремих груп 

м’язів. В перервах між роботою – підходите до вікна і починаєте очима 

вибирати різні точки, змінюючи напрямки: вниз-вгору, далеко-близько, вліво-

вправо, по колу. Потім можна сильно заплющити очі, і розслабити повіки, і 

швидко-швидко моргнути. Також активно використовуються також прийоми 

колірної стимуляції зорових і психічних процесів. Для того щоб не забувати 

робити перерви існують спеціальні програми, наприклад, EyeLeo – це додаток, 

що нагадує робити перерви у роботі за персональним комп’ютером для 

відпочинку для очей. 

Під час роботи слід сидіти на відстані 50-60 см від монітора комп’ютера і 

намагатися частіше моргати, щоб очі не пересихали. Також можна 

використовувати спеціальні краплі для очей, які заміщають сльозу. Наприклад 

краплі Офтагель – препарат для зволоження і захисту рогівки. 

Для комфортної роботи за комп’ютером доцільно підібрати спеціальні 

комп’ютерні окуляри, які підвищать контрастність зображення, і приберуть 

відблиски. Важливо знати, що якісні лінзи таких окулярів, по-перше, повинні 

містити блублокери – це фільтри, що блокують блакитний колір, який в 

надмірній кількості випромінюють монітори комп’ютерів. Блакитний колір, 

потрапляючи на сітківку ока, пригнічує інші кольори. Через це погіршується 

різкість зору. До речі, фільтр блублокер надає лінзам легкого коричнево-сірого 

відтінку. По-друге, на поверхні захисних окулярів має бути покриття 

антивідблиску [4]. 

При дотриманні перерахованих рекомендацій зменшується ризик 

погіршення зору при роботі з персональним комп’ютером. 
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ШКІДЛИВИЙ ВПЛИВ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ ПРИ РОБОТІ З 

ПЕРСОНАЛЬНИМ КОМП’ЮТЕРОМ 

 
Землянська О.В., ст. викл. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»); 

Соколовська А.В., ст. (гр. КП-61м, ФПМ НТУУ «КПІ») 

 

Поточний стан інформатизації сучасного суспільства характеризується, в 

першу чергу, масовим залученням Інтернет до всіх сфер діяльності людини. Ми 

широко використовуємо можливості всесвітньої мережі для роботи та розваг, 

для шопінгу, бронювання та покупки квитків, спілкування, отримання 

інформації про новини, установи, фахівців чи події, які нас цікавлять, тощо. 

Наразі пересічному громадянину просто неможливо уявити свій день без 

використання персонального комп’ютера, планшету чи смартфону, а тим 

більше, якщо робота пов’язана зі сферою програмного забезпечення, уникнути 

використання найрізноманітніших електронних пристроїв – просто неможливо. 

Специфікою робітників у IT-галузі є те, що зазвичай вони проводять майже 

весь свій робочий час, а часто і переважну кількість вільного від роботи часу, у 

сидячому положенні, що в свою чергу рано чи пізно призведуть до проблем з 

опорно-руховим апаратом. 

Перш за все, сидяча робота небезпечна тим, що шкодить поступово. Це не 

висотні роботи, в яких присутній ризик обірватися і розбитися, а повільний 

вбивця, який непомітно мало-помалу калічить людину. Для тих, хто думає, що 

дані слова є перебільшенням, буде корисно ознайомитися з викладеним нижче 

переліком захворювань, які провокує сидяча робота [1]. 

Остеохондроз. Найбільш розповсюджене захворювання, також воно 

провокує багато інших. Виникає через те, що коли хребет довгий час 

знаходиться в одній позі то в нього не надходить достатня кількість необхідних 

речовин. Отже, це серйозне навантаження, через яке виникає біль не тільки в 

спині, але і інших частинах тіла. Нерідко остеохондроз може віддавати в руку, 

серце, ребра і інші частини тіла. 

Грижа міжхребцевого диска. Виникає через те що хребет зміщується 

внаслідок тривалого тиску. Якщо цей процес супроводжується компресійним 

тиском, то це може призвести до багатьох захворювань, а іноді і до 

інвалідності. 

Сутулість. Ще одне захворювання, пов’язане зі спиною. Як правило, 

людина під час сидячої роботи схиляється трохи вперед, або у нєї нахилена 

голова. Саме такі пози провокують сутулість. Це, в свою чергу, робить суглоби 

та м’язи слабкими і млявими. Через це з’являються головні болі, біль в шиї, а 

також проблеми з травленням, адже змінюється постава людини і внутрішні 

органи теж відчувають тиск. 

Зайва вага. Людина не може не їсти, але коли вона починає працювати 

сидячи її активність знижується, а значить, калорії замість того щоб 

витрачатися – накопичуються. Виходить, з кожним роком людина гладшає все 

більше і більше, тому що мало рухається. Але це ще не все. Як правило, офісні 
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працівники дуже завантажені і у деяких навіть немає повноцінної обідньої 

перерви і замість того щоб нормально обідати, вони роблять перекуси коли є 

можливість. Зазвичай для таких перекусів купують солодке, тому що воно 

активізує роботу мозку, притупляє відчуття голоду та ідеально підходить для 

чаювань, адже часто часу вистачає тільки для них. 

Тромбоз глибоких вен. Внаслідок тривалого сидіння та відсутності руху 

кров у венах застоюється і через це виникає ймовірність утворення тромбів. 

Біль в колінах. Через постійне зігнуте положення чиниться тиск на коліна 

і через це виникає біль в колінних чашечках та набряклість. 

Для уникнення серйозних наслідків для здоров’я від довготривалого 

сидіння за комп’ютером необхідно вжити ряд заходів для зміцнення опорно-

рухового апарату та зменшення тиску на нього під час роботи. 

По-перше, обов’язково необхідно зайняти правильне положення тіла за 

комп’ютером. Необхідно пам’ятати, що між очима та екраном повинна бути 

відстань близько 50-70см, а монітор знаходиться на рівні очей, кисті та 

передпліччя не мають бути напруженими та розташовуватися на одній лінії. 

Спина та шия повинні бути прямими, плечі розслабленими, а ноги зручно 

стояти на підлозі. 

Дуже важливо вибрати правильний стілець для програмістів, операторів 

та інших користувачів персональних комп’ютерів (далі ПК) [2]. 

Для вибору робочого стільця (крісла) необхідно врахувувати зріст 

користувача, характер та тривалість його роботи на ПК. Робочий стілець 

(крісло) повинен бути сконструйований таким чином, щоб забезпечувати 

раціональну робочу позу під час роботи на ПК, давати можливість змінювати її, 

щоб знижувати статичне напруження м’язів у шийно-плечовій області та спині, 

сприяти попередженню розвитку втоми. 

Конструкційно робочий стілець (крісло) повинен мати підйомно-

поворотний механізм, який би давав змогу регулювати висоту та кут нахилу 

сидіння і спинки, а також відстані спинки від переднього краю сидіння. Також 

регулювання всіх параметрів повинно бути незалежним, легко здійснюватись та 

надійно фіксуватись. 

Поверхня сидіння, спинки та інших елементів стільця (крісла) повинні 

бути напівм’якими, з нековзаючим, повітропроникним покриттям, з малою 

електризацією, та легким очищенням від забруднень. 

Наразі існує велика кількість ергономічні моделей стільців, що 

виконують зазначені вище вимоги та пропонують ряд додаткових функцій. 

Як виняток слід зазначити стільці з опорами на коліна – це окремий вид 

стільців і у них інші принципи перерозподілу маси користувача. Вперше, такий 

стілець був розроблений в Данії в кінці 60-х років ХХ століття одним 

спостережливим хірургом. Він зауважив, що якщо сидячи на стільці, гойдатися 

на передніх ніжках, постава, а особливо положення попереку, стає більш 

правильною. Для серійного виробництва такі стільці були розроблені 

норвезьким промисловим дизайнером Пітером Опсвіком в 1979 році. 

Виявилося, справа в куті, під яким ноги зігнуті в тазостегнових суглобах, і в 
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тому, яким місцем ми притискаємося до сидіння. Фізіологічно, якщо перший 

становить не 90, а 110 градусів, другий краще робити не сідницями, а стегнами. 

Все це і враховано в конструкції стільця з упором під коліна. Дана конструкція 

зменшує тиск на коліна: на них доводиться тільки 5-30% ваги тіла, в залежності 

від кута нахилу сидіння. Таким чином коліна не втомляться, навіть після 7-8 

годин сидіння на такому стільці. 

По-друге, через кожні 2 години безпосередньої діяльності пов’язаної з 

комп’ютером необхідно робити 15-хвилинну активну перерву з легкою 

розминкою для м’язів шиї, спити, кистей. 

По-третє, щорічно варто звертатися до спеціаліста за лікувальним 

масажем [3]. Оптимально проходити курс двічі на рік мінімум по 8 процедур 

кожен. Масаж допомагає розслабити напружені м’язи, покращити їх тонус та 

зменшити больові відчуття у разі їх наявності. Крім того, важливим є заняття 

спортом, принаймні тричі на тиждень по 30-60 хвилин. Корисними для опорно-

рухового апарату є заняття з плавання та йоги. 

Альтернативою сидячого способу роботи варто зазначити роботу стоячи 

[4]. Плюсами даного способу є те, що при стоянні задіяні великі групи м’язів 

(покращується обмін речовин і спалювання калорій) та менше навантаження на 

спину (в два рази менше, ніж при сидінні). Також даний тип роботи плідно 

впливає і на зір, так як робочий кут 15-17° є більш ефективним для очей, ніж 

горизонтальна поверхня. Цей факт був перевірений та схвалений НДІ очних 

хвороб ім. Гельмгольца.  

При роботі стоячи необхідно: стоячи на килимку (спеціальні килимки, що 

запобігають втомі), босоніж або в дуже зручному взутті; оптимальна висота 

стільниці – початок біцепса (при опущеній руці), стільниця повинна бути 

досить просторою і край її заокругленим (щоб не тиснуло на кисть); необхідно 

рухатися: можна переступати, переносити центр ваги, легко відходити і 

повертатися (також існує варіант роботи стоячи на бігових доріжках, який 

застосовується програмістами на Заході). Дотримуючись описаних вище порад, 

можна значно знизити шкідливий вплив персонального комп’ютера на опорно-

руховий апарат. 
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МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ ЗЕМЛЕТРУСІВ НА ОСНОВІ 

СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ 

 
Землянська О.В., ст. викл. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»); 

Телелейко І.С., студ. (гр. КВ-61м, ФПМ НТУУ «КПІ») 

 

Землетрус можна назвати найбільш руйнуючим стихійним лихом, яке 

займає провідне місце серед інших катастроф згідно з кількістю людей, які 

загинули, матеріальними збитками, масштабом та важкостю руйнувань. Для 

всіх типів землетрусів основними вражаючими факторами є сейсмічні хвилі. Їх 

поділяють на гіпоцентральні та поверхневі. 

Гіпоцентральні поздовжні хвилі (Р-хвилі) –це сейсмічні хвилі, що 

поширюються від вогнища землетрусу в усіх напрямках з почерговим 

створенням зон стиснення та розтягування. Зсув часток ґрунту при цьому 

відбувається вздовж напрямку поширення хвиль. 

Гіпоцентральні поперечні хвилі (S-хвилі) – це сейсмічні хвилі, що 

поширюються від вогнища землетрусу в усіх напрямках з утворенням зон 

зсуву. Зсув часток відбувається перпендикулярно напрямку поширення хвиль. 

Поверхневі Хвилі Релея та Лява (R-хвилі і L-хвилі) – сейсмічні хвилі, що 

поширюються від епіцентру землетрусу в товщі верхнього шару земної кори. 

Зсув часток ґрунту в R-хвилі відбувається в вертикальній площині, а в L-хвилі – 

у горизонтальній площині перпендикулярно напрямку поширення цих хвиль. 

Основними параметрами зазначених хвиль є: швидкість поширення, 

максимальна амплітуда коливань, період коливань та час дії хвиль. 

Прогнозування землетрусів є початковим етапом захисту від них. Згідно 

зі статистичними даними кожен рік у всьому світі відбувається кілька мільйонів 

землетрусів. Незважаючи на значний прогрес, який був досягнутий у розвитку 

будівельних технологій на сейсмічно активних зонах та прогнозуванні 

землетрусів завчасно, до сих пір люди не мають чіткого способу запобігання та 

захисту від страшних наслідків. Але велика кількість  будівель існують в 

сейсмонебезпечних зонах, які не мають вбудованого чи додаткового захисту від 

землетрусів. Вони розповсюджені в країнах, що розвиваються, де заміна таких 

споруд вимагає непід’ємних витрат та майже стовідсоткової перебудови. Нові 

технології, які відомі на сьогодні майже не використовуються для захисту вже 

існуючих будівель, так як вони зазвичай вимагають істотних змін первісної 

структури. Це означає, що існує потреба в альтернативних рішеннях, як для 

мінімізації наслідків землетрусів, так і для їх прогнозування [1]. 

Щоб оцінити можливість та практичну користь прогнозу землетрусів, 

потрібно чітко визначати, якими вимогами він повинен підпорядковуватись. 

Прогноз визначається як науково обґрунтоване судження про місце, час, стан 

явища, закономірності його виникнення та поширення. Прогноз землетрусів – 

це побудова стійкого та ймовірного результату з безліччю змінних компонент. 

Сейсмічна активність супроводжується виділенням великою кількістю 

енергії, тому ці дії не можуть відбуватися в надрах Землі без попередніх змін, 
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які включають певні структурні перебудови геофізичних полів, причому 

залежність інтенсивності очікування прямо пропорційне до їх величини [2]. 

Прояви таких перебудов – аномальні зміни тих, чи інших, параметрів 

геологічного середовища – виявляються методами геолого-геофізичного та 

геодезичного моніторингу. Головна мета прогнозування землетрусів полягає в 

тому, щоб, за допомогою необхідної апаратури та з використанням спеціально 

призначених методик, вчасно зафіксувати виникнення та подальший розвиток 

таких аномалій. 

Таким чином, головне завдання у прогнозуванні землетрусу полягає в 

тому, щоб передбачети його місце, час та енергію або інтенсивность, та щоб ці 

параметри задовольняли б вимогам одночасно по точності та достовірності. 

Однак саме вони відрізняються в залежності не тільки від накопиченого рівня 

даних про землетруси, а й від конкретних цілей прогнозування, яким 

відповідають різні типи прогнозу. Виділяють такі види прогнозувань: 

- довгострокове (на роки, десятиліття) – полягає в спостереженні за 

зміною руху земної кори по даним космічної та наземної геодезії, сейсмічними 

циклами та проривами; 

- середньострокове (на місяці, роки) – полягає в спостереженні за 

аномальними деформаціями земної кори, змінами у геомагнітному та 

гравітаційному полях, міграції сейсмічності, рівенями підземних вод та 

характеристиками поширення сейсмічних хвиль; 

- короткострокове (від 2 до 3 діб приблизно до 30-50 км) – полягає в 

спостереженні за біологічними передвісниками, земними токами, дебітом 

водних, нафтових та газових джерел, нахилами та деформацією поверхні Землі 

та іншими джерелами; 

- оперативне (від декількох годин до хвилин) – полягає у 

короткостроковому спостереженні та миттєвому оповіщенні. 

Особливо актуальним є короткостроковий прогноз. Саме він стає дієвим 

механізмом застереження людей про майбутню катастрофу, дає змогу зберегти 

людські життя та впровадити невідкладні дії, щодо зменшення шкоди від 

землетрусу. 

З кожним днем з’являються нові різновиди геофізичного передбачення. 

Але не можна сказати достовірно, що явища, які відбуваються перед 

землетрусом не можуть відбуватися спонтанно. З цього приводу можна лише 

допускати, що існує деяка послідовність виникнення природних аномалій та 

явищ, які регулярно відбуваються перед землетрусами. 

Тому, при відсутності точного алгоритму подій для передбачення 

землетрусу, можна лише говорити про імовірність його винекнення. На 

практиці зустрічаються протиріччя: буває, що спостерігаються деякі зміни, але 

не відбувається землетрус; та навпаки – відбувається землетрус, але не 

спостерігаються відповідні зміни. 

Методи оцінки та прогнозування за часом проведення можна поділити на 

дві групи: 
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- методи, які засновані на передбачуваних оцінках, що було отримано за 

допомогою теоретичних моделей та аналогій; 

- методи, засновані на апостеріорних оцінках. 

За вихідною інформацією, яку використовують, методи прогнозування 

наслідків поділяють на: 

- експериментальні, що засновані на обробці даних, які вже сталися; 

- розрахунково-експериментальні, які базуються на наявності 

статистичних даних, а потім обробляють за допомогою математичних моделей; 

- розрахункові, що засновані тільки на використанні математичних 

моделей. 

У зв'язку з природною особливістю тектонічного руху земних надр (із-за 

недоступності прямого спостереження та виміру механічних напружень в 

земній корі, або верхній частині мантії) прогноз землетрусів ґрунтується на 

непрямих передбаченнях майбутнього процесу. 

Розрахункові моделі, які використовують для апріорних оцінок, тестують 

по реальним подіям, тобто землетрусам, які сталися. 

Практичне виявлення електромагнітних сигналів перед початком 

землетрусу та їх використання для прогнозу в реальному масштабі часу є 

досить проблематичним. Так інтенсивність очікуваних сейсмосигналів в 

літосферному ультранизькочастотному діапазоні дуже мала. Існує складність 

розпізнавання слабких сейсмосигналів на тлі природних електромагнітних 

полів іоносферного та магнітосферного походження. Виникають труднощі 

локалізації джерела передвісника. 

Для прогнозу землетрусу потрібен комплексний підхід. Необхідно знати, 

як і де може утворитися його епіцентр, стежити за послідовними стадіями 

розвитку. Основний фізико-геологічний базис та принципова можливість 

прогнозу землетрусів визначаються двома умовами. По-перше, земна кора 

складається з неоднорідних порід: міцніші ділянки перемежовуються зі 

слабкими. По-друге, енергія, яка може вивільнитися накопичується досить 

повільно, протягом багатьох років. Таким чином, підготовка великого розриву 

гірських порід відбивається на поведінці слабкої фонової сейсмічності, яку 

можна виявити в період, коли підвищується ймовірність сильного землетрусу, а 

також оцінити його місце та потенційну силу. 

Але існують спроби математичного моделювання процесу утворення та 

еволюції в літосфері геологічних розривів [3]. Найбільш відомі результати в цій 

області: модель лавинно-нестійкого тріщиноутворення, ділатантно-дифузійна 

модель та інші. Питання про природу короткострокових прогнозів в рамках 

зазначених моделей залишається відкритим, тому що спроби зареєструвати 

більшість землетрусів не мали успіху. Виявилося, що при детальному розгляді 

зазначених вище та інших моделей (консолідації, нестійкого ковзання, фазових 

перетворень) їх переваги перекриваються недоліками. 

Як правило, середньострокові провісники сильного землетрусу 

з'являються за кілька років або місяців до його виникнення. Їх основу 

складають аномальні відхилення від середнього рівня характеристик фонового 
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сейсмічного потоку, наприклад сейсмічної активності, просторово-часові 

групування подій. 

Застосування тих чи інших засобів та способів захисту від землетрусів 

ґрунтується перш за все на прогнозі сейсмічної небезпеки району, прогноз якої 

здійснюється шляхом аналізу минулих землетрусів та поточної сейсмічної 

активності районів. Метою прогнозу є встановлення зон ймовірних землетрусів 

та оцінка ступеня їх сейсмічної небезпеки. 

На основі аналізу інструментальних спостережень землетрусів, 

історичних даних, геолого-тектонічних і геофізичних карт, даних про рухи 

блоків земної кори спочатку виділяються зони можливого виникнення 

осередків землетрусів. Далі за ефектом землетрусів на поверхні виділяють зони 

з різною інтенсивністю коливань, що оцінюються зазвичай в балах. В 

результаті створюються карти сейсмічно небезпечних областей з виділенням 

районів 9 -, 8 -, 7 -, 6 - та 5-бальною інтенсивності землетрусів. Такий поділ 

територій за різними ступенями інтенсивності очікуваних землетрусів 

називаються сейсмічним районуванням. 

Карти сейсмічної активності враховують також той факт, що ефект 

прояву землетрусу істотно залежить від інженерно-геологічних умов 

будівництва споруд та резонансних коливань шарів ґрунту в області будування. 

Незважаючи на відомий песимізм можна стверджувати, що ця важлива 

проблема геофізики фактично вирішена. Схема короткострокового прогнозу 

землетрусів дозволяє здійснювати дистанційний моніторинг підготовки 

сильних сейсмічних подій в різних сейсмонебезпечних регіонах планети. 
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«РОЗУМНИЙ БУДИНОК. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ КЛІМАТОМ» 

 
Іванов О.А., Ахмедова Д.Н., студ. (гр. КВ-32, ФПМ НТУУ «КПІ»); 

Луц Т.Є., ст. вик. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ») 

 

Перед кожним програмістом стоїть вибір між тим, чи працювати на дому 

чи в офісі. При роботі в офісі охорона праці залежить від тих умов, які створило 

для підлеглих керівництво. При виборі роботи на дому, людина сама повинна 

турбуватися про відповідне освітлення, температуру, шуми навколо і при 

правильному підході, саме під час роботи на дому можна домогтися умов 

наближених до ідеальних. 

Вивчаючи проблему клімату в робочій кімнаті можна помітити, що 

традиційні методи опалення взимку і недосконала вентиляція формують в 

приміщеннях поганий мікроклімат з вкрай низькою вологістю. Всі вже звикли 

до центрального опалення з його трубами по периметру і по одному радіатору в 

кімнаті. І ніхто не замислюється про те, що таке розташування обігрівача не 

кращим чином впливає на здоров'я людини. Для того щоб зігріти повітря в 

кімнаті до комфортної температури, температура самого радіатора повинна 

бути 70 ° С градусів. При довгому впливі її на повітря, той стає сухим. Вченими 

і лікарями доведено, що сухе повітря пересушує шкіру і зневоднює організм в 

цілому. Якщо відносна вологість в приміщенні, де людина проводить тривалий 

час, менше 10%, це призводить до серйозних порушень в роботі легенів, погано 

впливає на слизову носа і рота, звідси постійні нежиті, загострення 

бронхіальної астми. 

Підтримка клімату в приміщеннях - одна з головних задач для створення 

комфортного середовища роботи людини. Зміна температури в приміщенні 

всього лише на кілька градусів може значно вплинути на самопочуття. Від 

комфортного клімату залежить якість нашого відпочинку, настрою, наше 

здоров'я. 

У сучасних приміщеннях встановлюють такі кліматичні системи (клімат-

контроль): 

• системи вентиляції для забезпечення притоку свіжого повітря з 

приміщення і відведення використаного повітря на вулицю; 

• системи кондиціювання для зміни температури внутрішнього повітря в 

приміщенні; 

• системи опалення для обігріву приміщень. 

Для того, щоб ці системи працювали спільно для створення мікроклімату, 

їм потрібен керуючий елемент. Цим елементом і виступає система "Розумний 

будинок" (рис 1.). 
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Рис. 1. Система «Розумний будинок» 

 

Наприклад, тепла підлога не буде прогрівати приміщення в той час, коли 

воно охолоджується кондиціонером. При розумному управлінні пристрої 

поводяться по-різному в різних ситуаціях: при відкритих і закритих вікнах, при 

присутності або відсутності в приміщенні людей. 

Крім цього, в сучасному будинку постає завдання підтримки різного 

клімату в різних приміщеннях. Додамо сюди можливість управління кліматом 

за графіком, який може гнучко змінюватися від доби, для різних днів тижня або 

переваг господаря. 

Розумне управління кліматом покликане оптимізувати алгоритм роботи 

обладнання, що в свою чергу веде до збільшення ресурсу роботи обладнання. 

Одна з найголовніших функцій розумного будинку - «водяна розумна 

тепла підлога». Тепло в кімнатах поширюється рівномірно від низу до верху, 

таким чином, немає перегрітих зон або слабо прогрітих ділянок, як при системі 

радіаторного опалення. Рівномірної віддачею тепла від усієї поверхні підлоги 

досягається необхідна температури 25 ° C на рівні ніг і 20 ° C на рівні голови, 

уникаючи конвекційного ефекту, як при радіаторному опаленні. При цьому 

вологість в будинку завжди залишається в межах норми. Але як і в будь-якій 

системі, в цій теж існують мінуси. Підігрів підлоги не рекомендується ставити 

людям, у яких є алергія на пил. Але і ця проблема вирішується з системою 

«розумний дім». За допомогою вологого прибирання, що ведеться 

автоматичними пилососами Irobot, які за таймером, наприклад, щовівторка та 
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щочетверга самі включаються і все чистять. З надходженням свіжого повітря в 

приміщення також не буде проблем, завдяки самопровітрюванню вікон, 

включених за таймером з системою охорони і датчиками клімату. Тепло, чисто, 

легко і комфортно. 

Але в розумному будинку, як і в звичайному, можуть статися 

непередбачені події. Наприклад, якщо розумний пилосос, включившись 

самостійно, раптом загорівся. Природно, в ідеалі необхідно не гасити, а 

запобігати поширенню вогню. У цьому допоможе розумна система пожежної 

безпеки, яка виявить джерело пожежі і вживе заходи щодо його локалізації. А 

при виявленні вогнища загоряння система повідомляє мешканців і допомагає їм 

вибратися з приміщення, підказуючи ідеальний варіант відступу. При цьому 

автоматично відключається система вентиляції з метою зупинки надходження 

кисню в квартиру. Наступним етапом є відключення електро- та 

газопостачання. Поряд з виконанням перелічених дій система посилає 

тривожний сигнал в пожежну службу. При відсутності власників, система 

повідомить про позаштатну ситуацію за допомогою sms-повідомлення. Система 

не тільки перешкоджає поширенню вогню, а й здатна запобігти самозаймання. 

Надчутливі датчики реагує на речовини, що виділяються при тлінні та горінні 

різних матеріалів. Це дає можливість виявлення потенційного джерела 

загоряння з подальшою його локалізацією. Робота системи пожежогасіння 

«розумного будинку» спрямована на раннє виявлення і швидке запобігання 

пожежі. Впровадження подібної системи дозволяє мінімізувати ризик 

можливого загоряння. У разі якщо ж почалася пожежа, система оперативно 

повідомить про це необхідні інстанції і вживе низку заходів з гасіння пожежі, 

що дозволить знизити можливі збитки. 

Всі перераховані вище функції розумного будинку допоможуть людині 

зберегти здоров'я, а іноді і життя. 
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АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ НА БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ 

ВИРОБНИЦТВАХ 

 
Ільчук О.С., асистент (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»), 

Єрьоміна А.О., студентка (гр. БТ-31, ФБТ НТУУ «КПІ») 

 

В наш час біологія є однією з найпродуктивніших галузей науки. Це 

стосується і одного з її напрямів — біотехнології. 

Біотехнологія — це один з напрямів  біології, який вивчає застосування 

біологічних об’єктів та хіміко-біологічних процесів, з метою отримання 

різноманітної продукції для вирішення народногосподарських проблем. 

Нині нова біотехнологія є одним з пріоритетних напрямів сучасної науки, 

які забезпечують прискорення науково-технічного прогресу, а також дієвим 

засобом для подолання сировинних, продовольчих, енергетичних, екологічних 

та економічних проблем. Біотехнологічні виробництва стрімко розвиваються по 

всьому світу, зокрема в Україні.  

США і ЄС є найпотужнішими світовими центрами наукових досліджень в 

галузі біотехнології. Китай, Бразилія та Індія стали на шлях прискореного 

впровадження досягнень генної інженерії перш за все у галузі 

сільськогосподарського виробництва, зокрема рослинництва. На сьогодні США 

зберігають свої чільні позиції, за ними або поряд іде Західна Європа, а Китай 

останнім часом здійснив величезний ривок вперед, особливо у сфері 

сільськогосподарської біотехнології.  

Причиною широкого застосування біотехнологій за останні 5-10 років 

справедливо вважається потенціал їх можливостей для вирішення таких 

глобальних проблем, як: охорона здоров’я; розробка нових видів палива для 

зменшення антропогенного впливу на навколишнє середовище; підвищення 

врожайності.  

Основними проблемами становлення та розвитку біотехнологічної галузі 

України можна виділити такі: низький попит на біотехнологічні інновації з 

боку галузей економіки, відсутність системної законодавчої бази, яка регулює 

біотехнології, відсутність конкурентоспроможних вітчизняних розробок і брак 

фінансування для розвитку власних технологій, недостатнє державне 

фінансування. 

Разом з тим, через використання в біотехнологічному виробництві 

електротехнологій та газоустановок різних типів, воно є досить 

пожежонебезпечним. Ця ситуація потребує детального огляду та проведення 

аналізу основних проблем пожежної безпеки на біотехнологічних 

виробництвах та шляхів її уникнення. 

Сама по собі  система пожежної безпеки — це комплекс організаційних 

заходів і технічних засобів, спрямованих на запобігання пожежі та збиткам від 

неї (ДСТУ 2272-2006 ССБП). 

Пожежобезпечність об'єкта — стан об'єкта, за якого з регламентованою 

ймовірністю виключають можливість виникнення і розвитку пожежі та впливу 

на людей її небезпечних чинників, а також забезпечують захист матеріальних 
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цінностей. Основним напрямом забезпечення пожежної безпеки є усунення 

умов виникнення пожежі та мінімізація її наслідків. 

Відповідно до даних статистики найбільша кількість пожеж в Україні 

трапляється через: недбалу поведінку з вогнем (58-60%); нехтування правилами 

монтажу та експлуатації (ППМЕ) електроустаткування та побутових 

електроприладів (18-20%); ППМЕ приладів опалення (11-12%); ігри дітей з 

вогнем (7-8%); підпали (2%). 

Кожен виробничий об’єкт потребує розробки детальних інструкцій з 

охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки, головними 

складовими яких є:  

1. Правила безпечної експлуатації обладнання й установок. 

2. Ідентифікація найнебезпечніших ланок технологічного процесу, які 

можуть стати причиною вибуху, пожежі, гострих отруєнь або професійних 

захворювань, та основні заходи запобігання аварійним ситуаціям, а в разі 

виникнення аварійного стану — правила поведінки працівників в аварійних 

умовах. 

3. Правила та методи безпечної роботи в разі підготовки обладнання до 

завантаження матеріалів, під час технологічного процесу, планових і 

позапланових зупинок обладнання на ремонт, підготовки обладнання до, а 

також введення у використання після ремонту. 

4. Порядок дій у разі виникнення аварійних ситуацій і правил використання  

та надання долікарської допомоги потерпілим. 

Інструкції зазвичай складають для всього цеху, відділення, у яких 

розміщено декілька стадій виробництва, або окремих виробництв 

біотехнологічної продукції. Інструкції з охорони праці, виробничої санітарії та 

пожежної безпеки для вибухонебезпечних виробництв (таких як виробництво 

нових видів палива біотехнологічними шляхами) потрібно переглядати та 

повторно затверджувати один раз на три роки, для всіх інших — один раз на 

п'ять років. 

На підприємствах які займаються розробкою біотехнологій основними 

джерелами пожежної небезпеки є електрообладнання та газонебезпечні роботи, 

тому далі буде розглянуто основні етапи проведення перевірок пожежної 

безпеки цих об’єктів. 

1. Усе електрообладнання підлягає зануленню або заземленню відповідно 

до вимог розділів Правил улаштування електроустановок (ПУЕ).  

2. На підприємстві має бути встановлено порядок вимикання напруги з 

електрообладнання, силових та контрольних кабелів при виникненні пожежі. 

При цьому не має відключатися електроживлення систем пожежної 

автоматики, протипожежного водопостачання та аварійного освітлення.  

3. Напруга має бути вимкнена в усіх приміщеннях, які після завершення 

роботи замикаються і не контролюються черговим персоналом, в усіх 

електроустановках та електроприладах, а також в мережах їх живлення (за 

винятком чергового освітлення, протипожежних та охоронних установок, а 

також електроустановок, які за вимогами технології працюють цілодобово).   
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4. Для підключення до електромережі приладів та апаратури повинні 

використовуватись лише справні штепсельні з’єднання та електророзетки 

заводського виготовлення.  

Несправності в електромережах та електроапаратурі, які можуть викликати 

іскріння, коротке замикання, понаднормовий нагрів горючої ізоляції кабелів і 

проводів, повинні негайно ліквідовуватися черговим персоналом.  

Електроживлення всіх протипожежних пристроїв (пожежних насосів, 

вогнезатримуючих клапанів з електроприводом, централізованої системи 

оповіщення про пожежу, установок охоронно-пожежної сигналізації, 

пожежогасіння, електрозасувок на протипожежних водопроводах, 

сигналізаторів вибухонебезпечних концентрацій горючих газів, 

вибухонебезпечних парів, пилу, тощо слід виконувати за першою категорією 

надійності, окрім випадків, про які говориться у нормативних документах. 

На підприємствах, де виконуються газонебезпечні роботи в замкнутому 

просторі, повинна бути розроблена загальнозаводська інструкція згідно 

нормативних документів з охорони праці та промислової безпеки, що 

визначають роботи НПАОП 0.00-5.11-85, уточнюючи порядок підготовки та 

безпечного проведення газонебезпечних робіт згідно конкретним виробничим 

умовам, яка узгоджується газорятувальною службою, службою техніки 

безпеки, затверджується головним інженером підприємства та узгоджується з 

профспілковим комітетом. Вимоги безпеки цієї інструкції повинні бути не 

нижче вимог галузевої інструкції. 
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Вступ. Вже дуже давно людство відкрило для себе мікробіологічні 

процеси та використовувало їх у власних цілях. Виноробство, виробництво 

сирів, пивоваріння, хлібовипічка - всі ці процеси засновані на використанні 

процесів бродіння дріжджами. На сьогоднішній день виробництво дріжджів 

стало однією з провідних галузей в харчовій промисловості, хоча сам процес 

мало змінився з плином років. Науковий прогрес відкрив ще одну сторону 

використання цих корисних мікроорганізмів - як продуцентів амінокислот, 

вітамінів та інших біологічно активних речовин.  

Виробництво хлібопекарських дріжджів є галуззю, яка динамічно 

розвивається в нашій країні. В Україні нею займаються 7 компаній. Саме тому 

питання виробничої санітарії та охорони праці потребує значної уваги.  

Предмет дослідження. Основні фактори негативного впливу на здоров'я 

людини та можливість виробничих травм на підприємстві. 

Мета дослідження. Ідентифікувати ризики здоров'ю людини на 

підприємствах виробництва дріжджів та запропонувати методи їх усунення. 

Завдання дослідження. Розглянути процеси на виробництві. 

Ознайомитися з нормативними документами які регламентують контроль 

техніки безпеки на підприємстві та санітарні норми.  Запропонувати шляхи 

зменшення виробничих травм. 

Основні результати дослідження. Небезпечні та шкідливі виробничі 

фактори, що існують на підприємствах за природою дії поділяються на групи:   

- фізичні,   

- хімічні,  

- мікробіологічні, 

- психофізіологічні. 

В таблиці 1 наведенні фізичні небезпечні та шкідливі фактори та джерела 

їх виникнення на виробництвах дріжджів. 

 

Таблиця 1 

 

Висока електрична напруга (V= 220-

380 В) 

Щит керування, електроприводи. 

Вибухо-пожежонебезпека Н2SO4, дріжджова пилюка з цеху, 

кормові дріжджі 

Шум, вібрація Електронасоси, вентиляційні системи 

Машини, що рухаються, механізми Пакувальний апарат 
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До фізичних факторів належать прилади, рухомі машини та механізми, 

підвищена або понижена температура поверхонь обладнання, матеріалів, 

повітря у виробничій зоні. До негативних факторів фізичної дії також відносять 

високий рівень шуму, вібрації, напруги. Небезпеку становлять 

вибухонебезпечні речовини [1]. Контроль небезпечних факторів впливу 

фізичної дії здійснюється відповідно до ДНАОП 15.89-1.12-74. Згідно з даним 

нормативним документом готова продукція повинні складуватися на певних 

ділянках, розташування яких повинно бути погоджено з пожежною охороною. 

Легкозаймисті і горючі рідини повинні зберігатися в спеціально відведених 

місцях з дотриманням відповідних правил зберігання та пожежної безпеки. 

Виробничі приміщення цеху кормових дріжджів повинні бути обладнані 

вентиляцією [2]. 

До хімічних факторів належать речовини та сполуки, різноманітні за 

агрегатним станом, що володіють токсичними, канцерогенними та 

мутагенними властивостями дії на організм людини. Для підприємств, що 

займаються виробництвом дріжджів такими є радіонукліди, миш'як, кадмій, 

ртуть та свинець. Негативний вплив також мають пари спирту, що виділяються 

з дріждерегенераторів, бродильних апаратів та іншого обладнання через 

нещільності. 

Задля зменшення кількості виробничих травм та для усунення можливих 

ризиків складські приміщення для хімічних речовин повинні бути сухими, 

добре провітрюваних, мати достатнє освітлення. 

Територія для зовнішнього зберігання лугів і кислот повинна бути 

огороджена і захищена від атмосферних опадів і нагрівання сонячними 

променями дахом або навісом і освітлені в нічний час. 

Підлоги складських приміщень і приміщення для кислот і лугів повинні 

бути виготовлені з матеріалів, стійких до впливу кислот і лугів. Зберігання 

кислот в підвальних приміщеннях забороняється.  

Для дезінфекції апаратури використовують хлорвмісні сполуки, що 

спричиняють подразнення шкіри та можливі алергічні реакції. Для усунення 

негативного впливу, працівниками рекомендується забезпеченими спецодягом 

та іншими захисними пристосуваннями, таким як респіратори, окуляри і т.д. 

Приготування розчинів дезінфікуючих речовин повинні проводитися в 

спеціально відведених приміщеннях [3].  

Мікробіологічні фактори є дуже небезпечними для галузей харчової 

промисловості, оскільки можуть являтися причиною захворювання як 

працівників підприємства, так і споживачів. На  дріжджових виробництвах 

такими є БГКП, Salmonella, Staphylococcus aureus, плісняві гриби. Їх негативний 

вплив може проявитися внаслідок взаємодії з вихідною сировиною або при 

забрудненні повітря мікроорганізмами. 

При виконанні робіт по вирощуванню чистої культури дріжджів на 

мелясі, сепаруванні дріжджової суспензії, сушінні її та упаковці дріжджів 

необхідно дотримуватись вимог біологічної безпеки по ДСТУ 7748:2015. 
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Меляса є одним з основних джерел інфекції в дріжджовому виробництві. Тому 

рекомендується проводити метод знешкодження мікрофлори мелясового сусла, 

який полягає в одночасній дії пастеризації та антимікробного препарату. 

Психофізіологічні - фактори трудового процесу. Можуть бути пов'язані 

як з фізичним перенавантаженням, так  і з нервово-психологічним. Тому тільки 

підтримання цих двох складових на потрібному рівні забезпечує захист 

фізичного та емоційного здоров'я працівника. 

Відповідальність та контроль за дотримання санітарних норм та правил 

техніки безпеки на підприємстві несуть відповідні організації. Задля зменшення 

виробничих травм та усунення ризику для здоров'я рекомендується проводити 

інструктаж і перевірку знань не рідше одного разу в 3 роки [4].  

Висновки. На підприємствах по виробництву дріжджів існує ряд 

негативних та шкідливих факторів впливу на життя та здоров'я людини. Для 

зменшення кількості виробничих травм та негативного впливу рекомендується 

провести ряд заходів, а саме: контроль організаційних заходів, що стосуються 

інструктажу з охорони праці, модернізація обладнання, медико-профілактичні 

заходи. Герметизація обладнання зменшить кількість небезпечних випарів та 

пожежонебезпечного пилу в повітрі. Для зменшення небезпеки 

мікробіологічного фактору рекомендується проводити знезараження мелясного 

сусла. 

Безпека праці значною мірою залежить від забезпечення підприємств 

нормативно-правовими актами охорони праці. Дотримання вимог чинного 

законодавства України забезпечить реалізацію прав людини на безпечні та 

здорові умови праці. 
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ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ ШТАМПУВАЛЬНИХ ЦЕХІВ ВІД 
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Ільчук О.С., асистент (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»), 

Комаров Д.А., студент (гр. БТ-31, ФБТ НТУУ «КПІ») 

 

Джерелом шуму в працюючих пресах є вібрація станини і маховика. 

Причина цих вібрацій - удари в рухомих з'єднаннях преса, що виникають в 

момент його включення і на початку руху кривошипно-шатунного або 

ексцентрикового механізму. 

Процес взаємодії штампа з заготівлею також супроводжується ударом. 

При штампуванні рівень звукового тиску зростає на 4-10 дБ. Шум преса 

сприймається на слух як роздільні удари, викликані послідовним 

спрацьовуванням різних його вузлів. Оскільки всі удари передаються станині і 

маховику, які є вторинними джерелами шуму, то при вимірюванні визначають 

частку шуму, що вноситься в загальний шум преса найбільш гучними вузлами: 

електромагнітним пускачем, муфтою і кривошипно-шатунним (або 

ексцентриковим) механізмом. З огляду на те, що преси становлять значну 

частину металообробного обладнання і що в штампувальних цехах 

машинобудівних підприємств зайняті десятки тисяч робітників, проблема 

боротьби з шумом в штампувальних виробництвах є актуальною і має велике 

соціально-економічне значення. 

Радикальний шлях боротьби з шумом в штампувальних цехах - 

зменшення шуму, виробленого пресами. Зниження шумоутворення при роботі 

пресів пов'язане зі значними труднощами, проте в даний час є преси, в 

конструкції яких передбачені заходи по боротьбі з шумом. До них відносяться 

вітчизняний проволочно-цвяховий автомат АБ-4116. Рівень звукового тиску 

останнього на 15-20 дБ нижче, ніж у звичайних верстатів цього типу, а 

продуктивність вище, що досягається за рахунок застосування оригінальної 

кінематичної схеми [1]. 

Для зниження шумоутворення при роботі пресів необхідно в першу чергу 

добиватися зменшення шуму, що виникає при включенні преса, а також при 

виконанні операцій штампування. Автоматичний режим роботи преса сприяє 

усуненню виникнення шуму. Інший шлях зниження шуму при включенні 

пресів - забезпечення плавності процесу включення. Його можна легко 

реалізувати, замінивши механічні (кулачкові) муфти пресів фрикційними, 

пневматичними. Для зменшення шумоутворення проектованих пресів найбільш 

перспективним є виготовлення деталей пресів з матеріалів, що добре 

поглинають звук, а також віброізоляція окремих вузлів, механізмів і деталей. У 

штампувальних цехах найбільший шум походить від розподільника повітря 

преса і від пристрою сдува дрібних готових деталей. 

На машинобудівних підприємствах широкого поширення набули очисні 

барабани, які є джерелом високочастотного шуму. Для ефективного зниження 
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рівня шуму безпосередньо в джерелі його утворення зазвичай між корпусом і 

футеровкою барабана ставлять гумову прокладку. 

Поширеним джерелом інтенсивного високочастотного шуму є також 

викид в атмосферу стисненого повітря від всіляких пневмосистем. Стиснене 

повітря широко використовується для автоматизації виробничих процесів, для 

очищення, сушіння, охолодження деталей і заготовок, сдува дрібних деталей зі 

штампів і т. д. 

Знизити шум повітряного струменя можна за рахунок зменшення тиску в 

струмені, що призводить до зниження швидкості витікання і значного зниження 

звукової потужності струменя, яка залежить від швидкості вильоту. Для 

зниження шуму, що виникає при здуві деталей струменем стисненого повітря в 

штампувальних цехах, використовують різні глушники шуму з пористих 

матеріалів - пресованих металокерамічних, синтетичних, а також сітчасті, в 

яких поглиначем шуму є багатошарова сітка з корозійностійкої сталі, латуні та 

ін. 

Широке застосування на підприємствах машинобудування знайшли 

пневматичні ручні механізовані інструменти. Поряд з високими техніко-

економічними показниками вони мають недоліки, будучи джерелом 

підвищеного шуму і вібрації. Найбільш інтенсивний шум виникає при вихлопі 

відпрацьованого стисненого повітря з інструменту, а також при взаємодії 

інструменту з оброблюваною деталлю. Для зниження рівня звукового тиску при 

вихлопі розроблені глушники шуму різної конструкції [2]. 

В обслуговуючих цехах машинобудівних підприємств широко 

застосовуються деревообробні верстати, які є джерелами інтенсивного шуму. 

Найбільший шум створюється при роботі кругло-пильних і стругальних 

верстатів. Основними джерелами шуму при роботі фуговальних верстатів є 

вихрові процеси в зоні максимального зближення крайок ножів з крайками 

столу, шум приводу в холостому режимі роботи, вібрація деревини, яка виникає 

при її струганні. Найбільш ефективний спосіб зниження шуму верстатів 

стругальної групи - застосування валів зі спіральними ножами. Рекомендується 

також проводити балансування ножових валів, особливо при зміні ножів. 

Найбільш гучними машинами, застосовуваними в машинобудівній 

промисловості, є віброударні машини. Рівні звукового тиску, виробленого 

такими машинами, досягають 118 дБ і значно перевищують нормативні вимоги. 

Встановлено, що рівень звукової потужності віброударної машини 

залежить від вантажопідйомності, типу приводу, швидкості обертання 

вібратора, амплітуди коливань корпусу, технологічного режиму роботи і виду 

оброблюваного матеріалу. Зміна кожного з цих факторів призводить до змін 

рівня звукового тиску машини від 3 до 10 дБ. 

На сучасному етапі науково-технічного прогресу проблема захисту  від 

шкідливого впливу шуму та вібрації стає все більш актуальною. Це в першу 

чергу пов'язано з тим, що безперервне вдосконалення техніко-економічних 

показників машин і обладнання призводить до збільшення їх робочих 

швидкостей при одночасному зменшенні металоємності, ускладненні 
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кінематики і зростанні динамічних навантажень. В результаті підвищується 

шумова і вібраційна активність машин і ускладнюється боротьба з шумом і 

вібрацією [3]. 

Збільшення ступеня механізації виробництва неминуче призводить до 

зростання числа джерел шуму і вібрації на виробництві, а зростаюча 

спеціалізація виробництва - до збільшення тривалості впливу шуму і вібрації на 

людину. 

Проблема шумо- і вібробезпеки в процесі виробництва включає комплекс 

взаємопов'язаних завдань, а саме, встановлення науково обґрунтованих 

гранично допустимих норм шуму і вібрації, що впливають на працюючих, 

дотримання яких забезпечує збереження здоров'я і працездатності людини; 

здійснення дієвого контролю за дотриманням встановлених норм; організацію 

серійного виробництва шумо- і вібробезпечних машин, типових засобів шумо- і 

віброзахисту (як колективних, так і індивідуальних). 

В даний час гранично допустимі рівні шуму на робочих місцях і основні 

положення щодо захисту від шуму на виробництві регламентуються ДСН 3.3.6-

037-99  “ Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та 

інфразвуку”. Контроль за встановленими нормативами покладено на галузеві 

служби охорони праці, органи санітарного нагляду і технічну інспекцію праці 

профспілок. 

Проблемою боротьби з шумом і вібрацією на виробництві займаються 

науково-дослідні інститути міністерств і відомств. Ряд науково-дослідних і 

проектно-конструкторських організацій в даний час проводять роботу по 

створенню загальнодержавної системи обмеження параметрів шуму 

випускаються промисловістю верстатів і машин. З цією метою розробляється 

порядок встановлення в стандартах і технічних документаціях на різні типи 

машин значень шумових характеристик. Завдання полягає в тому, щоб 

забезпечити на робочому місці санітарні норми і не допускати випуску машин і 

верстатів, в яких не вичерпані реальні можливості зменшення шуму. 

За останні роки для боротьби з шумом на виробництві знайдений ряд 

технічних рішень. Створено нові конструкції машин і впроваджені малошумні 

технологічні процеси, що забезпечують на робочих місцях рівні, що 

відповідають санітарним нормам. Розроблені типові рішення щодо зниження 

шуму в промислових цехах методом архітектурно-будівельної акустики. 

Впровадження в народне господарство державних стандартів щодо обмеження 

шуму машин і обладнання на стадії їх розробки і проектування дає основу для 

забезпечення безпечних умов праці. За підрахунками фахівців, здійснення цих 

заходів дозволить різко скоротити захворюваність від шуму і поліпшити умови 

праці. 

Велику роль в боротьбі з шумом повинна грати технічна інспекція праці 

профспілок. Їй надано право забороняти експлуатацію обладнання, яке не 

відповідає нормам охорони праці, вживати заходів до припинення його 

випуску, брати участь в державних комісіях з приймання нових зразків 

обладнання перед передачею їх в серійне виготовлення [4]. 
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Безпека праці  це стан трудового середовища, що виключає з високою 

ймовірністю шкоду життю і здоров'ю людини. Такий стан має забезпечуватися 

відповідною організацією або системою. 

Безпека роботи підприємства безпосередньо залежить від надійності 

техніки і надійності персоналу.  Одним з визначальних параметрів надійності 

персоналу є безпомилковість дій людини, особливо оператора. Аналіз причин і 

наслідків серйозних техногенних аварій привів до всебічного перегляду 

підходів до безпеки та визнанням того, що людина є найважливішою ланкою в 

забезпеченні безпеки. 

 Дослідження причин виробничого травматизму в нашій країні і за 

кордоном показало, що від 60 до 90% травм в секторі промисловості та 

сільського господарства відбувається з вини людини. Проведене вивчення 

аварійності виявило, що від 7 до 36% аварій на місяць пов'язано з помилковими 

діями обслуговуючого персоналу, а часткова негативна роль психологічних 

факторів у аварійності і травматизму простежувалася в 73% випадків. 

Детальний аналіз причин Чорнобильської катастрофи виявив глибинні процеси 

(причини) аварії, що, загалом, призвело до виникнення терміну «культура 

безпеки» [2]. 

Людина може стати оператором в результаті жорсткого профвідбору, 

тривалого навчання і постійного освіти і самоосвіти, і все ж вона може 

помилятися. Виконання роботи оператором, ймовірність помилки залежать від 

його знань, умінь і навичок. Вона зменшується з набуттям оператором досвіду 

роботи, але в той же час залежить від природних здібностей людини-оператора 

і його навчання [3]. 

У ситуаціях, однакових для всіх працюючих, найважливіше значення для 

поведінки кожної окремої людини мають його індивідуальні характеристики: 

тип нервової системи, характер і темперамент, особливості мозкової діяльності 

і мислення, виховання і освіта, стан здоров'я, досвід і навички.  

Всі ці характеристики в своєму екстремальному прояві формують ряд 

основних психологічних причин свідомого порушення правил безпечної 

роботи: 

1. економія сил; 

2. економія часу; 

3. звикання до небезпеки або її недооцінка. Людина перестає помічати ті 

прояви навколишнього середовища і компонентів трудового процесу, які 

раніше були поміченими і врахованими. Звикаючи до небезпеки і втрачаючи 

пильність, людина стає необережною і не готовий до прийняття запобіжних 

заходів; 
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4. тенденція до копіювання норм групової поведінки. Поведінка такого 

роду характерно для тих виробничих колективів, де порушення правил 

безпечної поведінки стало звичним для всіх членів колективу. Людина, що 

бажає слідувати правилам безпеки, стає в положення «білої ворони»; 

5.  звичка працювати з порушеннями; 

6. переоцінка власного досвіду і майстерності. Людина дозволяє собі 

порушення інструкцій, вважаючи свої знання процесу і досвід настільки 

більшими, що в разі виникнення небезпечної ситуації сподівається своєчасно 

зреагувати і, застосувати інструкції для дій при надзвичайних ситуаціях; 

7. бажання самоствердження. Людина йде на порушення правил безпеки в 

результаті вродженої невпевненості у власних силах і здібностях, або під 

впливом докорів в нерішучості з боку інших осіб. Все це виливається в 

ризиковану поведінку, що диктується   почуттям власної значущості та 

самовпевненістю; 

8. стресові стани (апатія, депресія, перенапруження); 

9. схильність до ризику. Це особистісна характеристика, яка визначається 

індивідуальними психічними характеристиками, що виявляється в отриманні 

задоволення від небезпечних дій [3]. 

Таким чином, свідомі причини порушення правил безпеки спрямовані на 

пошук найближчих допустимих і найбільш легких шляхів задоволення деяких 

потреб, які не збігаються з цілями, завданнями і потребами виробництва. При 

цьому фактор випадковості найчастіше грає лише роль «спускового гачка», 

оскільки небезпечна ситуація створюється самим працюючим. Але, варто також 

вказати на те, що деякі психологічні стресові фактори, які з’являються на 

промисловості, та можуть значно погіршити психо-емоційний стан 

працюючого та призвести до його помилки.  До психічних виробничих 

стресорів можна віднести: 

1. невизначеність ролі працівника, коли йому неясно, що входить в коло 

його обов'язків, чого чекають від нього в результаті роботи, 

2.  недостатнє використання можливостей, кваліфікації, коли 

працівникові доручають завдання, які за складністю значно нижче його 

здібностей (втім, коли можливості працівника виявляються нижчими, ніж того 

вимагають завдання, ситуація виявляється ще більш емоційною); 

3.  нехтування думкою працівника, його відсторонення від рішення 

загальних виробничих завдань, відсутність можливості самовияву в роботі;  

4. ізольованість робочих місць і недостатні соціальні контакти з колегами 

по роботі, викликають почуття самотності, часом страху, безнадії [2,4]. 

Найбільш сильний психічний стресор на виробництві - незадоволеність 

роботою. Відсутність надії на просування по службі, на підвищення заробітної 

плати, самовдосконалення. 

Боязнь втрати контролю над ситуацією, новизна, незнання ситуації та 

існуючих в ній небезпек, наприклад, незвичайні доручення, непередбачені, 

незаплановані роботи. 
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Серед виробничих стресорів соціального порядку - повага до особистості 

працівника; відсутність можливості діяти в своєму стилі праці; небажання 

керівника нести покладену на нього відповідальність. 

Для чоловіків сильнішими стресорами зазвичай виявляються фізіологічні 

чинники, для жінок - психологічні. На тривожно-значущі завдання працівники 

реагують підвищенням активності  нервової системи і загальної мобілізації 

ресурсів організму, що сприяє їх успішному вирішенню. 

 Від значущості-тривожності, яку вбачає працівник в тій чи іншій 

проблемі, залежить характер його стресової реакції на неї і часто від цього й 

залежатиме вирішена вона буде  правильно  чи працівник з нею не впорається. 

 Також до людського фактору додаються причини, характерні для 

сучасного кризового стану країни. Серед них: розрив господарських зв'язків, 

падіння технологічної дисципліни, зниження кваліфікації кадрів, прогресуючий 

знос засобів виробництва і техніки, зростання стресового навантаження на 

громадян через зниження життєвого рівня і політичної нестабільності [4]. 

Головним завданням безпеки у праці є створення позитивного ставлення, 

настрою до питань безпеки підприємства як невід'ємної частини організаційної 

культури. З метою попередження нещасних випадків необхідно вчасно 

виявляти конкретні причини їх виникнення. 
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Введение. Разумная и удобная система освещения предприятия – залог его 

успешного функционирования. Промышленное освещение обязательно должно 

соответствовать стандартам качества и нормативам, которые определяют его 

приспособленность к определенным помещениям и технологическим 

процессам, поскольку от его правильного функционирования зависит здоровье 

и безопасность людей. Такое оборудование – это не хаотично установленные 

промышленные светильники, а целая система освещения, обеспечивающая 

максимально удобные условия для работы. Только таким образом можно 

добиться отсутствия резких теней и бьющего в глаза света, которые искажают 

форму и размер предметов. 

Освещение промышленных предприятий подразумевает освещение 

производственных помещений, а также складских и других внутренних 

помещений (освещение промышленных помещений) и освещение различных 

наружных территорий предприятия. Кроме того, выбор промышленных 

светильников определяется типом производства, площадью и высотой 

производственного помещения и т.п. 

Предметом исследования является ламповый и светодиодный 

промышленные светильники. Проведен сравнительный анализ эффективности 

и целесообразности использования этих светильников, ведь они очень часто 

используются для освещения разнообразных наружных территорий 

предприятия. Выбор промышленных светильников определяется типом 

производства, площадью и высотой производственного помещения и, 

обязательно, учитываются все требования охраны труда. 

Анализ публикаций. В отечественных публикациях данный вопрос 

освещен только поверхностно. Определено, что такая новинка, как 

промышленные светодиодные светильники, как и давно используемые 

ламповые, соответствуют всем нормам и требованиям охраны труда. Более 

того, обнаружено, что у светодиодных светильников благодаря таким 

характеристикам, как высокие контрастность и цветопередача, повышается 

производительность труда, и улучшаются условия труда рабочего персонала 

[1]. Гораздо больше материала по данному вопросу можно найти в 

иностранных публикациях. Так департамент энергетики США на своем сайте 

разместил статью [2], в которой детально исследована эффективность 

промышленных светодиодных светильников, а также размещены советы для их 

выбора и покупки, а также дальнейшего использования. 

Основные результаты исследования. Необходимо отметить основные 

характеристики рассматриваемых светильников.  
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Ртутные лампы высокого давления обладают высокой надежностью, 

хорошей цветопередачей, позволяют снизить затраты на установку и 

техническое обслуживание. Лампы данного типа отличаются высокой 

светоотдачей при сравнительно небольших габаритах, они имеют длительный 

срок службы. 40% излучения приходится на ультрафиолетовую область 

спектра. Для увеличения светоотдачи ультрафиолетовое излучение 

преобразуют в видимый свет с помощью люминофора, которым покрыта колба 

лампы. 

Применяются для внутреннего и наружного освещения коммерческих и 

производственных объектов, для декоративного и охранного освещения. 

Ртутно-вольфрамовая лампа - лампа, внутри которой в одной и той же колбе 

находятся разрядная трубка ртутной лампы высокого давления и спираль 

лампы накаливания, соединенные последовательно. Колба может быть покрыта 

люминофором. Вольфрамовая спираль служит дополнительным источником 

света в красной области света и одновременно выполняет функцию 

балластного давления для ртутной горелки. Благодаря этому устройству 

улучшается передача цвета и отпадает необходимость использования 

дополнительного дросселя. 

Преимущества ртутных газоразрядных ламп: 

 широкий диапазон мощностей; 

 достаточный уровень световой отдачи (30-60 лм/Вт); 

 большой срок службы (до 12000 ч.); 

  ртутно-вольфрамовые лампы не требуют пускорегулирующего аппарата; 

  компактные размеры; 

Недостатки ртутных газоразрядных ламп: 

o плохая цветопередача; 

o имеют большой пусковой ток; 

o долгое зажигание и перезажигание (до 5 -10 мин.) [3]. 

Светодиодные лампы в качестве источника света используют светодиоды, 

применяются для бытового, промышленного и уличного освещения. 

Светодиодная лампа является одним из самых экологически чистых источников 

света. Принцип свечения светодиодов позволяет применять в производстве и 

работе самой лампы безопасные компоненты. Светодиодные лампы не 

используют веществ, содержащих ртуть, поэтому они не представляют 

опасности в случае выхода из строя или разрушения.  

Достоинства светодиодных ламп: 

 высокий уровень светоотдачи (от 80-120 лм/Вт); 

 длительный срок службы; 

 мгновенное включение, отсутствие мерцаний; 

 высокий индекс цветопередачи Ra>80; 

 широкий диапазон цветовых температур (2700-10000К); 

 отсутствует ультрафиолетовое излучение; 
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 высокая виброустойчивость и ударопрочность: колбы люминесцентных 

ламп изготавливаются из хрупкого стекла и легко разбиваются при 

падении и механических воздействиях. Светодиодные матрицы, 

заключенные в прочный пластиковый корпус, не повреждаются при 

ударах и сильной вибрации; 

 не содержит ртуть, которая является потенциальной угрозой для здоровья 

человека; 

 низкое энергопотребление. 

Недостатки светодиодных ламп: 

o высокая стоимость; 

o низкая предельная температура; 

o направленность свечения (для получения привычной для человека 

освещенности в помещении необходимо больше светильников, чем при 

использовании ламп накаливания и люминесцентных ламп); 

o для питания светодиодов от сети необходим низковольтный источник 

питания постоянного тока, что дополнительно увеличивает объём 

светильника, а его наличие дополнительно снижает общую надёжность и 

требует дополнительной защиты [4]. 

В следующей таблице описаны результаты сравнения технических 

параметров светодиодных и ртутных уличных светильников [5]. 

 

Таблица 1 

Сравнение технических параметров светодиодных и ртутных уличных 

светильников 

Технические 

показатели 

Ламповый (ртутный) 

уличный светильник 

Светодиодный уличный 

светильник 

1 2 3 

Срок службы 

источника света 
до 6 000 часов до 100 000 часов 

Экономия 

электроэнергии 
- до 90% 

Использование 

светового потока 
65% 100% 

Затраты на 

обслуживание 
ежегодные только мытье струей воды 

Пусковой ток 4,5 А нет 

Потребляемый ток 2,1-2,2 А 0,4-0,6 А 

Нагрузка на 

электросети 
высокая Низкая 

Специальная 

утилизация 

источников света 

требуется не требуется 
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1 2 3 

Виброустойчивос

ть 
слабая Высокая 

Устойчивость к 

перепадам 

напряжения 

слабая не чувствителен 

Стабильность 

работы при 

низких 

температурах 

низкая высокая 

Наличие 

стробоскопическо

го эффекта 

есть нет 

Контрастность и 

цветопередача 
низкая высокая 

Экологическая 

безопасность 
нет полная 

Недостатки 

ртутных ламп 

- мерцание от сети 50 Гц; 

 - нестабильность мощности и 

светового потока лампы при 

колебаниях сетевого 

напряжения; 

 - низкий коэффициент 

мощности;  

- большая масса ПРА, 

наличие отдельного блока 

импульсного запуска и 

необходимость применения 

дополнительного 

конденсатора для улучшения 

коэффициента мощности; 

 - отсутствие возможности 

управления светом. 

более высокая цена 

 

Так же проведем сравнение в зависимости от высоты подвеса 

светодиодного светильника. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 111 

Таблица 2  

Сравнение освещенности на оси светодиодных и ртутных уличных 

светильников, в зависимости от высоты подвеса 

 Ламповый 

(ртутный) 

уличный 

светильник 

Светодиодный 

уличный 

светильник 

Высота 

подвеса,метров 

Освещенность на 

оси, Люкс 

Освещенность 

на оси, Люкс 

1 1770 2200 

2 443 554 

4 111 139 

6 50 62.5 

8 28 35 

10 17.7 22 

12 12.5 15 

 

 

 
Рис. 1.  Зависимость светового потока светодиода от времени наработки 

 

Из графика, изображённого на рис. 1, видно, что в процессе эксплуатации 

световой поток светодиода снижается на половину после 50 тысяч часов, а за 

первые 10 тысяч часов он падает на 10 единиц. Можно сделать вывод, что 

большой срок службы не подразумевает под собой качественное освещение в 

период эксплуатации. 

Анализируя данные, представленные в таблицах 1 и 2, и рисунке 1, 

можно сказать о том, что светильники на основе светодиодов имеют 

преимущества перед другими сравниваемыми осветительными приборами, но 

не являются достойной альтернативой для модернизации систем освещения. 
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Выводы. В результате проведения сравнительного анализа, 

направленного на выявление преимуществ светодиодных светильников, были 

выявлены следующие основные преимущества: 

1) низкое энергопотребление; 

2) экологическая безопасность и отсутствие необходимости специальной 

утилизации; 

3) высокий коэффициент полезного действия. 

Так же можно отметить такую отличительную особенность данного типа 

освещения как мгновенность выхода на полную рабочую мощность при подаче 

питающего напряжения, что позволяет использовать светодиодные 

светильники в уличном освещении, где имеют место перепады температуры. 

Но, анализируя недостатки светодиодного освещения, можно сказать, что 

на сегодняшний день данный вид освещения не является наиболее актуальным 

для модернизации освещения всех промышленных предприятий. Причина 

отсутствия необходимости выражается в достаточно затратном переходе к 

данному виду освещении. 

  Целесообразность их применения видится в достаточно узких областях, 

например, уличное освещение или освещение крупных производственных 

помещений, архитектурное освещение.  

Следовательно, применение светодиодного освещения целесообразно 

лишь в тех областях освещения, где действительно присутствует большое 

потребление электроэнергии (уличное освещение). 
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ВІДПОВІДНІСТЬ ОБЛАДНАННЯ, ЩО ПРАЦЮЄ ПІД ТИСКОМ, 

ВИМОГАМ БЕЗПЕКИ  ЗА ЄВРОПЕЙСЬКИМИ СТАНДАРТАМИ    

 
Каштанов С.Ф., к.т.н., доц. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ») 

 

Впровадження в країнах Європейського Союзу нових єдиних 

гармонізованих стандартів, а також відповідних Директив ЕС так званого 

Нового  Глобального Підходу щодо безпеки виробничого обладнання та 

продукції, дозволило суттєво реформувати існуючу систему промислової 

безпеки і значно підвищити рівень взаємної довіри між країнами 

Європейського Союзу в цій сфері. Безумовно, що даний процес безпосередньо 

стосується і нашої держави, яка послідовно продовжує проводити політику 

подальшої інтеграції  з країнами Європейського Союзу,  і, таким чином, 

повинна як найшвидше реформувати  існуючу на даний час в Україні систему 

промислової безпеки відповідно до вимог Договору про асоціацію між 

Україною  та Європейським Союзом [1].  

Насамперед, це стосується узгодження з Європейським Союзом питань 

технічного регулювання, стандартів та оцінки відповідності вимогам безпеки 

промислового обладнання та продукції,  а також подальшої  адаптації 

національного законодавства в цій сфері до сучасного  європейського, що, в 

свою чергу, вимагає глибокого розуміння всіх основних особливостей 

функціонування та застосування сучасного європейського законодавства в 

сфері промислової безпеки, в тому числі і  в такому важливому її сегменті, як 

безпека  обладнання, що працює під тиском. 

Метою даної роботи саме і є  визначення основних особливостей 

існуючого європейського законодавства щодо відповідності обладнання, що 

працює під тиском, вимогам безпеки. 

Випробування та сертифікація обладнання, що працює під тиском,  це 

процес, який згідно з існуючим європейським законодавством вимагає 

методичного підходу та строгого виконання всіх  існуючих норм та правил в 

цій сфері. Так, наприклад:   

• Сертифікація виробництва металопродукцій для обладнання, що працює 

під тиском, повинно здійснюватися відповідно до вимог Директиви 97/23/EC 

(PED) і AD 2000; 

• Сертифікація зварювального виробництва для обладнання, що працює 

під тиском, повинно здійснюватися відповідно до вимог Директиви 97/23/EC 

(PED), AD 2000 і EN ISO 3834; 

• Затвердження креслень і перевірка розрахунків на міцність будь-яких 

технічних пристроїв та агрегатів, що працюють під тиском, повинно 

здійснюватися відповідно до вимог Директиви 97/23/ЕС (PED), AD2000, TPED; 

• Приймання та продовження строків експлуатації обладнання, що 

працює під тиском, повинно здійснюватися відповідно до Директиви 97/23/EC 

(PED), AD2000, TPED; 
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• Підтвердження кваліфікації фахівців з неруйнівного контролю повинно 

здійснюватися відповідно до вимог Директиви 97/23/EC (PED); 

• Оцінка відповідності обладнання, що працює під тиском, вимогам 

безпеки передбачає проведення відповідного опосвідчення такого обладнання з 

урахуванням вимог  Директиви 97/23/EC (PED) та міжнародних стандартів  EN, 

DIN, ISO, ASTM.  

Основний нормативний документ, який визначає вимоги з безпеки 

обладнання, що працює під тиском, це Директива 97/23/EC [2], або як її ще 

називають Директива PED, на основі якої на даний час в Україні вже 

розроблений відповідний Технічний регламент з безпеки обладнання, що 

працює під тиском [3]. Дана Директива поширюється на обладнання, що 

працює під тиском, з об'ємом більше 1-го літра і з максимальним допустимим 

тиском, що перевищує 0,5 бар.  

Під дію Директиви PED підпадають посудини, трубопроводи, запобіжні 

пристрої та будь-які інші пристрої, що працюють під тиском (котли, бойлери, 

теплообмінники, парогенератори, прилади тощо). В окремих  випадках, 

обладнання, що працює під тиском, може включати у себе і елементи, які 

прикріплені до герметизованих деталей - це фланці, насадки, з'єднувальні 

муфти, опори, підйомні скоби тощо.  

Все обладнання, що працює під тиском, якщо воно надходить на ринок 

Європейської Економічної Зони (EEA), після травня 2002 року повинно 

відповідати вимогам Директиви PED і мати  маркування відповідним знаком 

СЕ.  

Застосування Директиви PED  дає можливість знизити різного роду 

втрати та додаткові витрати в результаті нещасних випадків, які можуть мати 

місце у разі використання неякісного або небезпечного обладнання. Ця 

Директива передбачає відповідне попереднє проектування і безпечне 

виробництво обладнання, що працює під тиском, а також його належний 

монтаж, використання та обслуговування. 

       Відповідно до вимог Директиви  PED обладнання, що працює під 

тиском, повинно:  

 бути безпечними;  

 відповідати основним суттєвим вимогам щодо безпечності, які 

охоплюють етапи розробки, виготовлення та випробувань;  

 пройти відповідні процедури оцінки відповідності;  

 мати маркування знаком СЕ та іншу необхідну інформацію.  

Основні суттєві вимоги щодо безпечності обладнання, яке працює під 

тиском, приведені в Додатку І  Директиви PED. Слід підкреслити, що дані 

вимоги є обов’язковими для виконання і застосовувати їх необхідно таким 

чином, щоб забезпечити при проектуванні, виготовлені та експлуатації 

обладнання, що працює під тиском, максимально високий ступінь його безпеки. 

Згідно вимог Директиви PED, виробник обладнання, що працює під 

тиском, при виборі найбільш прийнятних рішень повинен керуватися 

наступними загальними принципами. 
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1. Забезпечити усунення або зменшення існуючих небезпек в тій мірі, в 

якій це реально можна здійснити на практиці. 

2. Забезпечити відповідні заходи та засоби щодо захисту від небезпек, 

яких не можна уникнути, 

3. Там, де це доцільно, повідомляти про існуючі залишкові небезпеки, а 

також  вказувати, чи необхідно вжити відповідні спеціальні заходи для 

зменшення цих небезпек під час установки і/або експлуатації даного 

обладнання. 

Крім того, у разі, коли будь-які випадки неправильного використання 

обладнання, що працює під тиском, можуть бути чітко спрогнозованими,  

виробник даного обладнання повинен  зробити все, щоб виключити можливі 

небезпеки в результаті такого неправильного використання або, якщо це 

неможливо, він зобов’язаний надати відповідне попередження про те, що дане 

обладнання не повинно використовуватися таким чином. 

Одна з основних суттєвих вимог Директиви PED щодо проектування 

обладнання, яке працює під тиском - це необхідність брати до уваги всі 

відповідні фактори, які впливають на надійність та безпечність роботи даного 

обладнання протягом усього визначеного терміну експлуатації. В першу чергу, 

це: внутрішній та зовнішній тиск; робочі температури; температура 

навколишнього середовища; розкладання нестабільних текучих середовищ; 

корозія,  ерозія та  втома металу тощо.  

Проектування обладнання, що працює під тиском, необхідно виконувати 

для навантажень, що відповідають як його цільовому використанню, так і  

іншим розумно прогнозованим робочим умовам з огляду на ймовірність їх 

застосування. 

Відповідно до положень Директиви PED, характеристики міцності 

обладнання, що працює під тиском, як правило, забезпечуються за допомогою 

розрахункових методів (п.2.2.3 Додатку І Директиви PED), які, при 

необхідності, можуть доповнюватися також і методами експериментального 

проектування (п.2.2.4 Додатку І Директиви PED). В окремих випадках, 

характеристики міцності обладнання, що працює під тиском, забезпечуються за 

допомогою лише методів експериментального проектування без проведення 

розрахунків (п.2.2.4 Додатку І 1.1).  

Відповідно до статті 10 Директиви PED, виробник, перед розміщенням 

обладнання, що працює під тиском, на ринку Європейського Союзу, повинен 

піддати кожний елемент обладнання однієї з процедур оцінки відповідності, що 

приведені в Додатку III. 

Директива PED пропонує виробникам обладнання, що працює під 

тиском, 14 варіантів проведення процедури оцінки відповідності (Додаток III  

Директиви PED - «ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ») - від модуля А 

до модуля Н1. 

Модуль А «Декларація відповідності на основі внутрішнього контролю 

виробництва». 
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Модуль А1 «Декларація відповідності на основі внутрішнього контролю 

виробництва та випробувань». 

Модуль B «Експертиза типового зразка». 

Модуль С «Декларація відповідності типовому зразку на основі 

внутрішнього контролю виробництва». 

Модуль С1 «Декларація відповідності типовому зразку на основі 

внутрішнього контролю виробництва та випробувань продукції виробником та 

нотифікованим органом». 

Модуль D «Декларація відповідності типовому зразку на основі 

забезпечення якості процесу виробництва». 

Модуль D1 «Декларація відповідності на основі забезпечення якості 

процесу виробництва». 

Модуль Е «Декларація відповідності типовому зразку на основі 

забезпечення якості контролю та випробувань кінцевої продукції». 

Модуль Е1 «Декларація відповідності на основі забезпечення якості 

контролю та випробувань кінцевої продукції». 

Модуль F «Декларація відповідності типовому зразку на основі 

перевірки  продукції». 

Модуль F1 «Декларація відповідності на основі перевірки  продукції». 

Модуль G  «Декларація відповідності на основі перевірки  типового 

зразка». 

Модуль H  «Декларація відповідності на основі повного забезпечення 

якості». 

Модуль H1  «Декларація відповідності на основі повного забезпечення 

якості та перевірки розробки». 

Процедури оцінки відповідності, які можуть бути застосовані до 

обладнання, що працює під тиском, з метою нанесення маркування СЕ, 

визначаються категорією (І-ІV), до якої належить дане обладнання. Згідно із  

статтею 10 та Додатком ІІ Директиви PED:  

Категорія І   – це модуль А; 

Категорія ІІ  – це модуль А1, модуль D1 та модуль E1; 

Категорія ІІІ – це модуль B1+D; модуль B1+F; модуль B+Е;  

                         модуль B+С1 та модульH;     

Категорія ІV – це модуль B+D; модуль B+F; модуль G та модуль H1. 

Процедура оцінки відповідності обладнання, що працює під тиском,  

повинна вибиратися виробником лише з процедур, встановлених для тієї 

категорії, за якою  класифікується дане обладнання. Також виробник має право 

прийняти рішення щодо застосування однієї з процедур, які використовуються 

для більш високої категорії, безумовно, якщо така є. 

Класифікація обладнання, що працює під тиском, за відповідними 

категоріями здійснюється згідно із статтями 3 та 9 і Додатком ІІ Директиви 

PED відповідно із зростаючим рівнем небезпеки.  

Відповідно до статті 3, яка визначає  технічні вимоги до обладнання, що 

працює під тиском, класифікується дане обладнання на підставі максимально 
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допустимого тиску PS, об’єму V або  номінального розміру DN, в міру 

доцільності та групи текучих середовищ, для яких вони призначені, при цьому 

для визначення категорії та модулів оцінки відповідності використовуються 

приведені у  Додатку ІІ Директиви PED таблиці оцінки відповідності для 

посудин та труб. 

Згідно із статтею 9 Директиви PED текучі середовища, які 

застосовуються  в обладнані, що працює під тиском, для впровадження такої 

класифікації  поділяються на дві групи. 

Група 1 -  включає небезпечні текучі середовища, в тому числі  вибухові, 

вкрай займисті, високо займисті, займисті, дуже токсичні, токсичні та 

окислювальні  (стаття 2  Директиви Ради 67/548/ЕЕС від 27 червня 1967 року 

щодо зближення законодавств, правил і адміністративних положень, які 

стосуються класифікації, упаковки та маркування небезпечних речовин [4]). 

Група 2 - включає всі інші текучі середовища, що не входять до Групи 1. 

Слід зауважити, що у разі, коли посудина, яка входить до складу 

обладнання,  що працює під тиском, складається з ряду камер, то він повинен 

класифікуватися за найвищою категорією серед тих, які застосовуються до 

окремих камер. В свою чергу, коли камера містить кілька текучих середовищ, 

класифікація повинна проводитися на основі того текучого середовища, яке 

відповідає найвищій категорії, тобто має найвищий рівень небезпеки. 

Згідно вимог Директиви PED усі запобіжні пристрої для обладнання, що 

працює під тиском, як правило, повинні класифікуватися за найвищою 

категорією IV. Як виключення допускається, що запобіжні пристрої, які були 

виготовлені для конкретного обладнання, можуть, в окремих випадках, 

класифікуватися за тією ж самою категорією, що і дане обладнання. 

Для обладнання, що працює під тиском і відноситься до категорій II, III 

або IV, робочі процедури і персонал повинні обов’язково затверджуватися 

компетентним органом третьої сторони, як це передбачено в статті 13 

Директиви PED. 

Випробування постійних з'єднань методами неруйнівного контролю для 

обладнання, що працює під тиском,  повинні виконуватися належним чином і 

кваліфікованим персоналом. Для обладнання, що працює під тиском і 

відноситься до категорій III і IV, цей персонал також повинен бути 

затверджений компетентним органом третьої сторони, визнаним державами-

членами ЄС відповідно до статті 13 Директиви PED. 

Будь-яке обладнання, що працює під тиском, повинно бути спроектовано 

та сконструйовано таким чином, щоб можна було виконати всі необхідні 

перевірки щодо забезпечення гарантованої безпеки його роботи. В тому числі, у 

разі необхідності, повинні бути передбачені відповідні засоби контролю 

внутрішнього стану обладнання, що працює під тиском, наприклад, такі, як 

оглядові отвори. 

Для зменшення негативної дії шкідливих впливів, таких як гідравлічний 

удар, вакуумне руйнування, корозія або неконтрольовані хімічні реакції, 

повинні бути передбачені відповідні засоби щодо дренування і вентиляції 
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обладнання, що працює під тиском,  На всіх стадіях його експлуатації та 

випробувань повинен бути забезпечений відповідний рівень безпеки, особливо 

це стосується  випробувань під тиском, процесів очищення та перевірки при 

технічному обслуговуванні обладнання. 

У разі, коли при розумно прогнозованих умовах експлуатації обладнання, 

що працює під тиском, його робочий тиск може перевищувати допустимі 

значення, дане обладнання обов'язково повинно оснащатися відповідними 

запобіжними пристроями.  

Згідно з вимогами Директиви PED пристрої, які обмежують тиск,  

повинні бути спроектовані таким чином, щоб тиск постійно не перевищував 

максимально допустимий тиск PS. В той же час, у тих випадках, коли це 

доцільно, допускається короткочасний стрибок тиску, але його треба 

утримувати на рівні не вище 10% від максимально допустимого тиску PS 

(пункт 7.3 Додатку І Директиви PED). 

Відповідні запобіжні пристрої та їх комбінації включають у себе: 

а) запобіжні пристрої, які визначені в п.2.1.3 статті 2 Директиви PED – це 

пристрої для прямого обмеження тиску, такі як запобіжні клапани, запобіжні 

пристрої з розривною мембраною, регульовані системи аварійного скидання 

тиску (CSPRS), а також обмежувальні пристрої, які або вводять в дію засоби 

для коригування, або забезпечують відсічення, або відсічення і блокування 

(реле тиску або температурні перемикачі, або поплавкові вимикачі і "пов'язані з 

безпекою контрольно-вимірювальні і регулюючі пристрої (SRMCR)" тощо); 

в) в тих випадках, коли це доцільно, відповідні пристрої поточного 

контролю, такі як індикатори і/або пристрою аварійної сигналізації, які 

дозволяють автоматично або вручну виконати відповідну дію для того, щоб 

підтримувати робочий тиск обладнання в допустимих межах . 

Запобіжні пристрої повинні проектуватися і конструюватися таким 

чином, щоб забезпечити їх максимальну надійність в експлуатації і придатність 

для запланованих режимів роботи, і робити це  необхідно з урахуванням 

існуючих  вимог щодо технічного обслуговування і випробувань обладнання, 

яке працює під тиском, а також того факту, що додаткові функції запобіжних 

пристроїв, якщо такі є, не повинні негативно впливати на їх основну захисну 

функцію. Для отримання відповідного і надійного захисту слід 

використовувати такі основні принципи проектування запобіжних пристроїв, як  

відмовостійкість, резервування та самодіагностика. Вибір відповідного 

захисного пристрою або поєднання таких пристроїв повинні визначатися на 

основі конкретних характеристик обладнання, що працює під тиском. 

Що стосується технічної документації на обладнання, яке працює під 

тиском, то вона повинна складатися таким чином, щоб давати можливість 

провести оцінку відповідності даного обладнання вимогам Директиви PED, а 

також інших Директив ЕС які до нього застосовуються.  

Ця документація повинна в тій мірі, в якій це стосується такої оцінки, 

охоплювати всі етапи проектування, виготовлення і експлуатації  обладнання, 

що працює під тиском і включати у себе: 
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- загальний опис типового зразка; 

- проектні та виробничі креслення і принципові схеми компонентів, 

складальних вузлів, ланцюгів управління і т.ін.; 

- описи і пояснення, необхідні для розуміння вищевказаних креслень і 

схем та безпечної експлуатації обладнання, що працює під тиском; 

- перелік гармонізованих та національних стандартів, які застосовуються 

повністю або частково, і опису рішень, прийнятих для задоволення основних 

вимог Директиви PED в тих випадках, коли ці стандарти  не застосовувалися; 

- результати виконаних проектних розрахунків, проведених перевірок і 

та ін.; 

- протоколи випробувань; 

- інформацію, що стосується випробувань, передбачених при 

виробництві; 

- інформацію, що стосується необхідної кваліфікації обслуговуючого 

персоналу.   

Декларація відповідності на обладнання, що працює під тиском, згідно з  

Додатком VII Директиви PED, повинна включати у себе наступні дані: 

- найменування та адресу виробника або його уповноваженого 

представника в межах Європейського Співтовариства; 

- опис обладнання та складальних одиниць, що працюють під тиском; 

- дотримувані процедури оцінки відповідності; 

- при необхідності, найменування та адреса уповноваженого органу, 

який виконував перевірку; 

- при необхідності, посилання на сертифікат типової перевірки EС, 

сертифікат перевірки конструкції EС або сертифікат відповідності EС; 

- при необхідності, найменування та адреса уповноваженого органу, що 

здійснює поточний контроль системи забезпечення якості виробника; 

- при необхідності, посилання на гармонізовані стандарти, які 

застосовувалися; 

- при необхідності, посилання на інші технічні стандарти і специфікації, 

які застосовувалися; 

-  при необхідності, посилання на інші Директиви ЕС; 

-  дані особи, яка уповноважується на підписання юридично обов'язкової 

декларації за виробника або його уповноваженого представника в межах  

Європейського Співтовариства. 

  Наведені в даній роботі матеріали дозволяють більш чітко усвідомити 

основні особливості функціонування та застосування сучасного європейського 

законодавства в такому важливому сегменті промислової безпеки, як безпека 

обладнання, що працює під тиском.  

Безумовно, що подальше, більш глибоке реформування національного 

законодавства в сфері промислової безпеки відповідно до вимог сучасного 

європейського законодавства, а саме Директив ЕС так званого Нового  

Глобального Підходу, які регламентують вимоги безпеки до окремих груп 

промислового обладнання та продукції, є на даний час безальтернативним 
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процесом, який дає можливість зробити дійсно суттєвий крок на шляху 

подальшого формування взаємної довіри між країнами Європейського Союзу 

та Україною, а також дозволяє підвищити рівень безпеки та конкурентної 

спроможності продукції вітчизняних підприємств. 
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ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА З 

БЕЗПЕКИ ПРОСТИХ ПОСУДИН, ЩО ПРАЦЮЮТЬ ПІД ТИСКОМ  

 
Каштанов С.Ф., к.т.н., доц., (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ») 

 

Реформування існуючої системи промислової безпеки в країнах 

Європейського Союзу на основі впровадження нових єдиних гармонізованих 

стандартів, а також Директив ЕС так званого Нового  Глобального Підходу 

щодо безпеки виробничого обладнання та продукції, дозволило суттєво 

підвищити рівень взаємної довіри між країнами Європейського Союзу в цій 

сфері. Даний процес безпосередньо стосується і нашої держави, так як вона 

послідовно продовжує проводити політику подальшої інтеграції  з країнами 

Європейського Союзу.  

Згідно з вимогами [1] Україна  зобов’язана в найкоротші строки  

реформувати  свою систему промислової безпеки відповідно до існуючих 

європейських стандартів. В першу чергу, це стосується вирішення таких 

питань, як узгодження з Європейським Союзом питань технічного 

регулювання, стандартів та оцінки відповідності вимогам безпеки 

промислового обладнання та продукції,  а також подальшої  адаптації 

національного законодавства в цій сфері до сучасного  європейського. Все це 

вимагає глибокого розуміння всіх основних особливостей функціонування та 

застосування сучасного європейського законодавства в сфері промислової 

безпеки, в тому числі і  в такому важливому її сегменті, як безпека  простих 

посудин, що працюють під тиском. 

Метою даної роботи саме і є  визначення 

основних особливостей існуючого європейського 

законодавства щодо відповідності вимогам безпеки 

простих посудин, що працюють під тиском. 

На даний час в Європейському Союзі основними 

нормативними документами, які регламентують 

вимоги безпеки до простих посудин, що працюють під 

тиском, є:  

1. Директива 2009/105/EC від 16 вересня 2009 г. 

[2] /англійська назва - Simple pressure vessels directive 

(SPVD)/ - в подальшому Директива SPVD. Ця 

Директива замінила Директиву 87/404/EEC від 25 

червня 1987, має відповідну кодифікацією і 

поширюється на прості посудини, що працюють під 

тиском. 

2. Директива 2014/29/EU – це нова редакція 

Директиви SPVD від 26 лютого 2014 р.  

Відповідні Настанови щодо застосування 

Директиви SPVD створено та узгоджено у рамках 

робочої групи Європейської Комісії. 
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Слід зауважити, що  на даний час в Україні на основі Директиви SPVD  

вже  створений відповідний Технічний регламент з безпеки простих посудин 

високого тиску [4].   

Прості посудини, що працюють під тиском, - це технічні пристрої, об’єкти  

та перекачуючи системи, а також будь-які компоненти обладнання для 

створення тиску (газові посудини, посудини для зберігання аміаку, азоту, 

парові котли, парові генератори тощо). 

Директива SPVD так званого Нового Глобального Підходу покликана 

знизити різного роду втрати та витрати в результаті нещасних випадків, які 

можуть бути викликані використанням неякісних або небезпечних простих 

посудин, що працюють під тиском.  

Дана Директива визначає основні вимоги, які повинні виконуватися 

виробником, імпортером або дистриб'ютором для того, щоб вони мали 

можливість здійснювати відповідне маркування своєї продукції для 

підтвердження її відповідності Новому Глобальному Підходу Європейського 

Союзу в сфері безпеки виробничого обладнання та продукції.  

Директивою SPVD детально описуються процеси виробництва та всі 

передбачені систематичні заходи щодо забезпечення відповідності простих 

посудин, що працюють під тиском, існуючим гармонізованим стандартам 

та/або затвердженому типовому зразку. 

Слід зауважити, що Директивою SPVD передбачається одразу декілька 

процедур оцінки відповідності, які можуть застосовуватися для різних типів 

простих посудин, що працюють під тиском. Вибір процедури оцінки 

відповідності залежить від того, яким чином застосовувалися гармонізовані 

стандарти - повністю, частково або взагалі не застосовувалися, а також від того, 

яку величину має добуток максимального експлуатаційного тиску на об’єм (PS 

x V) простих  посудин, що працюють під тиском.  

       Сфера дії  Директиви  SPVD. 

1. Директива SPVD застосовується до 

простих посудин, що працюють під 

тиском, якщо вони виготовлені  серійно і 

мають наступні характеристики: 

(а) посудини, що працюють під 

тиском, виготовлені методом зварювання, 

піддаються внутрішньому манометрич-

ному тиску вище, ніж 0,5 бар, містять 

повітря або азот, і не призначені для 

вогневого нагріву 

(b) деталі і вузли, які сприяють 

міцності посудин, що працюють під 

тиском,  виготовлені або з якісної 

нелегованої сталі  або з нелегованого 

алюмінію або з використанням 
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алюмінієвих сплавів, які з часом не втрачають своєї  міцності; 

 (c) посудина, що працює під тиском, виконаний з використанням одного з 

наступних елементів: 

(i), циліндрична частина посудини, що працює під тиском і має круглий 

поперечний переріз, закрита зовні кінцевим випуклим (сферичним) елементом 

і/або плоским елементом, а  вісь симетрії цих елементів співпадає з віссю  

циліндричної частини посудини; 

 (ii) два кінцевих випуклих (сферичних) елементів мають вісь симетрії, що 

співпадає з тією ж віссю. 

(d) максимальний робочий тиск в посудині, що працює під тиском, не 

перевищує 30 бар, а добуток максимального експлуатаційного тиску на об’єм 

(PS × V) не перевищує 10 000 барів∙літр; 

(e) мінімальна робоча температура не нижче, ніж -50 ° C, а максимальна 

робоча температура не перевищує +300 ° С для сталі і +100 ° С для алюмінію 

або алюмінієвого сплаву  

2. Ця Директива не поширюється на: 

(а) посудини, що працюють під тиском і призначені для використання в 

ядерній енергетиці, так як їх відмова може призвести до емісії радіоактивності; 

(b) посудини, що працюють під тиском і призначені для установки на 

суднах і літаках для приведення їх в рух; 

(c) вогнегасники. 

Класифікація простих посудин, що працюють під тиском.  

Прості посудини під тиском згідно із ст.3 Директиви SPVD поділяються на дві 

групи. 

1 Група -  це посудини, що працюють під тиском, для яких добуток 

максимального експлуатаційного тиску на об’єм (РS х V)  перевищує               

50 барів∙літр;  

2 Група - це посудини, що працюють під тиском, для яких добуток 

максимального експлуатаційного тиску  на об’єм (РS х V) є меншим або 

дорівнює 50 барів∙літр. 

Основні вимоги щодо безпечності 

простих посудин, що працюють  під 

тиском 
Для простих посудин, що працюють під 

тиском і належать до  1 Групи, повинні 

застосовуватися вимоги, які визначені у 

Додатку I Директиви SPVD, який містить  

“суттєві вимоги щодо безпечності” для:  

1. Матеріалів;  

2. Процесу проектування  

3. Процесу виробництва;  

4. Процесу введення в експлуатацію.  
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Що стосується простих посудин, що працюють під тиском і  належать до 2 

Групи, то вони повинні бути виготовлені відповідно до кращих зразків 

інженерної практики Держав-членів ЄС з урахуванням всіх вимог безпеки.  

Прості посудини, що працюють під тиском, згідно вимог Директиви SPVD 

повинні мати відповідне маркування, як це передбачено в   пункті 1 Додатку ІІ 

даної Директиви. Це не тільки маркування посудин, які працюють під тиском, 

знаком СЕ, а і нанесення на пластину із даними, що кріпиться на посудині,   

наступних написів:  

(a) максимальний експлуатаційний тиск (PS в барах);  

(b) максимальна температура експлуатації (T max в °C);  

(c) мінімальна температура експлуатації (T min в °C);  

(d) об’єм посудини, що працює під тиском, (V в літрах);  

(e) найменування або товарний знак виробника;  

(f) тип і позначення серії або партії, до якої належить посудина, що працює 

під тиском;  

(g) рік нанесення маркування (останні дві цифри).  

Слід зауважити, що пластина з цими даними повинна бути сконструйована 

і закріплена таким чином, щоб виключити будь-яку можливість її повторного 

використання.  

Безпека експлуатації. 
Безпека експлуатації простих посудин, що працюють під тиском, повинна 

забезпечуватися виконанням наступних умов: 

1. Максимальний експлуатаційний тиск простих посудин, що працюють 

під тиском, не повинен перевищувати 30 барів, а добуток максимального 

експлуатаційного тиску на об’єм (PS x V) у простих посудин, що працюють під 

тиском, не повинен перевищувати     10 000 барів∙літр.  

2. Мінімальна температура експлуатації простих посудин, що працюють 

під тиском, повинна бути не нижче ніж -50 °C, а максимальна температура 

експлуатації повинна бути не вище ніж +300 °C для сталевих посудин і +100 °C 

для посудин з алюмінію або його сплавів.  

3. У разі застосування процедури декларування відповідності ЕС виробник 

простих посудин, що працюють під тиском з PS x V > 200 барів∙літр, підлягає 

нагляду контролюючими органами ЕС. 

4. Якщо величина добутку РS х V для простих посудин, що працюють  під 

тиском,  перевищує 3000 барів∙літр, то такі посудини піддаються перевірці 

контролюючими органами ЕС.  

5. Якщо величина добутку РS х V не перевищує 3000 барів∙літр, то у цьому 

випадку виробник може вибрати одну з двох існуючих процедур: декларування 

відповідності ЕС (внутрішнє регулювання виробництва) або перевірку ЕС 

(експертиза типу «EU-type examination Certificate»). 

Оцінка відповідності. 
Згідно вимог Директиви SPVD (стаття 13 та Додаток ІІ Директиви 

2014/29/EU) процедура оцінки відповідності простих посудин, що працюють 

під тиском, повинна виконуватися наступним чином. 
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1. До початку їх виробництва, посудини, що працюють під тиском і мають 

добуток максимального експлуатаційного тиску на об’єм (PS×V), що  

перевищує 50 барів∙літр,  підлягають експертизі ЄС-типу /EU-Type examination/ 

- модуль B (пункт 1 Додатку II Директиви SPVD). 

Слід зауважити, що експертиза ЄС-типу /EU-Type examination/, є частиною 

процедури оцінки відповідності, при проведені якої  уповноважений орган 

розглядає технічний проект посудини, що працює під тиском, і перевіряє та 

засвідчує, що його технічний проект відповідає всім вимогам Директиви SPVD. 

Для даного випадку оцінка відповідності  простих посудин, що працюють 

під тиском, здійснюється у такий спосіб: 

(a) для посудин, які виготовлені відповідно до узгоджених стандартів, 

згаданих у статті 12 Директиви SPVD, одним з двох наступних способів за 

вибором виробника: 

(i) оцінка відповідності технічного проекту посудини, що працює під 

тиском, за допомогою вивчення технічної документації та підтверджуючих 

документів без розгляду типового зразка (модуль B - тип конструкції); 

(ii) оцінка відповідності технічної конструкції посудини, що працює під 

тиском, через експертизу технічної документації та підтверджуючих 

документів, а також через експертизу типового зразка посудини, виробництво 

якого передбачено,  (Модуль B - тип виробництва). 

(b) для посудин, які не виробляються або виробляються лише частково 

відповідно до узгоджених стандартів, згаданих в статті 12 Директиви SPVD, 

виробник повинен представити на розгляд прототип, виробництво якого 

передбачено, і технічну документацію та підтверджуючі документи для 

перевірки і оцінки відповідності технічного проекту посудини, що працює під 

тиском (модуль B - тип виробництва). 

2. До початку розміщення посудин, що працюють під тиском, на ринку,  

можуть бути виконані наступні процедури щодо оцінки відповідності простих 

посудин, що працюють під тиском: 

(a) у разі, якщо  добуток максимального експлуатаційного тиску на об’єм 

(PS×V) перевищує 3 000 барів∙літр, оцінку  відповідності типовому зразку 

необхідно здійснювати на основі внутрішнього контролю виробництва та 

проведення контрольних випробувань посудин, що працюють під тиском, 

згідно з пунктом 2 Додатку II Директиви SPVD  - (модуль C1); 

(b) у разі, якщо  добуток максимального експлуатаційного тиску на об’єм 

(PS×V) не перевищує 3 000 барів∙літр, але перевищує 200 барів∙літр, оцінку  

відповідності типовому зразку необхідно здійснювати одним з двох наступних 

способів за вибором виробника: 

 (i) відповідність типовому зразку на основі внутрішнього контролю 

виробництва та контрольних випробувань посудин, що працюють під тиском,  

згідно з пунктом 2 Додатку II Директиви SPVD  - (модуль C1); 

(ii) відповідність типовому зразку на основі внутрішнього контролю 

виробництва та контрольних перевірок посудин, що працюють під тиском, 
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через випадкові проміжки часу, згідно з пунктом 3 Додатку II Директиви SPVD  

- (модуль C2); 

(c) у разі, якщо  добуток максимального експлуатаційного тиску на об’єм 

(PS×V)  не перевищує 200 барів∙літр,  але перевищує 50 барів∙літр, оцінку  

відповідності типовому зразку необхідно здійснювати одним з двох наступних 

способів за вибором виробника: 

 (i) відповідність типовому зразку на основі внутрішнього контролю 

виробництва та контрольних випробувань посудин, що працюють під тиском,  

згідно з пунктом 2 Додатку II Директиви SPVD  - (модуль C1); 

 (ii) відповідність типовому зразку на основі внутрішнього контролю 

виробництва посудин, що працюють під тиском,   згідно з пунктом 4 Додатку II 

Директиви SPVD  - (модуль C); 

3. Будь які записи, листування та технічна документація, що відносяться до 

процедур оцінки відповідності, зазначених у попередніх пунктах 1 і 2, повинні 

бути складені на офіційній мові держави-члена Європейського Співтовариства, 

в якій функціонує відповідний уповноважений орган, або мовою, яка прийнята 

цим органом. 

Таким чином, виробникам, за їх вибором, рекомендовано проводити 

процедури оцінки відповідності простих посудин, що працюють під тиском, за 

наступними модулями: 

1. Модуль B - експертиза ЄС-типу /EU -Type examination/;  

2. Модуль C1 - відповідність типовому зразку на основі внутрішнього 

контролю виробництва та контрольних випробувань; 

3. Модуль C2 - відповідність типовому зразку на основі внутрішнього 

контролю виробництва та вибіркових контрольних перевірок через випадкові 

проміжки часу; 

4.  Модуль C - відповідність типовому зразку на основі внутрішнього 

контролю виробництва.  

Декларація відповідності Директиві SPVD. 

У будь-якому випадку виробник зобов’язаний скласти Декларацію 

відповідності, тим самим оголосити про свою відповідальність за якість, 

безпеку і відповідність своєї продукції вимогам Директиви SPVD. Випуск 

декларації відповідності є юридично обов'язковою процедурою. 

Декларація відповідності повинна включати у себе: 

• інформацію про виробника: найменування та адресу; 

• основні характеристики продукції; 

• інформацію про  гармонізовані європейські стандарти та Директиви, що 

використовувалися; 

• технічну документацію (технічний файл); 

• ідентифікаційний номер уповноваженого органу, дати і підписи. 

Слід зазначити, що наведені в даній роботі матеріали повинні сприяти 

більш чіткому розумінню основних особливостей функціонування та 

застосування сучасного європейського законодавства в такому важливому 
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сегменті промислової безпеки, як безпека простих посудин, що працюють під 

тиском.  

Безумовно, що подальше реформування національного законодавства в 

сфері промислової безпеки відповідно до існуючих вимог сучасного 

європейського законодавства, а саме Директив ЕС так званого Нового  

Глобального Підходу, які регламентують вимоги безпеки до окремих груп 

промислового обладнання та продукції, повинно дозволити значно підвищити 

рівень взаємної довіри між країнами Європейського Союзу та Україною, а 

також суттєво підвищити рівень безпеки та конкурентної спроможності 

продукції вітчизняних підприємств. 
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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ 

СПОСІБ ДОТРИМАННЯ І РЕГУЛЮВАННЯ ЇЇ ЗАСАД НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 

 
Ковтун А.І., асистент (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»), 

Борзєнкова С.В., студентка (гр. ЛА-61м, ІХФ, НТУУ «КПІ») 

 

Вступ. В теперішній час, коли підприємства мають науково-технічне 

підґрунтя для зростання, зростають також людські потреби і відповідно до них 

обсяги виробництв, питання грамотного, ефективного та узгодженого 

керування підприємством набуває обґрунтованої актуальності. В тому числі це 

стосується і керування дотримання норм охорони праці, оскільки це дозволяє 

підвищити безпеку праці, що, в свою чергу, призводить до зниження 

травматизму і рисків профзахворювань, попередження аварійних ситуацій і, як 

висновок, збереження людського здоров’я та життя 

Саме тому, метою роботи є провадження і дослідження ефективності 

системи управління охороною праці на підприємстві. 

Керуючий апарат організації, що є відповідальним за дотримання норм 

охорони праці на виробництві, має: 

- будувати і документально затверджувати політику, мету і зобов'язання в 

галузі охорони праці; 

- доводити затверджену політику до всіх працівників, контролювати її 

підтримку та реалізацію на всіх управлінських рівнях; 

- через встановлені проміжки часу аналізувати і коректувати політику для 

постійного забезпечення її відповідності до змінних потреб організації. 

В свою чергу, політика організації з охорони праці має бути націлена на: 

- визначення загальної мети для покращення умов і охорони праці 

працюючих; 

- відповідність видам і масштабності ризиків, зв’язок з господарськими 

задачами організації; 

- передбачення зобов'язання роботодавця забезпечувати відповідність 

умов і безпеки праці на підприємстві законодавству в галузі охорони праці, а 

саме державним нормативним вимогам; 

- зобов'язання керівного органу підприємства постійно поліпшувати 

загальні умови праці, формувати громадських організації з охорони праці, 

забезпечувати соціальне партнерство, інформувати працівників в повному 

обсязі про умови на робочих місцях, про існуючі виробничі ризики, про наявні 

компенсації за спричинення шкоди для здоров'я; 

- передбачення основи для встановлення мети і розгалуження її на 

завдання з охорони праці та їх аналізу; 

- доступність для зацікавлених сторін. 

Політика у сфері охорони праці повинна відповідати поставленій меті в 

даній області і містити необхідні прагнення і спрямування на поступове 

покращення системи охорони праці. Під час створення цілей необхідно 

розглядати та враховувати державні вимоги, зокрема нормативні з охорони 
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праці, господарські, економічні, специфічні функціональні вимоги, 

технологічні процеси та виробничі ризики [1]. 

Виходячи з цих позицій, на підприємстві має бути побудована ефективна 

робота по організації управління охороною праці, результативна діяльність якої 

можлива тільки за умови сталості та систематичності. Практичним 

інструментом формування безпеки праці та збереження здоров'я, запобігання 

будь-яких несприятливих наслідків, прямо або побічно пов'язаних з роботою, 

повинна стати система управління охороною праці (СУОП). Вперше система 

управління охороною праці була розроблена і застосована на підприємствах 

Львівської області в 1976 році. Система управління охороною праці (СУОП) 

визначається як регламентована нормативними та організаційно-методичними 

документами діяльність по здійсненню організаційних, технічних, санітарно-

гігієнічних, лікувально-профілактичних та санітарно-побутових заходів, 

спрямованих на забезпечення безпеки і високої працездатності людини в 

процесі праці [2]. 

 

 
 

Рис. 1. Засадничі положення для створення СУОП 

 

Засаднича мета СУОП – формування і забезпечення здорових, 

нешкідливих умов праці для співробітників і високопродуктивних для 

підприємства і виробітку, покращення загальновиробничого побуту, 

попередження виробничого та побутового травматизму і професійних 

захворювань. 

Впорядкування СУОП відбувається шляхом поступового визначення 

задач і об'єкта керування, методики їх забезпечення, функціоналу і методів 

управління, створення необхідної структури управління, створення допоміжної 

методичної документації [3]. Система управління охороною праці - сукупність 

об'єкта та суб'єкта управління (керуючого апарату) (рис. 2). Об'єктом 

управління в цьому випадку виступають безпосередньо умови роботи 

працюючих, діяльність структурних підрозділів по впровадженню нешкідливих 
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умов на робочих місцях, виробничих підрозділах, в цехах, на виробництві в 

цілому, ризики для здоров'я працюючих внаслідок дії на них небезпечних 

факторів і об’єктів. Суб'єкт управління - підрозділи, окремі елементи, що 

керують та впливають на стан об'єкта. Під час керування орган отримує 

актуальну інформацію про теперішній стан об'єкта і зовнішнього середовища, з 

яким пов'язаний керований об'єкт. На основі отриманих даних орган управління 

приймає і відпрацьовує рішення, а виконавчий орган здійснює керуючі дії.  

 

 
 

Рис. 2. Структура управління СУОП 

 

Суб'єкт управління контролює стан об'єкта, ставить необхідні завдання, 

розробляє керуючі дії, реалізує ці дії, контролює виконання керуючих дій 

(забезпечує зворотний зв'язок). 

СУОП, як підсистема повної системи управління виробництвом, повинна 

здійснювати наступні функції: 

- організацію та координування робіт (обов'язків, відповідальності, 

повноважень керівників різного рівня, осіб, що виконують і контролюють 

виконання робіт); 

- спостереження планових показників та аудит системи в цілому; 

- планування і передбачення показників стану умов праці; 

- облік, аналіз і оцінку ризиків; 

- коректування, застереження та надання можливостей адаптації до 

обставин, що змінюються;  

- заохочення працівників за ініціативність у проведенні заходів щодо 

підвищення рівня безпеки та покращення умов праці.  

Завдяки СУОП забезпечується вирішення таких основних завдань: 
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- професійний відбір працівників, що працюють в умовах підвищеної 

небезпеки, з урахуванням їх стану здоров'я та психофізіологічних показників; 

- пропаганда та навчальні заходи з охорони праці; 

- забезпечення санітарно-гігієнічних умов праці, що відповідають 

нормам; 

- оптимальні режими праці та відпочинку; 

- санітарно-побутове обслуговування; 

- лікувально-профілактичне обслуговування працівників;  

- безпеку обладнання; 

- безпека виробничих процесів; 

- безпеку будівель і споруд;  

- наявність засобів індивідуального захисту; 

Висновок. Основними критеріями ефективності СУОП, що 

характеризують ступінь досягнення поставлених цілей, є: 

          - покращення умов та безпеки праці; 

- зниження виробничого травматизму і ризику професійних захворювань; 

- підвищення виробничої продуктивності, якості продукції з рахунок 

покращення умов для працюючих. 

 Оцінка ефективності СУОП має містити соціально-економічну та 

інженерно-технічну оцінку показників, що характеризують стан середовища, 

створеного на виробництві перед і після реалізацією заходів з охороні праці. 

Тому ці оцінки мають визначатися на усіх стадіях розробки і впровадження 

заходів з охорони праці. І за умови позитивних результатів оцінювання на 

кінцевому етапі, система має визначатися як така, що виправдала своє 

впровадження. 
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ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС ВИРОБНИЦТВА ЗА РАХУНОК 

АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ЙОГО НАСЛІДКИ. 

 
Ковтун А.І., асистент (каф. ОПЦБ НТУУ«КПІ»); 

Корж А.П., студент (гр. ЛА-61м, НТУУ “КПІ”) 

 

Науково-технічний прогрес вносить багато конкретних змін у різні сфери 

виробництва, а також впливає на умови та безпеку праці. Автоматизація й 

електроніка, хімізація, кібернетика, комп’ютеризація докорінно змінюють 

засоби і предмети праці, технологію, методи управління, а також умови праці. 

Поступова заміна природних функцій людини технічними засобами 

автоматизації досягла особливої важливості в період сучасної науково-

технічної революції. Запровадження дистанційного керування внесло новий 

елемент у взаємовідносинах людини і техніки, яке полягає в можливості 

винесення керування виробництвом за межі технологічного процесу та заміні 

безпосереднього нагляду за виробничим процесом контролем за станом 

сигнальних систем на пульті керування. А при застосуванні електронно-

обчислювальних машин (далі - ЕОМ) зовсім відпадає необхідність у 

спостереженні за сигнальними пристроями, так як вона сама аналізує сигнали, 

що надходять і дає вказівки виконавчим органам. Такий поділ оператора і 

реального стану технологічного процесу, заміна його системою кодів привели 

до того, що оператор, на думку психологів, діє в реальному і водночас 

віртуальному світі — світі знаків, кодів, моделей, символів. Він позбавлений 

можливості реально сприймати керовані об’єкти, адже вони віддалені від нього 

або небезпечні для безпосереднього нагляду. Оператор несе реальну 

відповідальність, у нього виникають реальні емоційні хвилювання, але 

джерелом цих хвилювань є не реальний світ, що впливає безпосередньо на 

нього, а деяка інформаційна модель даного світу. Хоча перші ЕОМ (рис. 1.) 

були дуже габаритні і не пристосовані до адекватної роботи у виробничому 

процесі, але на сучасному етапі прогрес дійшов до компактних ЕОМ (рис. 2). 

У більшості галузей промисловості науково-технічний прогрес викликає 

поліпшення умов праці, ліквідацію на багатьох підприємствах важкої ручної 

праці, впровадження нових ефективних засобів захисту на підприємстві. 

Інтенсивно розвивається інженерна психологія, що вивчає зв’язки конструкцій 

пультів управління важливими народногосподарськими об’єктами (атомними, 

гідроелектростанціями, аеропортами, енергосистемами і т. д.) з особливостями 

сприйняття і переробки інформації операторами. 

Застосування досягнень науки і техніки в промисловості, виробництві за 

рахунок механізації, електрифікації та автоматизації виробничих процесів, 

використання програмних пристроїв, лічильно-обчислювальних і електронно-

обчислювальних машин, автоматизованих систем управління (АСУ) змінюють 

умови і характер праці людини. Все це тягне за собою комплекс проблем у 

взаємовідносинах людина з технікою. Тому є багато проблем при використанні 

результатів науково-технічного прогресу. Передусім потрібні 
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висококваліфіковані, знаючі свою справу працівники. Сучасному виробництву 

необхідно все більше кваліфікованої робочої сили. Навчання робітника стає все 

складнішим, довготривалішим і дорожчим [1]. 

Окрім того, кількість одночасно керованих об’єктів потребує збільшення 

обсягу інформації, значно ускладнює аналіз і оцінку виробничого стану, 

призводить до підвищення нервово-психічних навантажень. Твердження про те, 

що механізація й автоматизація трудових процесів полегшують фізичну працю, 

нині потребує певної конкретизації. Безумовно, якщо оцінювати важкість праці 

лише за величиною енерговитрат, то праця людини, яка обслуговує сучасні 

машини, складні технічні комплекси, конвеєрні лінії, різні види транспорту, 

може вважатися легкою. Але високомеханізована праця здійснюється в умовах 

обмеженої рухомості, пов’язаної з тривалою м’язовою напругою, а це викликає 

сильну втому. Праця в умовах надзвичайно нервового напруження й тривалого 

статичного навантаження з обмеженою рухомістю людини призводить до 

виникнення неврозу, нервово-психічних і серцево-судинних захворювань. 

Збільшення потужності та швидкості роботи обладнання, заміна 

традиційних технологічних процесів новими (електрохімічними, 

електрофізичними, ультразвуковими) спричиняють зростання впливу на 

працівників таких шкідливих факторів, як шум, вібрація, ультразвук. 

Загальні вимоги і норми безпеки за видами небезпечних та шкідливих 

виробничих факторів установлюють стандарти безпеки праці, які забезпечують 

нормативну базу управління умовами праці. 

 

 

Рис. 1. Перша електронно-обчислювальна машина (1951р.) 

 

Впровадження стандартів на підприємствах, в установах та організаціях 

полягає в конкретній реалізації їх вимог у забезпеченні безпеки праці. 

Стандарти використовуються відповідно до комплексних заходів щодо 
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досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці й виробничої 

санітарії, розроблених на основі обстеження устаткування, технологічних 

процесів, фактичного санітарно-технічного та протипожежного стану робочих 

місць [2]. 

 

 

Рис. 2. Сучасна електронно-обчислювальна машина 

 

Важливе значення для здорових та безпечних умов праці мають 

раціональне розміщення основного і допоміжного устаткування, правильна 

організація робочих місць. Конструкція робочого місця, його розміри й взаємне 

розміщення його елементів покликані відповідати антропометричним, 

фізіологічним характеристикам людини (що зумовлюють раціональну робочу 

позу, зменшення статичних навантажень, оптимізацію робочої зони та 

інформаційних потоків), а також характеру роботи. Організація робочих місць 

повинна забезпечувати вільність рухів працівників, безпеку виконання 

трудових операцій. 

Безпека виробничих процесів значною мірою залежить від рівня 

організації та планування цехів, ділянок, від облаштованості та організації 

робочих місць. Вона забезпечується комплексом проектних та організаційних 

рішень, який містить: відповідний вибір технологічних процесів, робочих 

операцій, виробничого обладнання, порядок його обслуговування й умови його 

розміщення, засоби зберігання і транспортування матеріалів, заготівок, 

напівфабрикатів, готової продукції та відходів виробництва, засобів захисту 

працівників [3]. 

Вимоги виробничої ергономіки випливають з особливостей нормального 

функціонування органів чуття людини, наприклад: зумовленості кута зору, 

рівня інтенсивності сигналу обсягу інформації, яку працівник має сприймати й 

переробляти. Це означає, що конструкція обладнання повинна відповідати 

анатомо-фізіологічним і психофізичним особливостям будови й 

функціонування органів людини. 

Вимоги безпеки до виробничого обладнання викладені в міждержавних 

стандартах: ГОСТ 12.2.003-74. «ССБТ. Оборудование производственное»; 
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ГОСТ 12.2.049-80 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие 

эргономические требования»; ГОСТ 12.2.062-81 «ССБТ. Оборудование 

производственное. Ограждения защитные». Ці вимоги містяться в технічній 

документації з монтажу, експлуатації, ремонту, транспортування та збереження 

виробничого обладнання. 

Раніше використання автоматизованих систем управління вважалося 

привілеєм великих підприємств. Тому масштаб і ціни цих систем 

були відповідні, а малим і середнім компаніям більшість продуктів були не по 

кишені. І хоча нині практично всі постачальники пропонують системи малого 

середнього класу, ринок все ще далекий від насичення. Тому перед 

керівництвом підприємств малого та середнього бізнесу встає вибір: купувати 

готову автоматизовану систему, або використовувати офісні кошти. Слід 

зазначити, що при придбанні готового програмного продукту в будь-якому 

випадку буде потрібна серйозна налаштування програми під конкретні вимоги, 

а також обов'язкове подальше програмний супровід, і навчання персоналу, що 

виразиться у відчутних фінансових і тимчасових витратах, а офісні засоби 

здатні повною мірою вирішити поставлені завдання і прийнятні за ціною [4]. 

 

Дослідження подані у таблиці 1 та на гістограмі (рис. 4). 

Таблиця 1 

Середнє значення 

Персонал 

Заробітн

а плата АСУ 

Обслуговуванн

я 

Персона

л 

Заробітн

я плата 

20 3500 1 30000 3 6000 

Сума 70000 48000 

 

 

Рис. 4. гістограма відповідності витрат на ручну працю та автоматизовану 

систему виробництва 

http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8
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Жоден зразок нової машини, механізму й іншого виробничого 

обладнання не може бути переданий у серійне виробництво, якщо він не 

відповідає вимогам охорони праці. Нові чи реконструйовані виробничі об’єкти 

засобу виробництва не можуть бути прийняті в експлуатацію, якщо вони не 

мають сертифіката безпеки. 

Рівень безпеки виробничого обладнання забезпечується технічними й 

організаційними заходами, здійсненням атестації робочих місць, контролем за 

станом і експлуатацією обладнання; проведенням згідно з графіком планових 

запобіжних ремонтів. 

Висновки 

Майбутнє промислового виробництва пов'язане з необхідністю розробки і 

впровадження інтегрованих автоматизованих систем управління, які 

включають в себе життєзабезпечення всього промислового підприємства. Це 

підвищує продуктивність праці, зменшує кількість робочих на виробництві, що 

зменшує ризики захворювання персоналу і та можливості травматизму. Хоча, 

це тягне за собою строгого забезпечення обслуговування обладнання, 

дотримання стандартів та потребу у висококваліфікованих робітниках, а їхнє 

навчання стає все складнішим, довготривалішим і дорожчим 
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БЕЗПЕКА У ВИРОБНИЦТВІ ХЛОРИСТОГО ВІНІЛУ  

 
Ковтун А.І, асистент (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»), 

Тугай Є.В., студентка (гр. ЛА-61м, ІХФ НТУУ «КПІ») 

 

Виробництво хлористого вінілу, як і будь-яке інше виробництво завжди 

розпочинається з проектування виробничих ліній, розробки схем, розрахунку 

апаратів та однією з головних частин є розробка техніки безпеки працівників 

під час виробництва, ремонту обладнання та в аварійних ситуаціях. 

Безпека в промисловому виробництві – це одна з головних систем 

технічних заходів, які розробляють індивідуально для кожного виробництва та 

саме вона забезпечує працівникам роботу без виробничих травм, шкідливих дій 

виробничих процесів та безпеку праці. 

Законодавство про працю містить норми і вимоги з техніки безпеки і 

виробничої санітарії, норми, що регулюють робочий час і час відпочинку, 

звільнення та переведення на іншу роботу, норми праці щодо жінок, молоді, 

гігієнічні норми і правила тощо. 

У кожному виробничому цеху є нормативно-технічна документація, що 

встановлює порядок і умови безпечного ведення виробничого процесу. Перелік 

зазначеної технічної документації для кожного робочого місця затверджується 

технічним керівництвом організації. 

 Основним завданням розробки нової схеми автоматизації є  посилення 

вимог до якості вихідного продукту, тобто хлористого вінілу. При нових 

вимогах будуть підвищенні технічні оснащеності виробництва, швидкості та 

потужності машин, застосовуватимуться різноманітні нові матеріали, 

конструкції і процеси виробництва, які зменшать затрати праці на виготовлення 

одиниці продукції. Все це – сприятиме підвищенню нервово-психічного 

навантаження операторів, збільшенню кількості нещасних випадків і 

професійних захворювань на виробництві. Тому, перед початком виробництва 

необхідно точно визначити та вивчити з яких речовин буде виготовлятись 

вихідний продукт та які апарати будуть приймати в цьому участь, щоб при 

розробці правил техніки безпеки включити всі можливі фактори небезпеки.  

 Хлористий вініл – це безбарвний газ зі слабким солодкуватим запахом, що 

має формулу Сl і представляє собою найпростіші хлорпохідні етилену. 

Речовина є надзвичайно вибухонебезпечна, при горінні виділяє токсичні 

речовини.  

Найбільш важливим апаратом даному процесі є контактний апарат [1]. 

Контактний апарат є простий в конструкції, але його недоліком є  відсутність 

теплообміну, що дозволяє проводити тільки ті реакції, які супроводжуються 

невеликими тепловими ефектами. Для повного протікання процесу в одному 

апараті повинно бути встановлено декілька шарів контактної маси. Основні та 

побічні реакції гідрохлорування протікають у контактному апараті за правилом 

Марковникова. У результаті гідратації ацетилену в контактному апараті 

утворюється також деяка кількість ацетальдегіду, тому контактні гази, містять 
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приблизно 93% хлористого вінілу, 5% хлористого водню і 0,5% ацетилену, 

присутні 0,3% парів несиметричного дихлоретану і 0,3% ацетальдегіду.  

Утворення хлористого вінілу забезпечує саме контактний апарат, тому для 

нього  було розроблено ряд контурів, які необхідно включити в розробку 

правил техніки безпеки для працівників виробничого цеху:  

Контур 1 – автоматичний контроль концентрації газу в трубопроводі. 

Включає в себе: газоаналізатор автоматичний стаціонарний неперервної дії     

(1-1); перетворювач нормувальний одноканальний (1-2); автоматичний 

показувальний і реєструвальний вторинний прилад (1-3).  

Контур 2 – автоматичний контроль витрати масла, що надходить у 

контактний апарат. Включає в себе: діафрагма камерна стандартна (2-1); 

дифманометр безшкальний (2-2); автоматичний показувальний і 

реєструвальний вторинний прилад (2-3).  

Контур 3 – автоматичний контроль температури речовини в трубопроводі 

на виході з контактного апарату. Включає: термоперетворювач опору (3-1); 

автоматичний показувальний і реєструвальний вторинний прилад (3-2); 

перетворювач нормувальний (3-3) [2]. 
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Рис. 1. Схема автоматизації процесу синтезу хлористого вінілу 

гідрохлоруванням ацетилену в газовій фазі 
 

При обслуговуванні системи автоматизації, оператор знаходиться в 

операторській. На робочому місці оператора будуть наступні шкідливі та 

небезпечні виробничі фактори: електронебезпека, освітлення, пожежна безпека, 

шум.  

Працівники допускаються до роботи у встановленому нормами спецодязі 

та спецвзутті, повинні мати засоби індивідуального захисту, так як в хімічній 
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промисловості дуже багато шкідливих речовин і щоб запобігти професійним 

хворобам необхідно дотримуватись правил, які зазначенні в нормативно-

технічній документації. 

Перед початком роботи необхідно перевірити робоче місце, справність 

обладнання та його механізмів, справність електрообладнання, відсутність 

пошкоджених зовнішніх проводів, наявність та справність заземлення 

обладнання, справність витяжної вентиляції, підключеної до установки, 

справну роботу аварійної кнопки “СТОП” та блокувальних пристроїв. 

Хлористий вініл, як було вище сказано надзвичайно вибухонебезпечний 

газ, тому до роботи допускаються тільки особи, які досягли повноліття, 

пройшли медичний огляд, спеціальне навчання, вислухали відповідний 

інструктаж, склали кваліфікаційній комісії іспит та отримали дозвіл. 

Під час роботи приладів та елекроапаратів забороняється виконувати 

ремонт, наладку та змащування частин, що рухаються, доторкатись до гарячих 

та рухомих частин, а також проводити роботи при відкритих щитках та 

огородженнях. При наявності будь-якої небезпеки або поміченої поломки 

необхідно відразу зупинити установку ввімкненням аварійної кнопки “СТОП” 

та сповістити про це спеціаліста в даному напрямку. 

Для нормального самопочуття обслуговуючого персоналу необхідно, щоб 

для будь-якої пори роки підтримувалась певні умови, тобто повинні бути 

встановлені кондиціонери, пристрої вентиляції, для літнього періоду, а системи 

опалення на зимовий період. Для нормалізації освітлення виробничих 

приміщень і робочих місць ставляться освітлювальні прилади, світлові прорізи, 

при сонячній погоді використовують природнє освітлення: бокове та верхнє або 

комбіноване. 

Micцe роботи оператора обладнано замкнутою системою вентиляції та 

кондиціонування.   На щиті керування в цеху виробництва хлористого вінілу 

ведеться “Паспорт санітарно-технічного стану умов праці у цеху” виробництва, 

в якому відображені існуючі умови праці, а також вказані виробничі ділянки та 

робочі місця, що не задовольняють нормам, правилам, стандартам безпеки 

праці та чисельність працюючих в цих умовах.      

        В операторській знаходиться аптечка, в якій є перев’язочні матеріали та 

медикаментами, які знадобляться при першій допомозі потерпілому. Аптечка 

опломбована та утримується в чистоті та порядку, а запас матеріалів та 

медикаментів – систематично поповнюється на основі записів в оперативному 

журналі про їх витрату. В операторській обов’язково є плакати, які ілюструють 

безпечні методи роботи та правила першої медичної допомоги, поблизу 

робочих місць розташовані ємкості з питною водою, що відповідає санітарним 

нормам.  

       На кожному робочому місці знаходяться  виробничі та посадові інструкції з 

охорони праці, що є обов’язковим для даної посади чи професії. Перевірка та 

огляди обладнання цеху виробництва  хлористого вінілу проводяться тільки з 

дозволу чергового персоналу, що веде робоче обладнання.  
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Захист від шуму, який створюється трубопроводами, системами 

кондиціювання та насосами, досягається розробкою шумобезпечної техніки, 

застосуванням засобів і методів індивідуального і колективного захисту, 

будівельно-акустичними методами. 

Приміщення операторської відноситься до приміщень з підвищеною 

небезпекою по ступеню враження електричним струмом. До заходів щодо 

захисту від поразки електричним струмом відносяться: ізоляція в 

електроустановках – це шар з непровідного матеріалу, який не проводить 

електричний струм і захищає працівників від ураження струмом, захисне 

заземлення – та  блокування - застосовуються в електроустановках, тобто 

блокують роботу електроприладу під час поломки або несправного виконання 

дій.  

В операторській при короткому замиканні може відбутися загорання 

кабелів, з виділенням диму і отруйних речовин та загоряння твердих горючих 

предметів. 

Категорія цеху підготовки сумішей відноситься за категорією вибухопожежної  і 

пожежної безпеки до класу – В, ступінь вогнестійкості  клас – IIа. 

Основні причини, які можуть спричинити пожежу: 

1) недотримання простих правил  пожежної безпеки; 

2) несправність електроустаткування, електромереж; 

3) недотримання правил з електротехнічними приладами; 

4) миттєве загоряння газів або швидко займистих речовин; 

Для безпеки працівників при експлуатації технічних засобів автоматичної 

пожежної сигналізації і виконанні ремонтних робіт передбачено: використання 

пожежних сповіщувачів згідно умов їх експлуатації, відсутність радіоізотопних 

сповіщувачів, гучномовне оповіщення персоналу про пожежу, світлозвукове 

оповіщення персоналу про пожежу. 

При виникненні пожежі необхідно терміново викликати пожежну охорону, 

відвести в безпечне місце людей та по можливості паливні матеріали, і 

приступити до гасіння пожежі засобами пожежогасіння (вогнегасники, пісок, 

лопата, багор, відро), дотримуючись правил техніки безпеки. 

Цех оснащується первинними засобами пожежогасіння, що розташовані на 

пожежному щиті. Засоби пожежогасіння повинні відповідати вимогам 

“Інструкції по утриманню та застосуванню засобів пожежогасіння на 

підприємствах”. Також у операторській передбачений прямий телефонний 

зв'язок з пожежною охороною підприємства. 

Отже,  для виробництва хлористого вінілу було розроблено нову систему 

автоматизації і на основі неї, були складені основні правила з техніки безпеки 

для працівників, а особливо операторів цеху автоматизації, так як даний процес 

був розроблений саме для автоматичного керування та контролю . 

 

 

 

 



  

 141 

Література 

 

1. Юкельсон И. И. Технология основного органического синтеза [Текст]: 

учеб. посо- бие / И. И. Юкельсон; под ред. Урывалова Н. И. – М.: Химия, 1968. 

– 848 с. – Библиогр.: с. 806–819. – 3000 экз. 

2. Тугай Є.В., Лукінюк М.В., Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології [Текст]: Матеріали Третьої Міжнародної науково-практичної 

конференції молодих учених, аспірантів і студентів (АКІТ-2016); Київ, НТУУ 

«КП І», 20–21 квітня 2016 р. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – 138 с. : іл. – Бібліогр.: в 

кінці тез. – 150 пр. 

 



  

 142 

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ПРОЦЕСУ ПЕРЕРОБКИ ВТОРИННОГО 

НАФТОВОГО ДИСТИЛЯТУ  

 
Ковтун І.М., доцент (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»), 

Алєксєєнко С. Ю., студентка (гр. ЛА-61м, ІХФ НТУУ «КПІ») 

 

На нафтопереробних виробництвах в результаті первинної перегонки сирої 

нафти отримують відгін у вигляді дистилятів і залишків. Дистиляти з низькими 

парафіновими вуглеводнями піддаються поділу методом ректифікації на 

компоненти в декількох однакових з’єднаних послідовно дистиляційних 

установках. Схема процесу дистиляційної установки (див. рисунок 1) 

складається з таких технологічних апаратів: кип'ятильника, сепаратора, 

дефлегматора та ректифікаційної колони [1].  

FE

7-1

FE

2-1

TE

4-1

TIC

4-2

PI

5-1

FIC

2-2

TE

6-1

TIC

6-2

FE

1-1

FIC

1-2

LE

3-1

LIC

3-2

FFIC

Г
р

ій
н
а

 п
а

р
а

Рециркулят

Дистилят після 

перегонки нафти

Флегма

Х
о

л
о

д
н
а

 

в
о

д
а

Кубовий залишок на ректифікацію

С
у
м

іш
 е

та
н
у
 з

 м
е

та
н
о

м

3

2

4

7-2
1

FР , tР1 , cР

FК , tК , cКFД , tД , cд

FП , tП , cП

FР , tР2 , cР

FФ , tФ , cФ

FВ , tВ1 , cВ

 tВ2

F
С
 ,
 t

С
 ,
 c

С

tК

П
а

р
и

 б
ін

а
р

н
о

ї

 с
у
м

іш
і

FБ , tБ , cБ

 
Рис. 1. Схема автоматизації технологічних процесів дистиляційної установки: 

   1 – кип’ятильник; 2 – ректифікаційна колона; 3 – дефлегматор; 4 – сепаратор 
 

В кожному апараті проходять різні процеси: у кип’ятильнику парою 

перегрівається потік рециркуляту кубового залишку; у дефлегматорі холодною 

водою конденсуються пари бінарної суміші, що утворюється за рахунок різної 

температури кипіння при однаковому тиску; у сепараторі частина потоку 

сконденсованих парів відокремлюється у вигляді флегми для процесу 

ректифікаційної колони [2].  
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У даному процесі відбувається розділення нижчих парафінів у колонах 

ректифікації. Нижчі парафінові вуглеводні до пентанів включно виділяються з 

нафти в процесі її стабілізації, яка проходить в колонах ректифікації при тиску 

3...6 ат. Із вихідного дистиляту, який складається в основному із вуглеводнів 

С2-С5, шляхом додаткового фракціонування в декількох ректифікаційних 

колонах можна виділити індивідуальні вуглеводні.  

Розділення проводиться при тиску 19 ат. в чотирьохколонному 

ректифікаційному агрегаті. Кожна колона оснащена виносним дефлегматором і 

кип’ятильником. В колоні із суміші виділяють розчині в невеликій кількості 

метан і етан. В колоні 2 виділяють пентани, які направляють на подальше 

розділення в колоні 4 – відділення ізобутану від Н-бутану або безпосередньо на 

переробку. В колоні 3 відбувається розділення вуглеводнів С3 та С4, в колоні 4 – 

відділення ізобутану від Н-бутану. Температура кипіння ізомерів С4 дуже 

близькі, тому в колоні 4 повинно бути 50 тарілок, у той час як в колонах 1-3 

достатньо мати по 30 тарілок. Сировиною процесу служить бутан-бутиленова 

фракція з газофракційної установки, в якій масове співвідношення ізобутану до 

бутиленів становить не менше 1,1:1. 

В таблиці наведено робочий режим розділення нижчих парафінів, які є в 

складі газів стабілізації нафти [3]. 

 

Таблиця 1 

Робочий режим колони для розділення нижчих парафінів 

Колона 
Число 

тарілок 

Температура, оС 

Тиск, ат 
Флегмове 

число У верхній 

частині колони 
В кубі колони 

1 

2 

3 

4 

30 

30 

30 

30 

- 

78 

59 

70 

- 

115-140 

116 

84 

17,6 

9,8 

17,6 

8,8 

6 

6 

6 

17 

 

Для створення безпечного режиму роботи на підприємстві, де 

відбувається процес отримання ізобутану та Н-бутану необхідне чітке 

виконання  регламенту, інструкцій по охороні праці та промисловій безпеці 

відділення, інструкцій по окремим видам робіт. 

Пожежна небезпека процесів ректифікації визначається пожежо-

небезпечними властивостями речовин і режимом роботи ректифікаційної 

колони (РК) (температура, тиск). Більшість колон працює під невеликим 

тиском 0,12 ... 0,7 МПа. При нормальних режимах роботи, в РК працюють під 

надлишковим тиском, утворення горючої суміші неможливо. Горючі 

концентрації всередині РК можуть утворюватися в періоди зупинки на ремонт і 

пуску колон після ремонту. При аваріях або несправності можливо: в колонах, 

які працюють під тиском - вихід і займання продукту, якщо продукт нагрітий 
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до температури самозаймання і вище, а в колонах, які працюють під вакуумом - 

підсос повітря і утворення вибухонебезпечних концентрацій всередині колони. 

Причини утворення нещільностей і пошкоджень в РК: підвищення тиску, 

температурні і механічні дії, хімічний знос устаткування. 

Джерелами запалювання в процесах ректифікації можуть бути: вогневі 

роботи; самозаймання нагрітого продукту; самозаймання пірофорних 

відкладень; нагріті поверхні РК та іншого обладнання. 

Пожежа на ректифікаційній колоні може швидко прийняти великі 

масштаби. В результаті аварії можливий вихід назовні великої кількості 

горючої рідини і її пари. Пари горючої рідини виходять назовні можуть 

привести до утворення вибухонебезпечних концентрацій в об'ємі приміщень 

або на території відкритих майданчиків. Поширенню пожежі сприяють системи 

виробничої вентиляції і каналізації. 

Специфічні вимоги пожежної безпеки при проведенні процесів 

ректифікації: 

- на відкритих майданчиках ректифікаційне обладнання повинно 

розміщуватися групами з урахуванням їх пожежної небезпеки; 

- перед пуском повинні бути оглянуті, перевірена справність і готовність 

до роботи всіх пов'язаних з РК апаратів і трубопроводів, справність 

контрольно-вимірювальних приладів, регуляторів температури і тиску в колоні, 

вимірників рівня рідини в нижній частині колони, приймачах ректифікату, 

рефлексній ємностях і ємностях залишку ; 

- РК, встановлені на відкритих майданчиках, повинні бути обладнані 

стаціонарною або напівстаціонарної системою пожежогасіння (колони для 

поділу РГД, а також колонні апарати висотою 40 м і більше) повинні бути 

забезпечені стаціонарними системами водяного або повітряно-пінного 

охолодження і гасіння; 

- прилади автоматичного контролю рівня рідини в сепараторах повинні 

бути в справному стані. При відсутності стаціонарних приладів, повинен 

здійснюватися лабораторний контроль з періодичністю, визначеною в 

виробничих інструкціях; 

- колони необхідно обладнати запобіжними клапанами. 

Викинута через клапан флегма повинна відводитися в дренажні системи; 

- пошкоджені ділянки теплоізоляції РК і їх опор повинні своєчасно 

виправлятися. Теплоізоляція повинна бути чистою, справної і виконана так, 

щоб при витоках не могли утворитися приховані течі рідини по корпусу; 

 - при розгоні полімеризуються рідин необхідно вживати заходів проти 

освіти і відкладення полімерів в колоні (подача інгібіторів) і періодично 

проводити очищення від відкладень; 

- перед відкриттям нижнього люка РК в апарат необхідно подати пар або 

мати напоготові підключений до парової гребінці шланг; 

- при перемиканні ліній повинно виключатися попадання в колону води 

або інших низькокиплячих рідин; 
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- після промивання і продування колони повинно проводитися повне 

видалення води і конденсату; 

- при подачі гострої пари в РК має проводитися його звільнення від 

конденсату, що утворюється в паровій лінії; 

- щоб уникнути прояву високих температурних напружень в стінках 

апаратів ректифікаційної установки, які можуть виникнути під впливом 

атмосферних опадів або при пожежі, трубопроводи на прямих ділянках 

необхідно обладнати температурними компенсаторами; захищати 

теплоізоляцією опорні металеві конструкції (опори, спідниці, етажерки і ін.). 
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НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ ВАТ «УКРГРАФІТ» НА НАВКОЛИШНЄ 

СЕРЕДОВИЩЕ ТА МЕТОДИ ЙОГО ЗМЕНШЕННЯ 

 
Ковтун І.М., доцент (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»), 

Волощук М.Г., студентка (гр. ЛА-61м, ІХФ НТУУ «КПІ») 

 

Техногенними джерелами забруднення навколишнього середовища 

України окисом вуглецю та вуглеводнями є теплоелектростанції, підприємства 

хімічної, металургійної та нафтохімічної промисловості, двигун внутрішнього 

згоряння тощо. Їх викиди у газоподібному стані, які вказаними вище джерелами 

мають зміст у об’ємах, що не відповідають нормативним, є факторами 

інтенсивного погіршення стану атмосферного повітря, а отже й здоров’я 

населення та оточуючої флори та фауни. 

Стаття присвячена аналізу екологічної безпеки викидів шкідливих 

речовин в зоні впливу підприємства ВАТ «Український графіт» (ВАТ 

«Укрграфіт»), що є актуальним, оскільки у викидах цього промислового 

об’єкту наявні СО ( 82%) і токсичні вуглеводні ( 5,5%), такі як бензапірен, 

бензол, стирол і фенол.  

ВАТ «Укрграфіт» –підприємство, що займається виробництвом 

графітованих електродів. Унікальні фізико-хімічні властивості графіту, такі як 

висока термостійкість  і електропровідність, хімічна інертність та механічна  

міцність, суттєва антикорозійність і антифрикційність, визначили його широке 

застосування у різних  галузях промислового виробництва: чорна і кольорова 

металургія, атомна та електротехнічна  промисловість, електротермія  - 

електроди дугових сталеплавильних печей та  печей переплаву кольорових 

металів, конструкційно-футерувальні матеріали доменних і феросплавних 

печей, нагрівники та форми для виробництва кремнію і германію, аноди  і 

катоди алюмінієвих та магнієвих електролізерів, тиглі, різноманітного типу  

електрохімічні генератори та ін. 

Основним фактором негативного впливу на навколишнє середовище є 

забруднення атмосферного повітря. Підприємство викидає в повітря 27 

забруднюючих речовин 1 – 4 класу небезпеки. Як зазначає [1], основними 

джерелами інформації щодо характеристик, параметрів і складу викидів 

забруднюючих речовин були: звіт інвентаризації джерел викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря проммайданчиків ВАТ 

«Укрграфіт»; генеральний план території ВАТ «Укрграфіт» з нанесеними 

джерелами викидів; усереднені концентрації забруднюючих речовин, отримані 

за допомогою розрахункового комплексу ISC-AERMOD v.6.8.0 працівниками 

Інституту гігієни і медичної екології ім. О. Н. Марзєєва, з урахуванням даних 

метеорологічних спостережень, топографії і характеристики 

землевикористання. Провівши даний аналіз, був складений список з 11 

хімічних з’єднань, в тому числі: 1-го класу небезпеки (надзвичайно небезпечні) 

– бензапірен; 2-го класу (високонебезпечні) – діоксид азоту, марганець і його 



  

 147 

сполуки, бензол, сірководень, діоксид сірки, бензол, стирол і фенол; 3-го класу 

небезпеки – аценафтен; 4-го класу небезпеки – нафталін і оксид вуглецю [2]. 

Якщо ж звернути увагу на вплив неканцерогенних речовин  у Запорізькій 

області, то необхідно відзначити, що найбільш висока частка негативного 

впливу припадає на органи дихання (норма перевищена в 954 рази), також 

страждає центральна нервова, імунна та репродуктивна системи, кров, почки. 

Що ж стосується онкологічних захворювань, то найбільшу загрозу несуть 

нікель і його сполуки, хром, сажа, бензол, бензапірен і акрилонітрил.  Бензол і 

бензапірен є тими викидами, які притаманні, на жаль, ВАТ «Укрграфіт», і це ще 

не повний перелік небезпечності цих речовин. 

Якщо ж розглядати вплив бензолу на організм, то необхідно відмітити, 

що ця речовина має мутагенну, ембріотоксичну, тератогенну і алергічну дію. У 

працюючих, що контактують з цією шкідливою речовиною можливі підозри на 

хронічну бензольну інтоксикацію, яка характеризується в основному поразкою 

крові та кровотворних органів, а також, хоча і в меншому обсязі, зумовлює 

вражаючий вплив на нервову систему. Також симптоматика неврологічна 

відповідає тяжкості гематологічних зрушень (лейкопенія, тромбоцитопенія). 

Під впливом високих концентрацій бензолу (0,6 - 40,0 мг / м 3) збільшуються 

хромосомні аберації. Епідеміологічними дослідженнями було підтверджено 

канцерогенність бензолу, тобто було виявлено збільшення захворюваності на 

лейкемію серед працівників, які зазнавали тривалого впливу концентрації цієї 

шкідливої речовини приблизно 32 ‒ 320 мг/ м3. За свідченням МАІР можна 

навіть говорити про лінійну залежність між дозою накопичення бензолу і 

захворюваністю на лейкемію. Численними епідеміологічними дослідженнями 

було встановлено причинний зв'язок між дією бензолу на робітників і частотою 

виникнення різних типів лейкозів. Цікавими є результати досліджень у Китаї. 

Вони показали те, що серед двох референтних груп, одна  з яких контактувала з 

бензолом, то у ній було виявлено, що у 0,1% з цих працівників було виявлено 

випадки лейкозу (гострого і менше хронічного) і смертність склала 14 випадків 

на 100000 осіб на рік, а у іншій, де не було професійного контакту з цією 

речовиною, було близько 4 випадків захворювань на приблизно 28500 

працюючих ‒ 2 випадки на 100000 працюючих на рік. За допомогою 

визначення динаміки вмісту фенолу у сечі можна встановити біологічну оцінку 

впливу бензолу. У осіб, що контактують з останнім,  концентрація фенолу в 

сечі становить 5,9 – 12,9 мг / л і знижується відразу після закінчення робіт в 

шкідливих умовах праці. Якщо у сечі виявлено рівень фенолу близько 25 мг / л, 

то можна говорити про негативний вплив бензолу на досліджуваний організм, а 

75 мг / л  креатині ну ‒ про те, що досягнутий біологічно допустимий рівень. 

ГДК бензолу в питній воді становить близько 0,01 мг / л. Поріг відчуття запаху 

бензолу складає 0,5 мг / л при 20 ° С. 

Звернемо тепер увагу на бензапірен. Те, що він канцерогенний, це ми вже 

відзначили. Також особливістю бензапірену є те, що він може накопичуватися в 

організмі, і, навіть, якщо ви піддаєтеся дуже малим дозам дії цієї речовини, але 
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це відбувається регулярно, то в кінці кінців у вашому організмі може 

створитися дуже велика концентрація бензапірену. 

Також бензапірен є жиророзчинним, тобто будь-який жир може всочити у 

себе цю речовину.  Ці, вище наведені, дві властивостя бензапірену роблять його 

сильним екотоксикантом, оскільки ця небезпечна речовина є усюди (ми 

постійно вдихаємо повітря з бензапіреном, проходячи біля автомобільних доргі, 

чи просто ходячи по асфальту) [3, 4]. 

Для того, щоб захиститися від бензапірену необхідно якомога більше 

часу проводити на природі, встановити в квартирі систему припливної 

вентиляції, яка примусово засмоктує повітря з вулиці, пропускає його через 

фільтр, і тільки тоді подає до вас у квартиру. А також рекомендується 

максимально скоротити свій час перебування біля великих автотрас. 

Вірно виконані та завчасно сплановані заходи з охорони праці та 

навколишнього середовища незважаючи на додаткові досить незначні затрати 

на них, в порівнянні з витратами на будівництво всього об'єкту, надійно 

захищають підприємство, людей, котрі на ньому працюють, а також 

підвищують експлуатаційні показники при зменшенні шкідливого впливу на 

навколишнє середовище. 

Необхідно вживати всіх потрібних заходів задля запобігання виділення 

пари бензолу в повітря робочих приміщень, якщо у останніх виробляються, 

використовуються чи проводять які-небудь операції з бензолом чи продуктами, 

що його містять. У таких випадках роботодавець повинен вжити заходів для 

того, щоб максимальна концентрація бензолу в повітрі робочого приміщення не 

перевищувала максимально допустимої концентрації бензолу, яку встановлює 

компетентний орган влади  на  рівні, що не перевищує верхньої межі в 25 

частин на мільйон (80 мг/куб. м). 

На робочих місцях, де використовується бензол, повинні бути засоби для 

забезпечення видалення пари бензолу в таких об´ємах, щоб їхня концентрація у 

повітрі робочої зони не завдавала шкоди здоров´ю працюючих, або по 

можливість для робіт з цією шкідливою речовиною мають застосовуватися 

герметизовані приміщення чи пристрої. Необхідні заходи для захисту здоров´я 

робітників від відходів, що містять рідкий бензол або його пари. Усі 

працівники, які так чи інакше контактують з бензолом у всіх його можливих 

агрегатних станах, мають бути забезпечені засобами індивідуального захисту, 

що унеможливити потрапляння бензолу на шкірні покриви та мінімізувати його 

потрапляння в організм через органи дихання. 

 Час перебування працівників під впливом парів бензолу має бути 

якогомога меншим.  Працюючі, які зазнають впливу бензолу або продуктів, що 

містять бензол, зобов´язані носити відповідний робочий одяг, використання 

будь-яких агрегатних станів бензолу для миття рук чи чистки робочого одягу 

заборонено.  

У приміщення, де використовується, чи які містять бензол чи його 

продукти, заборонено заносити і вживати там їжу. Також суворо заборонено 

куріння у цих приміщеннях.  



  

 149 

     На  підприємствах,  де  бензол  чи  продукти,  що містять  

бензол,  він виробляється,  використовується або  з  ним  виконуються  

будь-які  операції,  власник підприємства  повинен вживати всіх необхідних 

заходів для того, щоб забезпечити працівників: 

     відповідним санітарно-технічним обладнанням для вмивання та 

миття рук, яке у достатній кількості має бути розташованим в місцях, які 

знаходяться на підході до робочої зони, і  утримуватись у належному порядку; 

     місця, які знаходяться на підході до робочої зони приміщення мають 

бути обладнані і побудовані так, щоб були придатними для прийому їжі,  якщо 

немає належних умов для харчування працівників в іншому місці; 

     мають бути облаштовані гардеробні або  інші  місця, які знаходяться 

на підході до робочої зони  приміщення,  де працівники можуть зберігати свій 

робочий одяг окремо від звичайного одягу. 

    Підприємець повинен слідкувати, щоб усім працівникам були надані 

засоби індивідуального захисту та робочий одяг, які мають регулярно чиститисі 

і утримуватися у справному стані. Працюючі ж зобов´язані користуватися 

виданими їм робочим одягом та засобами індивідуального захисту та 

бережливо до них ставитися[5]. 

Як висновок, можна сказати, що для захисту та зменшення негативного 

впливу бензолу та бензапірену, викиди яких перевищують допустимі за даними 

[1] норму, необхідно виконувати рекомендації, що наведені вище. 
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Вуглецеві матеріали є незамінними в металургії, електроенергетиці, хімії, 

машинобудуванні, ракетно-космічній техніці, атомній енергетиці. Вони 

відрізняються рідкісним набором фізичних і хімічних властивостей. Процес 

пресування – один з основних етапів технологічного процесу виробництва 

вуглецевих виробів. Існує гідравлічне пресування та пресування 

видавлюванням маси через мундштук. Спосіб пресування видавлюванням 

забезпечує найбільшу продуктивність процесу при рівномірних фізико-

механічних властивостях готових виробів. 

Пресування видавлюванням дозволяє отримати вуглецеві вироби з 

великим відношенням довжини до поперечних розмірів. 

За допомогою такого типу пресування виробляється найбільша частина 

вуглецевої продукції – графітовані електроди електросталеплавильних печей 

для виготовлення первинної сталі, подові блоки алюмінієвих електролізерів.  

Об’єми світового виробництва складають 600 і 400 тис. тон в рік відповідно. 

Добре прослідковується тенденція по збільшенню діаметру вироблених 

електродів від 450 до 800 мм в зв’язку зі збільшенням продуктивності 

електросталеплавильних печей в основному від 50-100 до 300 т. Довжина 

електродів збільшується з ростом їх діаметру від 1000 до 2400 мм і 

регламентується стандартами Міжнародного комітету по стандартам ISO. 

Подальше збільшення діаметру електродів для дугових електричних печей 

змінного струму обмежується залежністю скін-ефекту (переважного 

проходженню струму по поверхневим шарам електрода) від допустимої 

густини струму. Реальними шляхами подальшого збільшення діаметра 

електродів є перехід на експлуатацію печей на постійному струмі і 

виготовлення трубчатих електродів [1].  

Вимушене обмеження максимальних значень діаметру електродів 

посилюється потужністю, яка збільшується споживаної електричними печами 

електричної енергії і відповідно густиною струму на електроді від 10-12 А/см2 

до 25-27 А/см2. Перехід на виробництво електросталі в печах з великим 

завантаженням виплавленої сталі дозволяє до 3 разів збільшити їх 

продуктивність та знизити удільну електричну потужність споживаного струму 

на 1 т. виплавленої сталі. В зв’язку з цим підвищуються вимоги до якості 

електродів, особливо великого діаметра – до їх густини від 1530-1580 кг/м3 до 

1650-1700 кг/м3, електричному опору від 7,0-8,0 до 5,0-6,0 мОм∙м, міцності при 

вигині від 6-8 МПа до 10-13 МПа; модулю Юнга від (6-8)∙10-6 МПа до 

 (8-10)∙10-6 МПа, коефіцієнту лінійного термічного розширення вдовж осі 

пресування при 500°С від (1,4-2)∙10-6 °С до (1,0-1,2)∙10-6 °С [1]. 
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Збільшення механічних властивостей і теплофізичних характеристик 

сприяє опору матеріалу електроду термічному удару. 

Безперервна підтримка дуги в печі забезпечується в основному деталлю, 

яка з’єднує електроди – ніпелем. Їх якість і конструктивне виконання в значній 

мірі визначають безаварійну роботу електродів і термін їх служби. Через дану 

причину перераховані властивості у ніпелів повинні бути значно вищими. 

Пресування видавлюванням в зв’язку з описаними раніше особливостями  

сприятливо відображається на переважній орієнтації частинок вздовж осі 

електрода, що призводить до досягненню його необхідних властивостей. У 

відповідності з цим виробництво електродів великих перерізів здійснюється з 

використанням тільки голчастих коксів . 
 

 
 

Рис. 1. Технологічна схема пресувального відділення 
 

     На рисунку 1 зображено схему пресувального відділення. На вхід 

апарату подається електродна маса – суміш вуглецевих матеріалів та 

кам’яновугільного пеку, охолоджена до 70-90 °С. Результатом пресування є 

«зелені» заготовки (140-160 °С),  які потім завантажують в обпалювальну піч. 

Для нормальної роботи усього технологічного устаткування, мінімізації 

можливих людських помилок, збільшення продуктивності, підвищення якості 

продукту, стабілізації, контролю та технологічних параметрів розроблено схему 

автоматизації, яка призначена вирішувати всі вищевказані завдання. Схема 

автоматизації включає низку контурів автоматичного контролю режимних 

параметрів технологічного процесу [2].      

При проведенні процесу пресування вуглецевих виробів варто вживати 

заходи, що запобігають нещасним випадкам. Потрібно дотримуватись вимог та 

правил безпеки в експлуатації апарату пресу на виробництві. 

Необхідно ввести механізацію та герматизацію або обладнати витяжною 

вентиляцією при подачі маси від змішувачів до пресів та завантаженні її в 

преси.  Нагріті частини преса повинні бути теплоізольовані (огороджені) згідно 

з вимогами.  
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Розташування робочих місць біля пультів керування має бути зручним 

для огляду всіх приладів керування та механізмів, що обслуговуються з пульта.   

Зняття пресованих заготовок (блокова продукція) необхідно проводити за 

допомогою спеціальних пристосувань (кліщів) із застосуванням 

електромостових кранів або інших засобів механізації. Необхідне застосування 

попереднього вакумування маси, що пресується у відділеннях пресу, що 

дозволяє зменшити газовиділення на виході [3]. 

Потрібно пересвідчитись в справності механізмів пресу, наявності та 

справності огорож, герметичності укриттів, працездатності сигналізації та 

блокувань перед початком роботи. На шляху руху та навколо пресу працівники 

та сторонні предмети повинні бути відсутні. Під час випресування та 

підпресування необхідно стояти збоку від мундштука (приймального столу).  

Для обмеження шляху руху заготовки, що викинута тиском газу, проти 

мундштука необхідно встановлювати металеву плиту товщиною від 10 до 100 

мм [3]. 

Зштовхування заготовки, що випресована, з приймального столу 

необхідно виконувати перекиданням його за допомогою пневмовиштовхувача. 

Забороняється торкатися до випресованих заготовок незахищеними руками. 

Тільки в разі зупинки плунжера необхідно прибирати масу, що назбиралась під 

форкамерою пресу. У безпосередньої близькості від преса на відстані 1 - 1,5 м 

необхідно передбачати місце для встановлення тари під відходи пресування.  

Встановлення та видалення тари (контейнера) необхідно проводити за 

допомогою крана. Зберігання випресованих заготовок передбачається в 

спеціально обладнаних штабелях. На кожній ділянці складування необхідно 

вивішувати карти складування та плакати.  

Працівники, які працюють  з пресувальним відділенням, повинні бути 

забезпечені респіраторами та захисними дерматологічними засобами.  

Отже, процес пресування вуглецевих виробів – складний процес, який 

вимагає дотримання правил, що забезпечують безпечну, якісну та продуктивну 

роботу виробництва. 
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Вступ 

     У 70-х роках XX сторіччя в авіації намітився новий напрямок - літаки, 

що використовують сонячну енергію для підтримки та забезпечення польоту. 

Це своєрідний тип літальних апаратів (ЛА), більшість горизонтальних 

поверхонь яких вкрито фотоелементами, що перетворюють енергію сонячного 

випромінювання в електричну. Завдяки наявності сонячних елементів, час 

перебування безпілотних літальних апаратів (БПЛА) у повітрі суттєво 

збільшився.  

     Кількість енергії, що отримується перетворенням сонячної енергії в 

електричну, прямо пропорційно залежить від того, яка доля від загальної площі 

вкрита фотоелектричними перетворювачами. Оскільки конструкція безпілотних 

літальних апаратів відрізняється від плоскої конфігурації, постає питання 

ефективного використання площі, яка має певну кривизну. При цьому виникає 

необхідність дослідження залежності впливу на ФЕП деформації, яка виникає 

при його монтажі на нерівну поверхню.  

Особливості БПЛА на сонячних батареях 

     Одна з основних систем літаків на сонячних батареях - система 

енергопостачання. Потужність, що виробляється системою енергопостачання, 

обмежена площею сонячних батарей, розташованих на поверхні літака, тобто 

залежить від його геометричних розмірів. 

     Потужність системи енергопостачання зростає з висотою польоту, на 

відміну від традиційних двигунів внутрішнього згоряння, у яких потужність з 

висотою польоту істотно падає. Це допомагає літакам на сонячних батареях 

досягати більших висот польоту, ніж літакам з двигунами внутрішнього 

згоряння [1]. 

Складові сонячної батареї 

     Сонячна батарея складається зі з’єднаних між собою фотоелектричних 

елементів. Фотоелектричні модулі зазвичай робляться з кристалічних 

кремнієвих сонячних елементів. Ці елементи робляться з надзвичайно тонких 

кремнієвих пластин (приблизно 300µm), а отже вони надзвичайно крихкі. Щоб 

захистити пластини від пошкодження, їх герметично запечатують шаром 

етіленвінілацетатної плівки (EVA). Можна виділити 3 типи кремнієвих 

сонячних елементів відповідно до типу кристала: 

• монокристалічні, для яких використовується абсолютно чистий 

напівпровідниковий матеріал, що дає високий рівень ефективності, але при 

високій вартості; 
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• полікристалічні, що складаються з кристалічних структур різних розмірів. 

Виробничий процес є економічно більш ефективним, але призводить до менш 

ефективних сонячних батарей; 

• аморфні, або тонкошарові елементи, де кремнієва плівка наноситься на 

скло або іншу матеріал підкладки, навіть гнучким. Товщина цього шару складає 

менше 1 мкм, таким чином, витрати виробництва дуже низькі, але ефективність 

залишає бажати кращого [2].  

Найбільш ефективним є використання плівкових сонячних елементів, але в 

даній розробці використовуються монокристалічні сонячні елементи.    

Розміщення сонячної панелі на крилі літака 

     Для підвищення якості крила, запропонований варіант з використанням 

сонячної панелі збірного формату (Рис.1). Дана панель дозволяє більш 

раціонально використовувати рівну та криву поверхню крила й отримати 

профіль близький до базового. Розміщення частинок стандартного СЕ на носку 

крила забезпечує гарантований резерв у потужності енергоустановки. Розміри 

складових елементів обиралися з урахуванням зміни кривизни верхньої твірної 

профілю та технологічних особливостей сонячних елементів. 

 
Рис. 1. Профіль зі встановленими панелями 156*156 мм та додатковими 

панелями 2шт. 10*156 мм, 30*156 мм 

 

          На сонячну батарею встановлюють захисні діоди. Вони необхідні для 

запобігання перегріву і виходу з ладу частково затінених елементів сонячної 

панелі. Без них вся панель може вийти з ладу через вигоряння одного з 

елементів. Найчастіше в якості таких діодів використовують діоди Шотткі, які 

дають меншу втрату в електроенергії [3]. 

     Враховуючи нахил крила літака, погодні умови та час доби при польоті, 

має бути запас потужності сонячних елементів. Чим більша потужність, тим 

більший буде час перебування безпілотника в повітрі. Експериментальна 

потужність сонячних батарей повинна бути не більшою за 70% від 

розрахункової потужності, яку можна досягти в літню пору. 

    Схема складається з 22 сонячних панелей, що з’єднуються послідовно 

(Рис.2). Оскільки дані панелі збірного формату, то вони складаються з чотирьох 

паралельно з’єднаних СЕ . Вверху схеми розташовано 22 великих (156*156мм) 

сонячних елемента, до них паралельно під’єднуються 22 малих (30*156мм), ще 

паралельно 22 СЕ розміром 10*156мм і ще так само паралельно 22 СЕ розміром 

10*156мм. Отже в загальному маємо схему, яка складається з 88 послідовно-

паралельних СЕ. На плюсовому виводі до кожної гілки під’єднані захисні 

діоди. 
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Рис. 2. Схема з’єднання сонячних елементів 

 

Вплив сонячних батарей на навколишнє середовище 

Північна Асоціація США з поновлюваних джерел енергії, у своїй публікації 

«Сонячна енергія», опублікованій в 2008-му році, пише: «З усіх доступних 

поновлюваних джерел енергії саме сонячна енергія і сонячні батареї наносять 

мінімальний збиток навколишньому середовищу. Електрика, вироблена за 

допомогою сонячних батарей, не має шкідливого впливу на повітряні маси. І 

ніяк не забруднює ні поверхневі, ні підземні води, не виснажує природні 

ресурси і не несе небезпеки як для тваринного світу, так і здоров'я людини. 

Єдиний реально небезпечний ефект даного типу енергії пов'язаний з 

отриманням деякої кількості токсичних речовин і хімікатів, наприклад, кадмію і 

миш'яку, які використовуються при виробництві сонячних батарей. Але, за 

великим рахунком, і ці негативні ефекти мінімальні за своїм обсягом, якщо є 

продумана політика в плані їх повторного використання та належної утилізації 

[4]. 

Висновок 

    Тестові вимірювання дали загальну потужність сонячних батарей у 110 

Вт. Запропонована схема з’єднання підходить для використання в безпілотному 

літальному апараті. Через малий запас по потужності, доцільно було б 

встановлювати сонячні елементи й на фюзеляжі.   
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Виробництво радіофармацевтичних препаратів і поводження  з ними є 

потенційно небезпечними.  Рівень ризику залежить від типів іонізуючого  

випромінювання,  енергії  випромінювання  і періодів   напіврозпаду  

радіоактивних  ізотопів. На виробництвах даного типу продукції  особливу  

увагу приділяють   запобіганню   перехресній    контамінації, утриманню 

радіонуклідних контамінантів та знешкодженню відходів. 

На даний час при виробництві радіоактивних лікарських засобів, а саме 

при виробництві розчину натрію фосфату міченого фосфором 32 для ін’єкцій 

спостерігається небезпека ураження працівників радіоактивними речовинами. 

За фармакологічною дією цей препарат відноситься до терапевтичних та 

діагностичних лікарських засобів та використовується для лікування істинної 

хронічної лейкемії, тромбоцитемії, поліцитемії, хронічної лейкемії та інших 

неопластичних гематологічних порушень, достатньо стійких до 

медикаментозної терапії; як паліативний засіб лікування множинних метастаз у 

кістки. Також застосовується як діагностичний засіб при утворенні пухлин 

здебільшого на шкірі: меланоми, рак шкіри. 

Радіофармацевтичні    препарати    для     парентерального застосування   

мусять  відповідати   вимогам  належної виробничої практики щодо   

виробництва стерильних парентеральних препаратів,  та умовам асептичного 

виробництва. Процедури виробництва і контролю  якості для найпоширеніших   

радіофармацевтичних  препаратів  приводяться  у  Державній Фармакопеї 

України. 

Токсичність радіоактивних речовин проявляється як шкідлива дія 

хімічних речовин внаслідок вмісту в них у різноманітних концентраціях 

радіоактивних елементів. Під дією іонізуючого випромінювання, що 

виділяється цими елементами, проходить безповоротна зміна в життєдіяльності 

та структурі живих організмів. Радіоактивні речовини забруднюють 

навколишнє середовище, робочі приміщення, обладнання та повітря.  

Радіоактивне опромінення організму поділяється на зовнішнє і 

внутрішнє. Зовнішнє опромінення викликається зовнішніми по відношенню до 

організму джерелами випромінювання. Внутрішнє опромінення виявляється 

при дії іонізуючих випромінювань радіоактивних речовин, що потрапляють 

всередину організму (радіоактивні забруднення шкірного покриву людини 

відносяться до змішаного типу дії). Для кожної групи надзвичайно чутливих до 

опромінення органів людини встановлюються допустимі дози зовнішнього і 

внутрішнього опромінення, що відрізняються для працюючого персоналу та 

населення.  
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Необхідно відзначити деякі особливості дії іонізуючого випромінювання 

на організм людини: 

- органи чуття зовсім не реагують на випромінювання; 

- малі дози випромінювання можуть накопичуватися в організмі 

(кумулятивний ефект); 

- випромінювання діє не тільки на конкретний живий організм, але і на 

його потомків (генетичний ефект); 

- різні організми мають різну чутливість до випромінювання. 

Найбільшого впливу зазнають легені, клітини червоного кісткового 

мозку, щитовидна залоза, внутрішні органи, тобто органи, чиї клітини мають 

високий рівень поділу.  

Встановлено три категорії  осіб:, що опромінюються: персонал, конкретні  

особи, населення в цілому. Відповідно до цих категорій встановлені гранично 

допустимі дози опромінення і гранично допустиме проникнення радіоактивних 

речовин в організм. Найважливішими умовами збереження безпеки при роботі 

з радіоактивними речовинами є організація робочого місця і заходи 

індивідуального захисту від випромінювання, що роблять неможливими  

потрапляння радіоактивної речовини в організм.  

Робота з радіоактивними речовинами здійснюється під наглядом медико-

санітарної служби і дозиметричної служби, що відмічає радіоактивність 

повітря, забрудненість поверхонь устаткування, приміщень, спецодягу, 

відкритих рук і персоналу. При появі порушень усталених допустимих норм 

забруднення, приймаються заходи, що усувають зайву норму бруду, відповідно 

до «Основних санітарних правил роботи з радіоактивними речовинами». 

Радіоактивні відходи і брудне устаткування являються джерелами поширення 

радіоактивних речовин, видалення яких з робочих приміщень здійснюється 

відповідно до діючих правил. Гранично допустима доза для людей, які постійно 

працюють з радіоактивними речовинами, становить 2 бер на рік. За цією дозою 

у людини не спостерігається соматичних уражень, проте, поки невідомо, яким 

чином реалізуються канцерогенний і генетичний ефекти дії.      

Спеціальна Міжнародна комісія з радіаційного захисту займається 

питаннями токсичності і встановленням норм безпеки при захисті від 

випромінювання. Під час роботи з радіоактивними речовинами слід 

дотримуватися наступних правил безпеки:   

- до роботи з радіоактивними речовинами допускати осіб, що 

ознайомлені з їх основними властивостями, дотримуються  безпечних методів 

роботи;   

- робота з радіоактивними речовинами проводиться в спецодязі  

встановленого зразка (халат, шапочка, гумові рукавички);   

- на час роботи забороняється вживання їжі, води і виключається паління; 

- переливання, випаровування, пересипання радіоактивних речовин, а 

також інші операції, при яких можливе потрапляння радіації в повітря, 

проводяться лише у витяжних шафах; при цьому вентиляція вмикається до 

початку роботи. 
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- маніпуляції з радіоактивними речовинами проводяться на поверхнях, 

що легко дезактивуються;   

- потрібно щодня проводити прибирання приміщень вологим способом; 

- у робочих приміщеннях необхідно систематично проводити виміри 

радіоактивної забрудненості робочих місць, а в разі  виявлення забруднень 

приймати термінові заходи по їх повному очищенню;   

- тверді і рідкі радіоактивні відходи необхідно видаляти з приміщення в 

спеціальний збірник при дотриманні всіх запобіжних і реєстраційних заходів. 

- після закінчення роботи співробітники зобов'язані ретельно мити руки 

теплою водою з милом, після чого здійснювати дозиметричну перевірку. 

Отже, при роботі з радіоактивними речовинами обслуговуючий персонал 

стикається зі всіма видами іонізуючого випромінювання, що належить 

радіоактивним елементам, тобто рівень ризику – потенційно небезпечний.  

Тому для організації робіт з відкритими джерелами випромінювання необхідно 

правильно обирати розташування і планування допоміжних та робочих 

приміщень, проводити роботи в спеціально обладнаних приміщеннях, а також 

якомога більше уваги приділяти засобам індивідуального захисту персоналу на 

виробництві (комбінезони, пневмокостюми, респіратори, спеціальні чоботи, 

чохли, печатки), суворо контролювати дотримання персоналом правил 

особистої гігієни, правильно організовувати збір, зберігання, обробку та 

видалення в оточуюче середовище всіх радіоактивних відходів. 
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ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО І УМОВИ ПРАЦІ ВАГІТНИХ ЖІНОК У 

СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ 

 
Коряшкіна К.О., студентка (гр. КА-33, ІПСА НТУУ «КПІ») 

 

Вступ. У сучасних умовах стрімкого розвитку інформаційних технологій 

дедалі більше людей будують свою кар’єру саме у цій сфері. Багато років тому 

серед роботодавців було поширене упереджене ставлення до жінки як до 

працівника ІТ, адже вважалося, що через певні фізіологічні особливості жінки 

працюють менш ефективно, ніж чоловіки. Втім, як свідчить практика і 

різноманітні наукові дослідження, ефективність і працездатність людини не 

залежить від її статі, тому трудові закони розвинених країн світу забороняють 

дискримінацію за статевою ознакою при прийомі на роботу. На сьогоднішній 

день, хоча загальносвітові тенденції рівноправ’я впроваджуються у трудову 

систему України, деякі компанії все ж неохоче приймають жінок на роботу. Але 

якщо представниця прекрасної статі має високу кваліфікацію і демонструє 

непересічні здібності, вона може стати цінним співробітником будь-якої 

організації. 

Умови праці для жінок дещо відрізняються від умов праці для чоловіків 

не лише в сфері ІТ. Це пов’язано, насамперед, із фізіологічними особливостями 

жіночого організму. Зокрема, одним з наріжних каменів у питанні зайнятості 

жінки був і залишається аспект можливої вагітності і подальшої декретної 

відпустки. Сучасні жінки дуже часто відмовляються від відпустки по догляду за 

дитиною і продовжують працювати на пізніх місяцях вагітності і одразу ж після 

пологів. Це дозволяється трудовим законодавством, але умови праці для 

майбутніх і новоспечених мам мають бути особливими.  

Дана стаття присвячена вивченню актуального питання про особливості 

регламентації трудового режиму вагітної жінки у сфері інформаційних 

технологій. Метою даної роботи є, по-перше, аналіз діючого законодавства 

України щодо праці вагітних жінок, виявлення проблемних аспектів і пошук 

можливих шляхів удосконалення законодавчої бази; по-друге, загальний опис 

вимог, що висуваються до робочого місця породіллі; по-третє, порівняльний 

аналіз умов праці вагітних жінок в Україні і в розвинених країнах Європи і 

світу. 

Результати дослідження. Основою і запорукою продуктивних трудових 

відносин у будь-якій сфері людської діяльності є законодавство, що 

регламентує умови праці робітників на підприємстві. В Україні ця правова база 

представлена Кодексом законів про працю (КЗпП). Цей документ супроводжує 

працівника від моменту його прийняття на роботу і до моменту припинення 

ним трудової діяльності; він описує процес укладання трудової угоди, містить 

положення щодо прав і обов’язків роботодавців і найманців, регулює відносини 

між цими суб’єктами. Окрема глава Кодексу присвячена умовам 

працевлаштування і подальшої роботи жінок на підприємствах. В рамках 

нашого дослідження було проаналізовано лише ті положення, що стосуються 
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безпосередньо трудової діяльності вагітних жінок. Тож, згідно до діючого 

законодавства України: 

1. Не допускається залучення вагітних жінок до робіт у нічний час, 

надурочних робіт і робіт у вихідні дні, забороняються будь-які відрядження 

(стаття 176 КЗпП України) [1].  

2. Вагітним жінкам відповідно до медичного висновку знижуються норми 

виробітку, норми обслуговування або вони переводяться на іншу роботу, яка є 

легшою і виключає вплив несприятливих виробничих факторів, при цьому 

зберігається середній заробіток за попередньою роботою. 

До вирішення питання про переведення на іншу роботу, жінка підлягає 

звільненню від роботи із збереженням середнього заробітку за всі пропущені 

внаслідок цього робочі дні за рахунок підприємства, установи, організації 

(стаття 178 КЗпП України) [1]. 

3. На підставі медичного висновку жінкам надається оплачувана 

відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами тривалістю 70 календарних днів до 

пологів і 56 (у разі народження двох і більше дітей та в разі ускладнення 

пологів - 70) календарних днів після пологів, починаючи з дня пологів. 

Тривалість відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами обчислюється 

сумарно і становить 126 календарних днів (140 календарних днів у разі 

народження двох і більше дітей та в разі ускладнення пологів). Вона надається 

жінкам повністю незалежно від кількості днів, фактично використаних до 

пологів. 

За бажанням жінки їй надається відпустка для догляду за дитиною до 

досягнення нею трирічного віку з виплатою за ці періоди допомоги по 

державному соціальному страхуванню. 

Підприємства, установи та організації за рахунок власних коштів можуть 

надавати жінкам частково оплачувану відпустку та відпустку без збереження 

заробітної плати по догляду за дитиною більшої тривалості. 

Відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох років не 

надається, якщо дитина перебуває на державному утриманні. 

У разі, якщо дитина потребує домашнього догляду, жінці в обов'язковому 

порядку надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, 

визначеною у медичному висновку, але не більше, ніж до досягнення дитиною 

шестирічного віку. 

Відпустки по догляду за дитиною, передбачені частинами третьою, 

четвертою та шостою цієї статті, можуть бути використані повністю або 

частинами також батьком дитини, бабусею, дідом чи іншими родичами, які 

фактично доглядають за дитиною. 

За бажанням жінки або осіб, зазначених у частині сьомій цієї статті, у 

період перебування їх у відпустці по догляду за дитиною вони можуть 

працювати на умовах неповного робочого часу або вдома. При цьому за ними 

зберігається право на одержання допомоги в період відпустки по догляду за 

дитиною до досягнення нею трирічного віку (стаття 179 КЗпП України) [1]. 
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4. Забороняється відмовляти жінкам у прийнятті на роботу і знижувати їм 

заробітну плату 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 в прийомі на роботу зазначеним категоріям жінок власник 

або уповноважений ним орган зобов'язані повідомляти їм причини відмови у 

письмовій формі. Відмова в прийомі на роботу може бути оскаржена в 

судовому порядку. 

Звільнення вагітних жінок і жінок з ініціативи власника або 

уповноваженого ним органу не допускається, крім випадків повної ліквідації 

підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з 

обов'язковим працевлаштуванням. Обов'язкове працевлаштування зазначених 

жінок здійснюється також у випадках їх звільнення після закінчення строкового 

трудового договору. На період працевлаштування за ними зберігається середня 

заробітна плата, але не більше трьох місяців з дня закінчення строкового 

трудового договору (стаття 184 КЗпП України) [1]. 

5. Власник або уповноважений ним орган повинен у разі необхідності 

видавати вагітним жінкам і жінкам, які мають дітей віком до чотирнадцяти 

років або дітей-інвалідів, путівки до санаторіїв та будинків відпочинку 

безкоштовно або на пільгових умовах, а також надавати їм матеріальну 

допомогу (стаття 185 КЗпП України) [1]. 

Дані положення захищають інтереси породіллі і на законодавчому рівні 

забезпечують підтримку жінки протягом усього періоду вагітності. Втім, як 

показує досвід, ці нормативні документи охоплюють далеко не весь спектр 

особливих ситуацій, що виникають на практиці.  

По-перше, існує проблема недостатньої фінансової забезпеченості 

майбутніх мам. Оскільки потреби у вагітних жінок дещо більші і мають певні 

особливості, необхідно надати їм можливість задовольняти ці потреби. 

Компенсації у розмірі середньої заробітної плати не завжди вистачає, особливо 

коли жінка – майбутня мати-одиначка або якщо вона має певні проблеми із 

здоров’ям. Саме тому, в якості удосконалення існуючого законодавства, ми 

пропонуємо запровадити додаткову матеріальну допомогу  від підприємства, 

що виплачувалась би на основі надання довідки про статус самотньої матері чи 

на підставі медичного висновку. 

По-друге, медики з усього світу погоджуються з тим фактом, що вагітним 

жінкам шкідливо працювати після 6-го місяця вагітності [2]. Це пов’язано із 

надмірними навантаженнями на організм жінки, що пов’язані із ростом плоду. 

Емоційні потрясіння є вкрай небезпечними у цей період як для майбутньої 

мами, так і для малюка. Тому ми пропонуємо запровадити обов’язкову 

відпустку, яка надається жінці, починаючи з 6-го місяця вагітності і до моменту 

народження дитини. 

Друга частина дослідження присвячена описанню оптимального робочого 

місця вагітної жінки, що працює у сфері інформаційних технологій.  
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Перш за все, така робота неодмінно передбачає використання комп’ютера 

та інших цифрових пристроїв. Тому майбутнім мамам необхідно чітко 

дотримуватись правил роботи з технічними засобами [3], а саме: 

1. Термін неперервної роботи за комп’ютером не має перевищувати 45 

хвилин. Відпочинок між робочими сесіями має становити не менше 15 хвилин. 

2. Сумарний час перебування за комп’ютером у період вагітності не має 

перевищувати 3 годин. 

3. Освітлення при роботі з комп'ютером має бути не дуже яскравим, 

ідеальний варіант - приглушене розсіяне світло. 

4. Робочий стіл має стояти так, щоб вікно не виявилося перед 

комп’ютером. Якщо це неминуче, потрібно закрити вікно щільними шторами 

або жалюзі, які відсічуть світло. 

5. Екран монітора має бути абсолютно чистим; якщо при роботі 

використовуються окуляри, вони теж повинні бути абсолютно чистими. 

6. Положення монітора і клавіатури на робочому столі має бути прямим, 

в жодному разі не допускається розміщення по діагоналі. 

7. Через кожні 15 хвилин необхідно робити зорову зарядку і вправи, що 

розминають шию. 

8. Екран монітора повинен бути віддалений від очей мінімум на 50-60 

сантиметрів. 

Важливим аспектом при роботі із комп’ютером є поза людини. Для 

вагітної жінки це питання є вкрай важливим, адже важливо не перевантажувати 

хребет, а також не провокувати оніміння кінцівок. Тому слід дотримуватись 

наступних рекомендацій [4]:  

1. Спина нахилена на декілька градусів назад. Така поза дозволяє 

розвантажити хребет, поліпшити кровообіг в зоні між тулубом і стегнами, що 

особливо важливо для вагітних жінок. 

2. Руки вільно опущені на підлокітники крісла. Лікті і зап'ястя 

розслаблені. Кисті мають спільну вісь з передпліччям: не згинаються і не 

розгинаються. Працюють тільки пальці.  

3. Стегна знаходяться під прямим кутом до тулуба, коліна - під прямим 

кутом до стегон.  

4. Ноги твердо стоять на підлозі або на спеціальній підставці. 

Важливу роль відіграє також робоче крісло жінки, що дозволить без 

зусиль зберігати правильну позу за комп'ютером. Бажано, щоб можна було 

регулювати висоту сидіння і нахил спинки, вільно пересувати крісло. Ідеальна 

спинка крісла повторює вигини хребта і служить опорою для нижнього відділу 

спини. Сидіння злегка нахилений вперед, що дещо зміщує тиск з хребта на 

стегна і ноги. Край сидіння трохи загнутий - це зменшує тиск на стегна. Крісло 

(стілець) має бути жорстке або напівжорстке, це поліпшить кровообіг в малому 

тазу. 

Ще одним істотним моментом є «звукове» оформлення робочого місця. 

Для ефективної праці за комп’ютером необхідно виключити з робочої зони усі 

сторонні шуми, що можуть відволікати і заважати концентруватись.  
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Дані рекомендації, при суворому дотриманні їх, дозволяють зменшити 

шкідливий вплив комп’ютера на організм майбутньої мами і її дитини. Основна 

ідея цих правил полягає у мінімізації надлишкового навантаження на тіло 

вагітної жінки – на очі, спину і стегна, нервову систему. 

В останній частині дослідження ми проаналізуємо деякі принципові 

відмінності в організації трудового процесу вагітної жінки у розвинених 

країнах Європи і світу від ситуації в Україні.  

Сучасні європейські закони мають на меті не просто захищати інтереси 

громадян, а створити найбільш комфортні і сприятливі умови для повноцінного 

життя і розвитку людини. Трудовий кодекс щодо положення вагітної жінки не є 

виключенням.  

У Німеччині декретну відпустку встановлений законом [5]. В цей час за 

загальним правилом вагітні працювати не повинні. Їхнє робоче місце 

зберігається, після закінчення декретної відпустки вони знову можуть 

повернутися до виконуваної ними роботи. Крім того, вагітні не повинні 

працювати більше 8,5 годин в день і виконувати важкі фізичні роботи.  

У Франції медичними обстеженнями вагітних жінок опікується держава. 

Вагітна жінка повинна пройти сім дородових обстежень, які будуть повністю 

субсидовані службою соціального страхування. Перше обстеження повинно 

відбутись до кінця третього місяця вагітності, починаючи з четвертого місяця 

вагітності обстеження проводяться щомісяця. Протягом вагітності жінка 

повинна пройти три УЗД-обстеження [6], які теж сплачуються державним 

коштом. 

У Ісландії відпустка по догляду за дитиною надається обом батькам [7]. 

Згідно до ісландського законодавства, чоловік, у якого народилася дитина, 

може отримати відпустку на три місяці нарівні з жінкою. Таким чином, обидва 

батьки знаходяться поруч з дитиною в перші місяці його життя. Завдяки такій 

практиці в країні знизилася кількість розлучень. Також в цій країні найвища 

народжуваність в Європі. 

Американське законодавство не так опікується майбутніми матерями, як 

розглянуті вище європейські. Американські мами можуть розраховувати тільки 

на неоплачувану відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами за умови, що вони 

працюють в досить великій компанії (що нараховує більше 50 співробітників) і 

працюють там щонайменше рік. Тільки в трьох штатах - Каліфорнії, Нью-

Джерсі і Вашингтоні - відпустка по вагітності оплачується. При цьому уряд 

Каліфорнії гарантує компенсацію в розмірі 55% від середньої зарплати, в Нью-

Джерсі компенсація складає всього 9% від звичайного доходу мами, а в 

Вашингтоні жінки можуть розраховувати на виплати в розмірі до $ 250 на 

тиждень. Лікарняних виплат по догляду за дитиною в США не передбачено [7]. 

Як бачимо, європейські тенденції спрямовані на повноцінну підтримку 

майбутньої матері і прагнуть забезпечити її якомога комфортнішими умовами 

для народження дитини. Рівень народжуваності в Україні падає з кожним 

роком, тому необхідно проводити різноманітні реформи для зміни 
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демографічної ситуації, як то впровадження додаткової матеріальної допомоги 

чи хоча б часткової компенсації медичних обстежень.  

Висновки. В рамках даного дослідження було проаналізовано законодавчу 

базу України, що стосується працевлаштування і трудової діяльності вагітної 

жінки, виявлено його основні недоліки і упущення і запропоновано можливі 

шляхи їх усунення; описано оптимальне робоче місце для майбутніх мам, що 

працюють у сфері інформаційних технологій, а також наведено детальні і чіткі 

рекомендації щодо регламентування робочого часу за комп’ютером; вивчено 

принципові відмінності законодавства про працю вагітних жінок деяких 

розвинених країн Європи (Німеччини, Франції, Ісландії) і світу (США) від 

нормативних положень українського законодавства з цього питання.  

Головною проблемою працюючої вагітної жінки є надмірне 

навантаження на організм, спричинене, по-перше, розвитком плода, а по-друге, 

додатковими факторами на роботі. Саме тому рекомендується брати декретну 

відпустку якомога раніше, аби не завдати шкоди ані здоров’ю малюка, ані 

власному. Втім, якщо все ж таки декретна відпустка протягом більшої частини 

вагітності в силу якихось причин не можлива, необхідно потурбуватись про 

допустимі і комфортні умови праці – регламентацію робочого часу, оптимальне 

робоче місце тощо. Рекомендації, наведені у даній статті, є практичним 

керуванням для вагітної жінки, що будує кар’єру у сфері інформаційних 

технологій, адже при дисциплінованому їх виконанні навантаження на жіночий 

організм і вплив шкідливих факторів робочого середовища мінімізується. 

 
Науковий керівник: Праховнік Н.А., к.т.н., доц. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ») 
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ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ 

 
Костенко М.В., студ. (гр. КМ-32, ФПМ НТУУ «КПІ»); 

Полукаров Ю.О., доц., к.т.н. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ») 

 

За даними Всесвітньої Організації Охорони здоров'я, в наш час 

смертність від нещасних випадків, в тому числі і на виробництві, займає третє 

місце після онкологічних захворювань і серцево-судинних і. Однак якщо від 

цих захворювань помирають, головним чином, люди старшого віку, то від 

нещасних випадків гинуть переважно працездатні люди молодого і середнього 

віку.  

Психічний стан впливає на безпеку праці значним чином. Якщо людина є 

втомленою, знаходиться у розгубленому стані, має конфліктні ситуації в 

колективі, вдома, тощо, і при цьому має працювати із таким технічним 

обладнанням, що потребує концентрації та уваги, то можуть виникати нещасні 

випадки. За статистичними даними, принаймні, в двох з трьох нещасних 

випадках головним винуватцем є ані техніка, ані технологічний процес, а сам 

працівник, який, в силу деяких причин, не дотримувався правил безпеки, 

порушував нормальний перебіг трудового процесу, або не використав 

передбачені засоби захисту. Виникає питання про те, як мінімізувати 

отримання виробничих травм через людський фактор. Для цього необхідно 

виявити ті причини, через які він виникає і намагатися усунути їх. 

Було виявлено декілька основних причин травматизму на виробництві 

[1]. 

1. Розвиток техніки для виробництва. З розвитком техніки небезпека 

зростає швидше, ніж протидія їй. 

2. Зростання ціни помилки. Робота із коштовним обладнанням, високі 

штрафи за поломку майна ведуть до надмірної концентрації не над самим 

процесом виробництва, а над тим аби не зіпсувати обладнання. 

3. Звикання людини до небезпеки. Постійна взаємодія з небезпечним 

обладнанням та необізнаність про масовість нещасних випадків ведуть до того, 

що людина перестає боятися того, що насправді є дуже небезпечним. 

4. Індивідуальні фактори. Недисциплінованість, схильність до ризику, 

показна сміливість та інші. 

Причини невірних, помилкових дій людини при взаємодії із технічним 

обладнанням можуть бути різні. Це можуть бути певною мірою суб'єктивні 

чинники: недолік знань або досвіду, відсутність у людини необхідних для даної 

роботи якостей психологічного чи фізіологічного порядку, порушення 

фізичного та емоційного стану. Внутрішні чинники можуть породжуватися і 

зовнішніми обставинами. Зовнішні фізичні впливи, наприклад, починаючи з 

тих, які виходять із самих умов праці, і мало не до космічних явищ , наприклад, 

магнітних бурь, сонячної активності. Вони можуть позначатися на 

внутрішньому стані людини і бути однією із перших причин нещасних 

випадків. На нещасні випадки впливають також і соціальні фактори, вони 
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можуть бути такими як психологічний клімат в колективі, прийнята система 

стимулювання праці, умови життя. Таким чином, завданнями високої 

невизначеності і складності являється виявити і попередити причини збоїв, 

помилок, навмисних і випадкових небезпечних дій людини. 

Психологія безпеки праці покликана сприяти відпрацьовуванню 

безпечних прийомів праці, розкривати причини й шкідливі наслідки 

неправильного поводження на робочому місці. Тому важливим є виявлення 

саме психологічних процесів, що впливають на безпеку праці [2].  

Одним із найважливіших процесів є увага. Спрямовані відчуття, 

настроєні лише на певні джерела роздратувань називаються увагою. У таких 

випадках потрібне вольове зусилля, що заздалегідь визначає характер і 

спрямованість діяльності органів почуттів для підтримки своєрідного стану 

готовності, як необхідної умови точної й швидкої реакції, концентрації на 

роботі. Увагу можна поділити на два типи: мимовільна та довільна. 

Мимовільну увагу можуть викликати зовнішні причини, наприклад, 

підвищений шум або світло й ін. Для довільної уваги важливу роль грає друга 

сигнальна система. 

Для того, щоб мінімізувати негативний вплив цього людського фактора 

на виробництві необхідно правильно організувати працю, створити сприятливе 

навколишнє оточення. Джерелами відволікання уваги працівників можуть бути 

неорганізованість, метушливість, надмірна тіснота, а також 

недисциплінованість. Також важливим є виробляти в робітників здатність при 

виникненні яких-небудь перешкод зберігати належну концентрацію довільної 

уваги. 

Наступним, не менш важливим процесом, що впливає на безпеку є 

пам’ять людини - здатність запам’ятовувати інформацію, набувати певні 

навики. Рухова пам'ять грає особливо важливу роль у професійно-технічній 

підготовці. Вироблення навичок - це не що інше, як вироблення стабільних 

запечалених у пам'яті, запам'ятовування рухів.  

Для мінімізації впливу можна виконати лише одне – постійне тренування, 

вивчення правил безпеки та вироблення навиків у працівників. 

Також величезну роль грає уява. Уява - своєрідна форма відбиття 

людиною дійсності, це перетворення наявних у пам'яті понять і подань у нові 

образи, втілювані потім у практичній діяльності людини. Уява - це такий 

психічний процес, що проявляється на кожній фазі роботи. Виконуючи певні 

трудові рухи, робітник завжди уявляє собі кінцевий підсумок цих рухів, 

завершення даної фази роботи й перехід до наступній. 

Основна відмінність людини від машини – це не тільки наявність логічно 

мислити, а й здатність виявляти емоції. Емоції відіграють важливу роль у 

керуванні трудовою діяльністю. Відношення до праці можна поділити на 

загальне й специфічне. Загальне залежить від того, чи  є дана людина 

працьовитою, чи позитивно відноситься до  роботи в цілому. У специфічному 

емоційному відношенні до праці виражається те, наскільки людина любить ті 
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конкретні види трудової діяльності, яким  займається у конкретний час, чи 

подобається їй на даній роботі, посаді.  

Для забезпечення безпеки необхідним є постійно провидити психологічні 

тренінги та давати поради працівникам щодо самоорганізації. 

Важливим є також забезпечення мотивації для безпечної праці [3]. 

Мотивація являє собою цілу систему факторів, серед яких є цілі, цінності, 

установки, ставлення до себе і до оточуючих тощо. 

Обов’язком кожного підприємства, де є складна взаємодія людини із 

технікою є забезпечення психологічного настрою на безпечну поведінку, що 

фактично є одним із шляхів посилення мотивації до безпечної праці. Іншим же 

шляхом, що веде до тієї ж мети, є стимулювання безпечної поведінки. 

Для виховання безпечної поведінки в процесі праці зазвичай 

використовується як позитивне, так і негативне  стимулювання - заохочення за 

безпечну роботу, та покарання за порушення вимог безпеки. 

Система стимулювання безпечної праці повинна містити як моральні, так 

і матеріальні елементи. Моральними аспектами можуть бути пунктуальне 

виконання вимог безпеки що, ставиться в приклад іншим, соціально 

заохочується. Матеріальні стимули безпеки повинні бути такими, щоб безпечна 

праця була більш вигідним. Вибір виду винагороди за працю зазвичай не 

пов'язують з питаннями безпеки, тоді як зв'язок тут відіграє надзвичайно 

істотну роль.  

При навмисному (усвідомленому) порушення вимог безпеки загроза 

покарання і саме покарання може з'явитися ефективним способом 

психологічного впливу на працівника, тому надзвичайно важливим є те, щоб 

кожен працівник чітко уявляв, за що він несе відповідальність і який вид  

покарання дисциплінарний, кримінальний, матеріальний, адміністративний 

може стати наслідком за допущені ним порушення.  

Отже, існує багато факторів, що впливають на безпеку праці не тільки із 

технічної, а й із психологічної точки зору. Тому психологію безпеки праці 

необхідно обов’язково враховувати при формування норм охорони праці. 
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АЛГОРИТМ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В СИСТЕМІ ДЕРЖПРАЦІ 

 
Кружилко О.Є., докт. техн. наук., Майстренко В.В., канд. техн. наук (ННДІПБОП), 

Полукаров О.І., канд. техн. наук (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ») 

 

Інформаційно-аналітичні системи (ІАС), розроблені ДУ «ННДІПБОП» 

використовується структурними підрозділами Держпраці та підприємствами 

для автоматизації процесів збору, накопичення та обробки інформації у сфері 

промислової безпеки та охорони праці. Впроваджені на всіх рівнях ієрархічної 

системи державного нагляду ІАС дозволяють комплексно вирішувати питання 

збору, аналізу, передачі та узагальнення даних про стан охорони праці та 

промислової безпеки, а також забезпечують інформаційно-аналітичну 

підтримку наглядової діяльності. В умовах сьогодення розмежування 

інформаційних даних про стан охорони праці та промислову безпеку призведе 

до зниження якості інформаційно-аналітичного забезпечення в цій сфері, що, в 

свою чергу, призведе до таких негативних явищ, як зростання виробничого 

травматизму та пов’язаних з ним збитків підприємств.  

Тобто одним з перспективних напрямків є створення для кожного з 

інспекторів, що здійснюють державний нагляд, уніфікованої інформаційно-

пошукову систему для забезпечення нормативно-правовою інформацією та 

автоматизованого занесення до баз даних всіх документів, що оперативно 

формуються за результатами проведення обстежень підконтрольних 

підприємств. Сформовані документи повинні оперативно передаватись через 

комунікаційні канали до інспекції, теруправління та центрального апарату 

Держпраці.  

В розвинених країнах світу подібні системи є комплексними 

програмними продуктами, що об’єднують в собі різноманітні сучасні технології 

доступу, збору, накопиченню, обробці даних, роботі в мережі тощо. 

В ході злиття структур, в тому числі й на інформаційному рівні, мають 

відбуватися масштабування та інтеграція їхніх інформаційних систем. Як 

відомо, одну й ту ж інформаційну систему можна сконструювати 

різноманітними способами. В результаті системи, що інтегруються можуть 

виявитися несумісними, навіть, якщо вони вирішують схожі чи суміжні 

завдання. В такому випадку може скластися ситуація, за якої об’єднання систем 

викладає потребу їх перепроектування або навіть створення з початку. 

Для вирішення завдань такого роду використовуються засоби 

комп’ютерної конвертації даних, що розробляються для певного завдання, 

проте не в змозі провести хоча б мінімальний аналіз тієї інформації, що 

перетворюється. Тому виникає крайня необхідність створення методу, що 

здатен забезпечувати гармонійне та максимально ергономічне об’єднання 

інформаційних систем, а також програмного засобу, за допомогою якого буде 

здійснюватись дане об’єднання. 

Важливою здатністю інтегрованої інформаційної системи має бути 

можливість реалізації взаємодії з іншими інформаційними системами, які в 

майбутньому можуть бути приєднані до неї.  
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З іншого боку, розглядаючи множину інформаційно-аналітичних систем 

Держпраці, слід зауважити про доцільність використання іншого підходу. Цей 

підхід ґрунтується на максимальній взаємної інтеграції систем, які хоча й 

мають різне призначення, проте належать до однієї сфери. З чого можна 

зробити висновок, що частина інформації, яка накопичується в різних системах, 

може бути однаковою. 

Виявлення однакових, зв’язаних та унікальних масивів даних – є одним із 

перших етапів такого підходу. Однакові та зв’язані масиви даних будуть 

формувати кістяк майбутньої об’єднаної інформаційно-аналітичної системи, а 

від кількості унікальних масивів напряму залежатиме об’єм системи. 

Зрозуміло, що кількість самостійних інформаційних систем корелює зі 

складністю побудови єдиної системи. 

 Якщо включити до спільної роботи усі розроблені інформаційні системи, 

то цілком можна утворити схему їх взаємодії (рис. 1), на основі функціонування 

якої можна виробити чіткі алгоритми. 

 

Рис. 1. Схема взаємодії інформаційних систем Держпраці 

 

Як приклад інформаційної взаємодії розглянемо алгоритм перевірки 

стану устаткування після настання нещасного випадку 

Після настання нещасного випадку користувач бажає перевірити стан 

устаткування підприємства хімічної промисловості, де стався нещасний 
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випадок, з метою попередження подібних випадків на майбутнє та виявлення 

можливих причин нещасного випадку. 

Даний алгоритм передбачає використання трьох систем: «Повідомлення», 

«Підприємства» та «Хімія». 

Крок 1. В результаті нещасного випадку на хімічному підприємстві 

відповідно до затверджених норм в ІАС «Повідомлення» заповнюється нова 

картка-повідомлення про нещасний випадок, яка надсилається до Держпраці. 

Крок 2. При перегляді даної картки (приклад на рис. 2) фахівці 

центрального апарату мають звернути особливу увагу на ЄДРПОУ 

підприємства, його назву, адресу, КВЕД, КОАТУУ, назву територіального 

управління і код інспекції, яким підпорядковане дане підприємство, та інші дані 

про саме підприємство. Саме з використанням цих показників (усіх або частин) 

будуть проводитись подальші дії в алгоритмі. 

 

 

Рис. 2.  Приклад картки-повідомлення про нещасний випадок 

(ІАС «Повідомлення», рівець центрального апарату) 

 

Крок 3. В програмі «Підприємства» за допомогою фільтру знаходимо 

необхідне підприємство у базі даних. Для пошуку підприємства треба 

встановити прапорці біля заповнених параметрів «ЄДРПОУ» та/або «Назва 

підприємства» та натиснути кнопку  «Застосувати». Після цього до даних 

у таблицях буде застосовано фільтрацію. В результаті пошуку користувач 

знайде необхідне підприємство з усіма його об’єктами. 

 Крок 4. Далі необхідно перевірити наявність виробничих об’єктів даного 

суб’єкта господарювання (приклад на рис. 3). Окрім цього слід звернути увагу 
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на характер робіт, що виконуються цими об’єктами. Окремо беремо до уваги 

виробничий об’єкт, де стався нещасний випадок. 

 

Рис. 3. Приклад суб’єкта господарювання з його виробничими об’єктами (ІАС 

«Підприємства», рівень центрального апарату) 

 

Крок 5. Для отримання характеристики виробничого об’єкта, через 

експлуатацію якого стався нещасний випадок, необхідно використати ІС обліку 

устаткування підвищеної небезпеки на підприємствах хімічного комплексу 

України (далі – ІС «Хімія»). В даній ІС необхідно знайти підприємство, на 

якому стався нещасний випадок, використавши функцію пошуку даних. 

Застосування фільтрів дозволяє вивести потрібні користувачу дані у результаті 

створеного ним запиту. За допомогою фільтрів можна створити пошуковий 

запит на основі наступних категорій: «Підприємство», «Об’єкт», «Події», 

«Дефекти». В нашому випадку пошук даних слід вести за виробничим 

об’єктом. 

Крок 6. Після знаходження шуканого об’єкта необхідно переглянути 

події, що пов’язані з даним об’єктом та заплановані події по обраному об’єкту 

(приклад на рис. 4). 

Крок 7. Для завершення роботи необхідно переглянути дефекти по 

вибраному об’єкту. Для цього потрібно на панелі-навігаторі натиснути на 

кнопку «Виявлені дефекти».  
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Рис. 4. Приклад запланованих подій по виробничому об’єкту (ІС «Хімія», 

рівень територіального управління) 

 

 

Рис. 5. Приклад наявності дефектів у виробничому об’єкті (ІС «Хімія», рівень 

територіального управління) 

 

Дана кнопка активна у випадку, якщо вибрана подія – «Експертне 

обстеження» або «Технічний огляд». У випадку наявності дефектів вони 

з’являться у робочому полі програми (приклад на рис. 5).  

Разом з цим даний алгоритм може бути використаний для підприємств, 

що використовують у свої роботі портальні крани, баштові крани, а також інші 

інформаційні системи. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬЮ ТРУДА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Кружилко О.Є., докт. техн. наук., Майстренко В.В., канд. техн. наук (ННДІПБОП), 

Полукаров О.І., канд. техн. наук (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ») 

 

Как свидетельствуют результаты проведенного анализа, эффективное 

управление безопасностью труда в современных условиях требует применения 

методов научного обоснования оперативных управленческих решений [1 - 3]. В 

условиях реформирования экономики проблема разработки и практического 

применения новейших методов научной поддержки, которые были бы 

приемлемыми на всех уровнях вертикали управления от верхнего 

государственного уровня к предприятию остается актуальной.  

По результатам проведенного анализа следует отметить основные 

недостатки существующей технологии управления безопасностью труда: 

- недостаточная оперативность сбора, анализа и передачи данных 

затрудняет осуществление оперативного управления; 

- значительные объемы информации об объекте управления и отсутствие 

унифицированных форм отчетности затрудняют адекватное отражение 

реального состояния безопасности труда для восприятия ее руководителями и 

специалистами; 

- невозможность оперативно настроить информационное обеспечение в 

соответствии с изменениями нормативно-правовой базы и особенностей 

осуществления государственного надзора в сфере безопасности труда не 

позволяет адекватно осуществлять непрерывный контроль состояния объекта 

управления; 

- несовершенство существующих алгоритмов моделирования и 

прогнозирования показателей безопасности труда не позволяет обоснованно 

выбирать из возможных вариантов управленческого решения лучший; 

- отсутствие или недостаточная функциональность существующих 

автоматизированных систем не обеспечивает надлежащий уровень 

информационно-аналитической поддержки управленческой деятельности; 

- нерешенность вопросов интеграции различных информационных систем 

в сфере безопасности труда, предназначенных для решения задач  

управления, не позволяет формировать обобщенные информационные 

базы, проводить сравнительный анализ, становится источником 

несогласованной отчетности; 

- в условиях, когда ситуация принятия решения требует привлечения 

экспертов, отсутствие программно реализованных методов экспертных оценок 

и актуализированных баз данных, содержащих сведения об экспертах, 

препятствует рациональному использованию знаний экспертов при выработке 

управленческих решений. 

Таким образом, существующая технология оперативного управления 

безопасностью труда базируется на результатах обработки статистических 
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данных, без использования специализированных методов, позволяющих 

прогнозировать результаты принятых управленческих решений. Отсутствие 

прогнозных оценок при осуществлении управленческой деятельности можно 

сравнить с ситуацией, когда водитель, управляя автомобилем, имеет 

возможность смотреть только в зеркало заднего вида.  

Оперативное управление безопасностью труда должно базироваться на 

следующих принципах: 

- принцип целенаправленности, который предусматривает постановку 

задачи оперативного управления с обязательным определением тактических, а 

в отдельных случаях - стратегических целей; 

- принцип плановости, который требует четкого планирования всех 

этапов выполнения поставленной задачи управления с учетом особенностей 

ситуации принятия решения, ограничений по времени, ресурсам и т.п.; 

- принцип научности, который предусматривает выбор обоснованного 

варианта управленческого решения на основе использования 

актуализированных данных об объекте управления, новейших методов, 

методик, алгоритмов обработки данных; 

- принцип объективности, который предполагает наличие объективных 

данных о состоянии объекта управления и объективную оценку результатов 

реализации управленческого решения; 

- принцип сочетания коллегиальности с персональной ответственностью, 

суть которого заключается в том, что руководитель несет полную 

ответственность за результаты реализации принятого управленческого 

решения, но во время его принятия он может учитывать мнения специалистов, 

вовлеченных в решение поставленной задачи как эксперты; 

- принцип оптимизации формирования информационных массивов, 

который предусматривает однократное введение информации об объекте 

управления, многоцелевое и многократное использование информации в 

процессе осуществления оперативного управления 

Применение математических моделей, которые позволят прогнозировать 

состояние показателей безопасности труда, обеспечат научную поддержку 

оперативного управления.  Построение указанных математических моделей 

должно проводиться с использованием специализированной информационно-

аналитической системы [4]. 

Ситуация принятия оперативных управленческих решений, 

направленных на улучшение состояния безопасности труда, определяться 

множествами факторов, между которыми существуют аналитические 

зависимости: 

 

    TZRQYXP ,,,,,,  (1) 

 

где P - множество типов задач принятия решений; X - множество 

информационных данных, используемых при принятии решений; Y - 

множество показателей, по которым оценивается состояние безопасности труда 
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(уровень производственного травматизма, профессиональной заболеваемости, 

убытки и др.); Q - множество оперативных управленческих решений, 

допустимых в рамках определенного типа задачи; R - формализованное 

правило (критерий) выбора управленческого решения из множества 

возможных; Z - множество ограничений, определенных в соответствии с 

условиями конкретной задачи; T - фактор времени. 

Результат выполнения оперативного управленческого решения  jq  

( Qq j  , n,...,1j )  в момент времени  t  обусловливает состояние множества 

показателей iY  ( YYi  , mi ,...,1  ). При этом сделано предположение о том, что 

для каждого показателя множества Y  на основе обработки статистических 

данных можно получить математическую модель прогноза, которая имеет вид: 

 

  )),((1 QZXFY tt  .  (2) 

 

Если в момент времени t  было принято и реализовано оперативное 

управленческое решение jq , для следующего момента времени 1t  можно 

получить расчетное значение показателя: 

 

   jtt

i

t

ij qZXFYy ),((1  . (3) 

 

Управления безопасностью труда направлено на минимизацию основных 

показателей. Выбор оперативного решения из множества имеющихся 

осуществляется следующим образом: 
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где оптq  - оптимальное управленческое решение; 11   ,  t

Г

t

ij yy  - соответственно 

расчетное и предельное (плановое) значение показателя, характеризующего 

состояние безопасности труда в данный момент 1t . 

Выбранное оперативное решение  оптq  является оптимальным на 

основании определенного критерия принятия решений. То есть, прогнозное 

значение показателя iY , характеризующего состояние безопасности труда, в 

следующий момент времени будет наименьшим. 

Основные требования, которые позволяют реализовать теоретические 

основы оперативного управления для обеспечения оперативного реагирования 

на состояние производственного травматизма: 

- информационные базы данных о состоянии производственного 

травматизма и надзорной деятельности должны содержать полную и 

актуализированную информацию в объемах, необходимых для поддержки 

принятия управленческих решений; 

- сбор, передача и хранение данных должны осуществляться по 

установленным формам и в установленные сроки; 
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- информационные системы, предназначенные для занесения, обработки и 

передачи данных о состоянии производственного травматизма и надзорной 

деятельности должны быть установлены на всех уровнях иерархической 

системы управления безопасностью труда; 

- планирование оперативных мероприятий должно осуществляться с 

использованием методов математического моделирования и прогнозирования. 

Практическая реализация предложенных научных основ становится 

возможной в условиях активного развития информационных технологий в 

последние годы, в результате чего средства компьютерной и 

коммуникационной техники, а также программное обеспечение получили 

широкое распространение во всех без исключения производственных, научных 

и других областях деятельности общества. Такое положение дел обусловило: 

во-первых, возможность накопления данных о любой предметной области (на 

сегодняшний день эти данные используются преимущественно для 

формирования отчетности), во-вторых, возможность применения 

нетривиальных алгоритмов обработки данных, требующих выполнения 

большого количества математических и логических операции, в-третьих, 

существенное повышение (по сравнению даже с прошлым десятилетием) 

уровню компьютерной осведомленности специалистов и руководителей. 

Учитывая необходимость хранения больших объемов данных, 

выполнения большого количества математических и логических операций, 

существует насущная потребность в создании информационно-аналитической 

системы, которая обеспечит автоматизацию сбора, анализа и обработки 

данных, используемых в процессе выработки управленческих решений.  

Таким образом, теоретически обоснована возможность перехода к новой 

технологии управления безопасностью труда на основе прогнозирования 

результатов реализации принятых управленческих решений. Для внедрения 

новой технологии управления должна быть разработана специализированная 

информационно-аналитическая система (основанная на методах 

математического моделирования и прогнозирования) и собраны необходимые 

данные о состоянии основных показателей безопасности труда. 
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НІЧНА ЗМІНА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЗДОРОВ`Я ЛЮДИНИ 

 
Круть В.М., студ. (гр. КА-32, ІПСА НТУУ «КПІ»); 

Новиков В.Р., студ. (гр. КА-32, ІПСА НТУУ «КПІ») 

 

Подорожуючи до далеких країн, ви напевно відчували після перельоту 

десинхроноз – стан, коли за межами аеропорту – жвавий день, а у вашому 

організмі та у країні вильоту – ніч. Для всіх пасажирів трансатлантичних рейсів 

ніч та день міняються місцями. І лише через декілька днів ваш організм зможе 

адаптуватись до нового режиму. Але досить велика кількість людей живе в 

такому стані постійно. До них відносяться офіціанти, охоронці, поліцейські, 

медперсонал, пілоти, працівники автозаправок, далекобійники та багато інших, 

для яких нічна зміна – це період роботи. Трапляється, що людина сама вирішує 

працювати в нічну пору доби. Наприклад, деякі фрілансери працюють вночі, бо 

вважають, що тоді менше відволікаючих факторів і швидший інтернет. 

Але робота в нічний час є неприродньою для людського організму, тому 

вона негативно впливає на здоров’я. Справа в тому, що біоритми людини не 

змінюються навіть протягом десятків років праці на такій роботі. Тому нічна 

зміна не можу проходити без негативних наслідків, хоча спершу може 

здаватись інакше. 

Очевидно, що порушення природнього життєвого ритму послаблює 

імунну систему і цим самим створює умови для росту ракових клітин. Всі 

дослідники впливу нічної зміни на здоров’я людини збігаються в твердженні, 

що робота по ночам підвищує ризик серцево-судинних і онкологічних 

захворювань, діабету, депресії та ожиріння.  

Загалом, неспання в темну пору порушує нормальну роботу всього 

організму. Ризик розвитку раку та хвороб серця збільшується в залежності від 

тривалості роботи в нічну зміну. Тому керівництву підприємств зі змінним 

графіком рекомендують частіше чергувати таких працівників, враховувати при 

формуванні графіку змін частоту чергувань кожного робітника та пропагувати 

в колективі здоровий спосіб життя. 

В людей, які довго працюють в такому режимі, часто погіршується 

характер: вони стають більш роздратованими та агресивними, в них 

накопичується втома,  може розвинутися хронічне недосипання. Адже мало хто 

спить вдень 7-8 годин, до того ж денний сон менш глибокий, ніж нічний, 

оскільки не відповідає природнім біоритмам. Багато людей, які працюють 

вночі, жаліються на запори, тому що не можуть звільнити кишечник у 

відповідний час доби. Нехватка сну впливає і на обмін речовин, так як ензими і 

гормони діють менш активно.  

Після 40 років особливо складно працювати в нічну зміну. Дуже часто в 

цій ситуації виникають проблеми зі здоров’ям, які не піддаються лікуванню 

відомими методами або режимними заходами. Перехід на роботу без нічних 

змін, а ще краще – на однозмінний ранній графік може допомогти побороти ці 

проблеми. Крім того після сорока не рекомендується приступати до роботи по 

змінам, якщо раніше це не практикувалось. Питання сну є одним з 
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найважливіших при роботі по змінам, тому що скарги на порушення сну – це 

найбільш поширена проблема даних працівників, яка з’являється раніше інших. 

В загальному, робітники, що працюють по змінам сплять менше, ніж ті, які 

працюють в звичайному режимі. При цьому порушення сну (зменшення його 

тривалості, переривання, зміщення в часі) – це початок порушень у 

функціонуванні ендокринної, імунної системи, обміну речовин, які можуть 

спровокувати захворювання системи кровообігу, діабету другого типу, хронічні 

запальні процеси. Саме тому максимально можлива нормалізація сну і 

створення максимально можливих комфортних умов для денного сну – важлива 

задача режиму життя працівників по змінах.  

Разом з тим спеціалісти відзначають, що ці проблеми характерні в 

більшості випадків для тих, хто працює вночі частіше, ніж два рази в тиждень. 

Якщо ж працівник виходить в нічну зміну тільки раз в тиждень і потім добре 

відсипається, то хронічне недосипання йому не загрожує.  

Більшість з нас важко звикають до постійної нічної роботи, але бувають 

винятки. Є люди, які без особливих зусиль, працюють в нічну зміну. 

Спеціалісти їх називають «людьми з індивідуальною пристосованістю до нічної 

роботи». Така людина вміє глибоко і довго спати вдень і зберігає бадьорість та 

ясну голову в нічний час. Керівникам змінних організацій рекомендують 

підбирати для вечірніх та нічних змін саме таких працівників. 

Однак, і до роботи в нічний час можна звикнути. Щоб цього досягти 

треба здійснити так званий зсув фази: кожного разу лягати спати трішки 

пізніше, поки не з’явиться звичка не спати вночі і спати вдень. Але навіть в 

такому випадку людині буде важче працювати вночі, тому що ми від 

народження пристосовані до більшої активності в світлу пору доби. Варто 

зазначити, що зсув фази працює лише при постійному графіку, якщо ж денні та 

нічні зміни чергуються безсистемно, то цей метод не принесе потрібного 

результату. В цьому випадку залишається лише один шлях: привчити себе 

максимально повноцінно висипатись після роботи.  

Для того, щоб зменшити негативний вплив нічної роботи, потрібно 

слідувати наступним порадам спеціалістів: 

1. Дотримуйтесь постійного розпорядку дня. Чим рідше змінюються 

робочі часи, тим легше організму адаптуватись. Тому для вашого ж блага, буде 

доцільно попросити керівника скласти максимально упорядкований графік змін 

і розробити однаковий режим в неробочі часи. 

2. Спіть достатньо. Норма сну для дорослої людини - не менше 7-8 годин 

в день. 

3. Старайтесь поспати декілька годин перед нічною зміною. Зазвичай 

люди, які працюють вночі, сплять зранку, після роботи. І коли настає час йти на 

роботу, організм сигналізує про необхідність відпочинку. В результаті 

працівник приходить на роботу в’ялий і сонний. Тому краще лягти ранком на 5-

6 годин і ще декілька годин поспати перед виходом.  

4. Не зловживайте кофеїном. Часто трапляється, що в кінці зміни, людина 

відчуває себе втомленою і випиває чашку кави, щоб підбадьоритись. Але 



  

 180 

кофеїн, який випили ранком, не дасть можливості потім заснути. Тому для того, 

щоб привести себе в порядок під ранок, краще з’їсти фрукт (цукор в ньому 

дасть потрібну енергію). 

5. Для того, щоб по дорозі додому в сонячний день не втратити сон, 

користуйтесь сонцезахисними окулярами. 

6. Використовуйте жалюзі або щільні штори, які не пропускають сонячне 

світло. Тому що обдурити біологічний годинник можна, якщо спати в темному 

приміщенні. 

7. Харчуйтесь правильно. Оскільки люди, що працюють в нічну частину 

доби більше їдять в вечірній та нічний час, це призводить до збільшення ваги. 

Тому дуже важливо дотримуватись здорового раціону харчування, менше їсти 

солодкого.  

Недотримання цих правил не тільки може позначитись на здоров’ї 

працівника, також це може стати причиною дорожньої катастрофи, лікарської 

помилки або виробничою аварії. Адже люди в нічний час стають більш 

розсіяними. Як приклад, можна згадати катастрофу в Чорнобилі: аварія на 

атомній електростанції сталась саме в нічну зміну.  

Обираючи роботу в нічну зміну, будьте готовими до того, що вам 

складніше буде концентруватись, а такі явища, як в’ялість та сонливість – 

будуть вашими постійними супутниками, адже організм до кінця обдурити не 

вдасться. Дуже важливим моментом для здоров’я є мелатонін – гормон, що 

виробляється щитовидною залозою виключно в нічний час. Він перешкоджає 

розвитку пухлин та продовжує життя, тому вам прийдеться подумати про те, як 

отримувати його ззовні. Можна звернутись до ендокринолога, щоб він назначив 

вам необхідні препарати. Також існує ризик віддались від сім’ї та друзів, якщо 

ваші графіки будуть повністю протилежними.  

З наведеного вище розумієш, чому  робота в нічний час оплачується за 

підвищеним тарифом.  Але варто добре подумати перед тим, як обирати роботу 

з нічною зміною. Якщо ж немає можливості поміняти своє місце роботи, то 

потрібно намагатись в максимальній мірі дотримуватися наведених 

рекомендацій, а при її появі – повернутись до нормального ритму життя.  

 
Науковий керівник: Праховнік Н.А., к.т.н., доцент (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ») 
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ПРОБЛЕМЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ РУКОВОДСТВА И ПЕРСОНАЛА В 

ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Курочкин Е.А., студ. (гр. КА-31, ИПСА НТУУ «КПИ») 

 

Какие бы правила безопасности не существовали на предприятии, какие 

бы технологии в области охраны труда не внедрялись, количество травм не 

уменьшится без правильного отношения работников к вопросам безопасности 

работы на предприятии. Одной из главных проблем современной охраны труда 

является проблема вовлечения персонала в вопросы безопасности и 

мероприятия, которые проводятся на предприятии в данном направлении. 

Очевидно, что главным в вопросах отношения к правилам безопасности 

является руководство, так как ради выполнения планов производства 

большинство руководителей привыкли игнорировать соблюдение правил 

безопасности. Большинство рабочих не будут перечить руководству, когда 

выбор встанет между выполнением производственных норм и соблюдением 

техники безопасности, а начальник говорит выполнять свою работу, несмотря 

на риски получить травму. Но из-за неуважительного отношения к проблемам 

охраны труда в нашей стране на протяжении долгого времени, иногда даже 

сами работники игнорируют технику безопасности, работу свою выполнить 

надо, а то могут и уволить. 

Главным в поддержании безопасности на предприятии является 

руководство. Если начальники добросовестно относятся к вопросам охраны 

труда, всем мероприятиям и механизмам контроля безопасности, то персонал 

будет выполнять правила и количество травм будет минимальным. Если же 

руководство относится к данной проблеме чисто формально, то и результат 

будет соответственный. То есть отношение руководства, а также департаментов 

по охране труда, коренным образом влияет на вовлеченность персонала в 

вопросы безопасности на предприятии. Сложно представить себе ситуацию, 

когда начальство (не только на высшем уровне, но и на среднем) полностью 

вовлечено в вопросы безопасности, департамент по охране труда 

добросовестно выполняет свою работу, а персонал все равно не выполняет 

нормы техники безопасности.  

Основой является вопрос важности безопасности рабочих для руководства 

и предприятия в целом. На большинстве предприятий только говорят об этой 

важности, хотя все понимают, что планы должны выполняться возможно даже 

в ущерб здоровью или с повышенным риском получения производственной 

травмы. Начальнику легко на собрании или инструктаже долго рассказывать о 

приоритетности безопасности персонала, о важности жизни и здоровья 

рабочих, иногда это даже доходит до создания плакатов и кодексов поведения 

на предприятии, но все это формально, все разговоры о важности 

заканчиваются, как только заканчивается это собрание. Персонал не обращает 

внимания на вопросы безопасности, потому что руководству нужно выполнить 

требования и продемонстрировать на словах как это важно, представителям 
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департамента по охране труда нужно просто собрать подписи о присутствии 

работников на инструктаже, и на этом все разговоры о безопасности зачастую 

заканчиваются. Если спросить руководителя, важна ли для него безопасность 

сотрудников, он несомненно ответит положительно, но если б это было 

правдой, он действительно бы следил за безопасностью на своем предприятии, 

откуда вывод – важность только на словах и бумаге. На самом деле это очень 

большая проблема. Допустим, какой-то работник получил производственную 

травму, а его начальник твердит о важности и приоритетности безопасности. В 

таком случае, руководитель действительно считает, что он сделал все что мог и 

несчастный случай произошел не по его вине, вместо того, чтобы признаться, 

что безопасность персонала для него на самом деле не была достаточно важной, 

и тогда будет проведен анализ ситуации и будут найдены решения проблемы, 

что бы предотвратить такие случаи в будущем. Потому нужно признаваться, 

что вопрос безопасности не важен для руководства, но при этом не бросаться 

осуждать его, а пытаться понять, как исправить ситуацию. Ведь если твердить 

(на месте начальника), что все хорошо и для меня важен этот вопрос, движения 

и развития не будет, не будет переосмысления сложившихся проблем. 

Теперь можно понять, что вовлеченность всего персонала в вопросы 

охраны труда не менее важна, чем добросовестное отношение к этим 

проблемам со стороны руководства. Прежде всего, если случился какой-то 

несчастный случай на предприятии, об этом надо говорить. Если говорить об 

этом открыто, предприятие может признать, что в какие-то моменты 

безопасность не была важной. На данном этапе задача – найти такие моменты и 

понять, что с этим можно сделать. 

 Очень важным является отношение самого работника к вопросам охраны 

труда. В данном контексте появляется понятие «осознанная безопасность», 

которое изучает влияния человеческого фактора (прежде всего отношения к 

данным вопросам) на производственную безопасность. Говоря о человеческом 

факторе, чаще всего рассматривают это понятие в негативном смысле, то есть в 

какой-то отдельной ситуации человеческий фактор повлек несчастный случай, 

например. Но на самом деле, этот человеческий фактор может работать как в 

минус, так и в плюс. Осмысление конкретным работником вопроса 

безопасности является ключевым, так как от каждого зависит, выполняет он 

какие-то правила или нет. Потому действительно важной является 

вовлеченность персонала в вопросы охраны труда, которая может существенно 

повысить безопасность на предприятии. 

Часто системы и инструменты по безопасности существуют на 

предприятии. Это может быть современное безопасное оборудование, есть 

различные технологии (аудиты, осмотры, журналы смен). Но иногда несмотря 

на наличие данных инструментов, количество инцидентов не уменьшается, в 

таком случае на первый план выходит именно психология человека. Основную 

роль тут играют так называемые «опасные мысли» человека. Одной из самых 

распространенных мыслей является мысль «Со мной это не произойдет». Если 

человек думает, что с ним это никогда не произойдет, он в это безукоризненно 
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верит и не слушает ничего. Могут проводиться инструктажи, сотрудники 

департамента по охране труда будут описывать несчастный случай, а работник 

не будет задумываться об этом, так как по его мнению, данная ситуация с ним 

произойти не может. Еще одной такой мыслью может быть мысль «Уж я то 

справлюсь». То есть человек предполагает, что с ним такое может случиться, но 

в такой ситуации он сможет все преодолеть и обезопасить себя. Данная мысль 

часто бывает в головах у людей, которые давно работают на предприятии. По 

статистике, большинство несчастных случаев происходит с людьми, 

работающими до года (это можно связывать с отсутствием опыта безопасного 

поведения на рабочем месте или простой неосведомленностью в данном 

вопросе) и опытными работниками, которые трудятся больше 15 лет (именно 

тут играет роль самоуверенность и мысль, что «со мной такого точно не 

произойдет, ведь я имею огромный опыт», имеет место некое небрежное 

отношение к безопасности). Для повышения безопасности сам работник 

должен осознать, что такие мысли у него есть, иначе все инструктажи и 

предостережения он пропустит мимо ушей. 

Исходя из этого, ключевым в вопросе безопасности на предприятии 

является именно отношение персонала. Если оно правильное и все осознанно 

выполняют меры предосторожности, количество инцидентов уменьшается. 

Если же работники относятся к этому вопросу неправильно, то и результат 

будет соответствующий. Поэтому основой в повышении безопасности является 

именно работа с людьми. Проводятся различные обучения, внедряются 

специальные программы, которые приводят к осознанию человеком важности 

данных проблем. В последствии это влечет изменение поведения работников и 

в дальнейшем – формирование правильной культуры безопасности на 

предприятии. 

После таких обучений персонала, важно определить эффективность таких 

мероприятий. Это можно сделать, проанализировав некоторые показатели, 

которые важны для департамента охраны труда. Есть показатели 

кратковременные и долговременные, количественные и качественные. Важно 

правильно подходить к анализу, это можно понять из последующего общего 

примера. Не секрет, что на некоторых предприятиях часто скрывают мелкие 

инциденты и на бумаге их не существует. Так вот, после эффективной 

программы или мероприятия по вовлечению в вопросы безопасности 

происходит снижение уровня сокрытия инцидентов, то есть появляется 

открытость, количество зафиксированных инцидентов увеличивается, хотя на 

первый взгляд должно уменьшаться. Это происходит как раз из-за эффекта 

уменьшения сокрытия, и количественный показатель инцидентов нужно 

анализировать в долгосрочной перспективе. Также важны качественные 

показатели, которые проявляются в отношении работников. Например, на 

большинстве заводов проводятся различные опросы, в том числе опросы о 

средствах индивидуальной защиты, и большинство ничего не отвечают, считая, 

что ничего не изменится. После хорошей обучающей программы или тренинга, 
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работники понимают важность этого вопроса и дают качественно новые 

ответы, их отношение меняется. 

Вопрос безопасности на предприятии зависит от людей, которые там 

работают, поэтому вовлеченность персонала является ключевым фактором 

достижения культуры осознанной безопасности.  

 
Научный руководитель: Праховник Н.А., доц., к.т.н. (каф. ОТГБ НТУУ «КПИ») 
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ТЕХНОГЕННЕ ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

 
Лебедєва А.О., студ. (гр. КП-61м, ФПМ НТУУ «КПІ»); 

Землянська О.В., ст. викл. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ») 

 

Сьогодні нас оточує величезна кількість бруду. Починаючи від простого 

пилу i закінчуючи шкідливими хімічними відходами на виробництві, 

залишаються непоміченими такі типи забруднення, як шумове, теплове та 

електромагнітне. Останні здебільшого впливають на здоров’я людини під час 

перебування у квартирах жилих будинках та офісах. 

Виокремлюють чотири типи забруднення – iнгредiєнтне, бiоценотичне, 

параметричне та стацiально-деструктивне. Група забруднень, яка найбільш 

пронизана техногенним впливом – параметрична. У цій групі містяться п’ять 

типів забруднень: теплове, шумове, сміттєве, радіаційне, та електромагнітне. 

Розглянемо окремо кожне з забруднень [1]. 

Теплове забруднення 

Тепло, що виділяється внаслідок обробки, виробництва, переробки чи 

використання деяких ресурсів завжди є небажаним i надмірним, за 

виключенням випадків, коли метою було обігрівання об’єктів (наприклад, 

взимку). Теплове забруднення можна розділити на забруднення водних 

ресурсів та атмосфери. 

Основними джерелами такого типу забруднення вод є атомні й теплові 

електростанції. Теплове забруднення прибережних морських акваторій i 

поверхні водойм виникає в результаті скидання нагрітих стічних вод. Це 

призводить до наступних наслідків: 

- підвищення температури води часто підсилює сприйнятливість 

організмів до дії токсичних речовин; 

- температура може перевищити критичні значення для «стенотермних» 

стадій життєвого циклу водних організмів; 

- висока температура сприяє заміні звичайної флори водоростей на 

менш бажані синьо-зелені водорості, що викликають «цвітіння» води; 

- при підвищенні температури води тваринам потрібно більше кисню, 

оскільки в теплій воді його вміст знижений у зв’язку з меншою розчинністю. 

При викидах з труб промислових підприємств для опалення будинків, 

вихлопних труб двигунів внутрішнього згоряння, лісових пожежах виділяються 

речовини, нагріті до більше ніж до 60°С. Середньорічна температура 

атмосферного повітря над великими містами та промисловими центрами на 6-7 

градусів вище температури повітря прилеглих територій. Фахівці відзначають, 

що в останні 25 років середня температура тропосфери піднялася на 0,7 

градусів Цельсія [2]. 

Шумове забруднення 

Шуми відносяться до числа шкідливих забруднень атмосфери. Їх 

подразнююча дія для людини залежить від спектрального складу, інтенсивності 
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та тривалості впливу. Найбільше роздратування викликає шум в діапазоні 

частот 3000-5000 Гц. 

Чим гучніше грає музика у навушниках, тим швидше вухо буде звикати 

до такого рівня гучності i поступово зовсім перестане сприймати тихі звуки. 

Шум згубно діє не тільки на слуховий апарат, але i на центральну нервову 

систему людини, роботу серця, служить причиною багатьох інших 

захворювань. 

Щодо роботи в умовах підвищеного шуму, то вона загострює слух на 

високих частотах та викликає швидку стомлюваність. При різних 

інтенсивностях шуму виникають різні недуги. Так при 145-140 дБ виникають 

вібрації у м’яких тканинах носа i горла, у кістках черепа та зубах. При 

інтенсивності більше за 140 децибел, з’являються біль у вухах i голові, починає 

вібрувати грудна клітина, м’язи рук та ніг, сильна втома й дратівливість. При 

рівні шуму понад 160 децибел може відбутися розрив барабанних перетинок. 

Сміттєве забруднення 

Зі збільшенням кількості міст та промислових підприємств постійно 

збільшується кількість відходів, які вони виробляють. Промислові та побутові 

відходи створюють безліч проблем, таких як транспортування, зберігання, 

утилізація та ліквідація. Особливої уваги варто приділити різній сучасній 

техніці, що рано чи пізно відправляється на сміттєзвалище. У підземні води 

потрапляють шкідливі та отруйні речовини. Для запобігання негативного 

впливу на оточуючу місцевість та її екосистему необхідно утилізувати 

комп’ютерну техніку через спеціалізовані приймальнi пункти. 

Викидаючи сміття, люди порушують один з основних екологічних 

законів – кругообіг речовин у природі. Адже, вилучаючи з природи чимало 

речовин, людина змінює їх до невпізнанності та повертає у природу у вигляді 

сміття, яке не розкладається на вихідні речовини природним шляхом [3]. 

Радіаційне забруднення 

Атомна енергетика, на даний час, є більш екологічно чиста та дешевша, 

ніж теплова. Однак у разі аварії атомні станції становлять дуже серйозну 

небезпеку для людей та оточуючого середовища [4]. 

Перед електростанціями з’явилася ядерна зброя. Під час ядерного вибуху 

утворюється велика кількість радіоактивних речовин, ядра атомів яких здатні 

розпадатись та перетворюватись у ядра інших елементів, випускаючи при 

цьому невидимі випромінювання. Вони уражають місцевість i людей, а також 

будівлі та різні предмети. Випромінювання радіоактивних речовин може бути 

трьох видів: α, β i γ. 

Але тим не менш, аварії на атомних електростанціях відрізняються від 

ядерних вибухів більшою тривалістю викидів, що при зміні напрямів потоків 

повітряних мас, ускладнює прогнозування розмірів зон ураження. У будь-якому 

разі, забруднення, що можуть бути спричинені ядерними речовинами, несуть 

виключно згубний характер. Потрібно дотримуватися максимального рівня 

захисту ядерних об’єктів, регулярно проводити їх перевірку. 

Електромагнітне забруднення 
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Кожного року ми спостерігаємо збільшення різноманітної техніки, 

технічний прогрес все більш прискорюється. Купуючи телефони, комп’ютери, 

побутову техніку, планшети та інші гаджети, ми намагаємось зробити своє 

життя якомога комфортнішим та простішим. 

Побічні ефекти такого прогресу починаєш відчувати лише з плином часу. 

Повітря в квартирі починає ставати дедалі сухішим, а вільного місця для 

розташування різноманітної техніки з кожним днем потрібно все більше. Інша 

справа, що сумлінні виробники такої техніки самі починають усвідомлювати 

усі негативні її прояви, i починають прагнути до менш шкідливої продукції. 

Серед незліченної кількості техніки, яка нас зараз оточує, 

електромагнітне випромінювання стає дедалі більш сильним. Несприятливий 

вплив на організм людини мають електромагнітні випромінювання 

промислової частоти (50 герц) та частот радіохвильового діапазону. У 

помешканнях електромагнітні поля різної потужності створюють будь-які 

електронні прилади – радіоапаратура, телевізори, холодильники тощо. 

Відповідно це створює певну небезпеку. I річ у тім, що кожен наш внутрішній 

орган працює на своїй певній частоті, наприклад, серце – близько 700 герц, 

мозок у стані сну – 10 герц, бадьорості – 50 герц [5]. Якщо поруч знаходиться 

постійне джерело електромагнітного випромінювання, яке працює на 

аналогічній, чи кратній, частоті, то це може призвести до збільшення або 

зменшення нормальної частоти роботи органу. Наслідком цього може бути 

головний біль, порушення сну, перевтома, стенокардія. Найнебезпечніший час 

для опромінення, це коли людина, а особливо дитина, перебуває у стані 

глибокого сну. 

Щоб уникнути та попередити усі можливі проблеми, слід регулярно 

провітрювати приміщення, де знаходиться техніка, протирати пил та 

розташувати неподалік живі рослини. Важливо також i вміння організовувати 

свій час, робити перерви та фізичні вправи під час довготривалої роботи за 

комп’ютером. Необхідно частіше виїжджати на природу, вживати здорову їжу. 
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СТВОРЕННЯ ЗАХИСНОГО ЕКРАНА ДЛЯ НЕСТАЦІОНАРНИХ 

РОБОЧИХ МІСЦЬ РУЧНОГО ДУГОВОГО ЗВАРЮВАННЯ 

 
Левченко О.Г., д-р техн. наук, проф.; Арламов О.Ю., ст. викл. (каф ОПЦБ  НТУУ «КПІ») 

 

Усі види електродугового зварювання супроводжуються потужним  

ультрафіолетовим випромінюванням (УФВ), яке багаторазово перевищує 

фізіологічно допустимі норми. Тому під час застосування дугового зварювання 

згідно з вимогами безпеки праці зварник обовʼязково використовує засоби 

індивідуального захисту (ЗІЗ): очі захищені світлофільтром, який підбирається з 

урахуванням яскравості та спектрального складу оптичного випромінювання 

(ОВ); маска, спецодяг і рукавиці не залишають відкритих ділянок шкіри. Таким 

чином, при дотриманні зварником вимог безпеки праці небезпечним впливом 

ОВ можна знехтувати. Але, дослідження [1-3] довели, що інтенсивність УФВ 

сягає небезпечних значень на відстані кількадесят метрів від місця зварювання. 

Отже, під небезпечне опромінення можуть потрапити допоміжний персонал, що 

знаходиться поряд і, зазвичай, не має ЗІЗ, а також випадкові люди, які 

опинились (проходили) на небезпечній відстані від нестаціонарних робочих 

місць електродугового зварювання. 

До найбільш розповсюджених нестаціонарних місць зварювання, що 

проводяться під відкритим небом і поряд з якими можуть опинитися 

незахищені люди можна віднести: будівельні майданчики, місця аварійних та 

ремонтних робіт, місця використання зварювання в побутових цілях. 

Основними видами зварювання на таких місцях є електродугове 

зварювання покритими електродами та механізоване зварювання металевим 

електродом в захисних газах. Сучасне зварювальне обладнання, що 

використовується при цих процесах, характеризується відносно компактними 

розмірами та високою мобільністю, що дає можливість проводити зварювальні 

роботи на непідготовлених майданчиках. Непередбачувані умови зварювання в 

таких випадках не дають можливості розробити універсальні заходи захисту від 

УФВ.  

Захист часом не може бути використаний, тому що, згідно з діючим 

нормативним документом [4], опромінення відкритих ділянок тіла УФС 

випромінюванням не допускається зовсім. 

Захист відстанню ускладнюється перевищенням нормативних значень 

УФС в радіусі десятків метрів, що в умовах нестаціонарних місць зварювання 

унеможливлює дотримання безпечних відстаней допоміжним персоналом та 

оточенням, наприклад, в щільних міських забудовах. 

Зниження інтенсивності УФВ в джерелі утворення також доводить свою 

низьку ефективність, тому що при найоптимальніших параметрах зварювання 

(вибір виду зварювальних матеріалів, режиму, величини струму тощо), за яких 

спостерігаються мінімальне виділення УФВ, його діючі значення інтенсивності 

все одно набагато перевищують вимоги нормативних документів. 
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Єдиним дієвим заходом захисту залишається зниження інтенсивності 

УФВ на шляху розповсюдження, тобто – екранування. 

На стаціонарних місцях зварювання використовуються зварювальні 

кабіни (рис. 1.), стіни яких мають бути пофарбовані в світлі кольори з 

додаванням в фарбу оксиду цинку або титанових білил для поглинання УФВ.  

   
Рис. 1. Зварювальні кабіни 

 

Кабіни мають висоту 1,8–2 м, стіни не повинні доходити до підлоги 25–30 

см для покращення провітрювання кабін. Використання таких кабін на 

нестаціонарних місцях зводить нанівець швидкість та мобільність проведення 

разових зварювальних робіт. Адже перевезення та встановлення громіздкої 

кабіни або збирання на місці конструкцій займає багато часу, підвищує вартість 

робіт, особливо якщо йдеться про аварійні роботи. До того ж умови зварювання 

можуть бути несумісними з розмірами чи розташуванням зварювальної кабіни. 

Наприклад, зварювальні вироби находяться на рівні землі або їхні розміри 

більші за розміри кабіни. 

В нафтогазовій галузі при проведенні зварювальних робіт на 

трубопроводах широкого розповсюдження набуло використання зварювальних 

наметів (рис. 2).  

 
Рис. 2. Зварювальні намети 

 

Зварювальний намет має низку переваг: захищає від несприятливих 

метеорологічних умов (дощу, снігу, низьких температур), стійкий до поривів 

вітру на відміну від ширм та огороджень, знижує рівень шуму, ефективно 

екранує УФВ. Але є і ряд суттєвих недоліків: 

1. Необхідність обов’язкового використання вентиляції – за наявності 

майже замкненого простору природне видалення зварювальних аерозолів при 
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їхньому значному виділенні стає неможливим. Необхідно використовувати 

припливно-витяжну вентиляцію, що збільшує час на підготовку робочого місця, 

висуває додаткові вимоги до електропостачання і збільшує вартість робіт. 

2. Можлива нестача природного освітлення – матеріал намету не може 

бути повністю прозорим, бо утвориться ефект парнику, таким чином в світлу 

пору доби намет необхідно освітлювати штучним джерелом світла. 

3. Відсутність універсальності – при прокладанні трубопроводу намет 

охоплює трубу і може переміщуватись вздовж неї до наступного місця 

зварювання. Отже відсутня необхідність витрачати час та ресурси на збирання-

розбирання намету. В інших умовах зварювання така перевага обертається на 

недолік, що в поєднанні з монтажем систем вентиляції та освітлення, робить 

використання зварювальних наметів на нестаціонарних робочих місцях 

невигідним.  

Ширми або мобільні зварювальні екрани позбавлені всіх вищеозначених 

недоліків. Вони мають відносно невелику вагу, зручні в транспортуванні, легко 

встановлюються в будь-яких місцях. Стійки ширм можуть бути додатково 

обладнані роликами для зручного пересування по рівній твердій поверхні, мати 

розсувну або шарнірну конструкцію, що дозволяє змінювати висоту або 

профіль ширми. Захисний екран ширми має бути негорючим та зносостійким. В 

якості екрану може використовуватись полірований алюміній, що ефективно 

поглинає УФВ, або набагато дешевший вогнестійкий брезент. Останнім часом 

розроблені ПВХ плівки, які мають багато переваг над традиційними 

матеріалами екранів. 

Метою роботи є комплексне дослідження вимог до пересувних мобільних 

пристроїв захисту від ультрафіолетового випромінювання та розроблення на їх 

базі мобільного захисного екрану (МЗЕ). 

Робота виконувалася кафедрою охорони праці, промислової та цивільної 

безпеки  НТУУ «КПІ» разом з відділом проблем охорони праці та екології у 

зварювальному виробництві ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України.   

Умови зварювання на нестаціонарних робочих місцях відрізняються 

своєю непередбачуваністю. Тому, при розробленні МЗЕ необхідно враховувати 

низку чинників, а саме: 

1. Стійкість конструкції. Мають враховуватись нерівність поверхні на 

який розташований МЗЕ, твердість цієї поверхні. При зварювальних роботах, 

що проводяться на вулиці, необхідно передбачити стійкість до поривів вітру. 

2. Регулювання по висоті. На стаціонарних місцях зварювання 

зварювальні поверхні знаходяться на робочих столах, а зварник працює сидячи, 

що дає можливість розрахувати висоту огородження та висоту проміжку між 

підлогою та нижньою крайкою екрану. В умовах нестаціонарних місць 

зварювальні поверхні можуть знаходитись на рівні підлоги (землі) або, навпаки, 

на певній висоті. Необхідно передбачити таке положення МЗЕ, щоб забезпечити 

вільний доступ повітря знизу екрану для вентиляції і, водночас, ефективне 

екранування від УФВ. 
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3. Легкий доступ до робочого місця. В зварювальних кабінах доступ до 

робочого місця відбувається з одного боку через двері або брезентову ширму. 

При встановленні МЗЕ необхідно передбачити як можливість вільного 

розсування екранів для доступу до зварювальних поверхонь з потрібного боку 

ззовні, так і виходу із зони зварювання в безпечний бік після припинення робіт. 

4. Довговічність та зносостійкість. Конструкція МЗЕ повинна 

враховувати велику кількість циклів збирання-розбирання для транспортування 

та переміщення, легко очищуватись від бруду. Екран має бути вогнетривким та 

стійким до іскор та бризок розплавленого металу. 

5. Розміщення знаків безпеки. МЗЕ виконує не тільки захисну функцію, а 

й попереджає про проведення небезпечних робіт та наявність небезпечних 

факторів. Рекомендується розміщення попереджувальних знаків безпеки згідно 

з ДСТУ ISO 17846:2013 (рис. 3, 4) 

 

Рис. 3. Попереджувальний знак безпеки «Обережно неіонізуюча радіація» 

 
Рис. 4. Попереджувальний знак безпеки «Обережно. Зварювання» 

 

В якості захисного екрану пропонується використовувати ПВХ плівку 

Screenflex (табл. 1.). 

З наведених характеристик можна зробити висновок, що плівка 

задовольняє всім основним вимогам до матеріалу захисного екрану, а саме: 

 ефективно захищає від УФВ у відповідності до EN 1598; 

 пропускає світло в видимому діапазоні; 

 має звукоізолюючі властивості; 

 має щільну, стійку до розривів структуру, що обумовлює тривале 

використання; 

 вогнетривкий, стійкий до бризок розпеченого металу та іскор; 

 не проводить електричний струм; 

 не вбирає вологу та легко очищується. 
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Таблиця 1 

Технічні характеристики захисної плівки Screenflex 

 

Властивість 
Норматив 

(стандарт) 

Одини-

ці вимі-

рюванн

я 

Якість Опис 

1 2 3 4 5 

Світлофільтр 

ультрафіоле-

тового та 

інфрачервоно-

го випроміню-

вання (УФ/ІЧ) 

EN 1598 

– 

EN 

1598 

Потужність фільтрації 

випромінювання зварювальної дуги, 

що дозволяє використовувати 

матеріал у якості зварювального 

екрану 

Вогне-

тривкість 
– 

Стандартна класифікація 

вогнетривких властивостей та опір 

займанню матеріалу 

Опір УФВ – 
Властивість протистояти УФВ 

зварювальної дуги 

Світло-

пропускання 
% 0,01–13 

Кількість видимого світла, що 

проходить крізь матеріал 

Звуко- 

Ізоляція 
DIN 52210 dB >35 

Усереднений рівень звукового тиску 

(частота 0,1–3,2 кГц), що знижується 

завісою площею 1,76 м2 і товщиною 

5 мм 

Твердість за 

Шором А 
EN ISO 868 Sh A 80 

Шкала від 0 (м’який) до 100 

(твердий) 

Опір розриву DIN 53515 N/mm 55 
Міра необхідної сили для 

розривання зразку, що потріскався 

Стійкість до 

розривів 

ASTM 

D 638 

EN ISO 527 

N/mm2 18 
Максимальне зусилля, що витримує 

матеріал до розриву 

Розтягнення 

розриву 
% 300 

Максимальне розтягнення матеріалу 

до розриву  

Розтягнення 

після розриву 
% 62 

Розтягнення, що триває після 

розриву матеріалу на місці 

розтягнення 

Термічна 

провідність 

ASTM 

C 177 
W/m.K 0,16 

Чим менше це значення, тим більш 

ізолюючим є матеріал 

Температура 

розриву від 

холоду 

ISO 8570 ˚C -25 

Температура, за якої матеріал, що 

скручується, розривається. Точка 

хрупкості. 

Температура 

використання 
EN 1876 ˚C 

від -15 

до +50 

Температурний діапазон, в якому 

матеріал зберігає свої механічні 

властивості (гнучкість) 
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1 2 3 4 5 

Теплоємність ISO 11357 kJ/kg.K 1,6 
Енергія, необхідна, щоб підвищити 

температуру 1 кг матеріалу на 1˚C 

Поверхневий 

опір 
IEC 60093 Ω·cm 4·1013 

Електричний опір поверхні 

матеріалу, виміряний під напругою 

500В 

Абсорбція 

води 
EN ISO 62 % -0,2 

Зміна маси матеріалу після 

перебування в окремих умовах 

(виділення) 

Щільність 
ASTM 

D 792 
g/cm3 1,2–1,3 Маса одиниці об’єму 

 

Необхідно відмітити поєднання абсолютної непрозорості матеріалу 

екрану для УФВ та світлопропускання у видимому діапазоні. Графіки 

залежності спектральної трансмісії від довжини хвилі наведено на рис. 5. 

 

 
 

 

Рис. 5. Залежність спектральної трансмісії матеріалу екрану від довжини 

хвилі 

 

Рекомендовано у якості матеріалу МЗЕ використовувати ПВХ плівку 

червоного кольору. По-перше, червоний колір сигналізує про можливу 

небезпеку. По-друге, виходячи з рис. 5, саме цей матеріал найкраще пропускає 

світло в видимому діапазоні, в його теплій ділянці, що дає можливість безпечно 

спостерігати за проведенням зварювальних робіт, наглядати за дотриманням 

правил безпеки, контролювати хід процесу. Важливо також відмітити, що екран 

майже не затримує інфрачервоне випромінювання, таким чином, не йдеться про 

ефект парнику, що обумовлює комфортні умови праці. 

Враховуючи всі вищеозначені вимоги та рекомендації було розроблено та 

виготовлено дослідний зразок відповідного МЗЕ (рис. 6).  

% 

λ,нм 

УФВ 

А В С 

Видиме 

світло 

Інфрачервоне 

випромінювання 
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Екран складається з двох розсувних стойок, що регулюються по висоті за 

допомогою втулок та поперечини з гаками, за які чіпляється ПВХ екран, 

згорнутий в рулон на металевому стрижні.  

В нижній частині стойок розташовані 4 крюки, що дає можливість 

розміщувати рулон з ПВХ екраном на висоті від 0,1 до 0,4 метрів для 

вентиляції, в залежності від можливого місця зварювання. За допомогою втулок 

стрижень рулону надійно закріплюється на крюках, що надає додаткової 

жорсткості всій конструкції. 

 

 
 

Рис. 6. Складальне креслення МЗЕ 

 

Також, до стойок, за необхідності, можливе кріплення різних ніжок. Так 

кріплення ніжок типу «стрілка», дає можливість розташовувати декілька МЗЕ 

під кутом 90° (рис. 7), що забезпечує щільне огородження місця проведення 

зварювальних робіт. 

 
 

Рис. 7. Приклад розміщення МЗЕ під кутом 90° 

 

Висновок. Дослідний зразок МЗЕ (рис. 8) було виготовлено та 

випробувано на підприємстві ТОВ «ПІВНІЧНО-УКРАЇНСЬКИЙ 

БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС».  
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Рис. 8. Дослідний зразок МЗЕ 

 

В результаті випробувань у виробничих умовах встановлено наступні 

переваги МЗЕ: компактність, легкість монтажу, зручність у переміщенні, 

наявність налаштувань під нерівність поверхні, можливість безпечного 

стороннього нагляду за ходом робіт. До позитивних нововведень можна 

віднести, також, розташування на поверхні захисної плівки екрану знаків 

безпеки. 

Література 

 

1. Левченко О. Г., Малахов А. Т., Арламов А. Ю. Ультрафиолетовое 

излучение при ручной дуговой сварке покрытыми электродами // 

Автоматическая сварка. – 2014.  № 6-7. – С. 155-158. 

2. Левченко О. Г., Арламов О. Ю. Санітарно-гігієнічна оцінка оптичного 

випромінювання при ручному дуговому зварюванні неплавким електродом в 

середовищі захисного газу // Проблеми охорони праці, промислової та 

цивільної безпеки: Збірник матеріалів Тринадцятої Всеукраїнської науково-

методичної конференції (з участю студентів), м. Київ, 10-12 листопада 2015 р. 

– К.: НТУУ "КПІ", 2015. - 475 с. 

3. Левченко О. Г., Арламов О. Ю. Ультрафіолетове випромінювання при 

механізованому зварюванні в захисних газах // Безпека життя і діяльності 

людини – освіта, наука, практика: Збірник наук. праць ХV міжнар. наук.-практ. 

конф. (19-20 травня 2016 р., м. Київ, Національний авіаційний університет). – 

К.: "Темпо", 2016. – С. 122-125. 

4. НАОП 0.03-3.17-88 / ДНАОП 0.03-3.17-88 / СН 4557-88. Санітарні 

норми ультрафіолетового випромінювання у виробничих приміщеннях  [Затв. 

19880223№4557-88].  

 



  

 196 

МОДЕЛЮВАННЯ ВИДІЛЕНЬ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН ПРИ РУЧНОМУ 

ДУГОВОМУ ЗВАРЮВАННІ ВИСОКОЛЕГОВАНИМИ ЕЛЕКТРОДАМИ 

 
Левченко О.Г., д-р техн. наук, проф. (каф ОПЦБ  НТУУ «КПІ»);  

Безушко О.М., м.н.с. (Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона) 

 

Найшкідливішим для людини виробничим фактором процесу ручного 

дугового зварювання високолегованими електродами є зварювальний аерозоль 

(ЗА), у складі якого можуть бути шестивалентний хром, нікель, марганець, 

фтор та інші хімічні речовини. Відбирання проб ЗА під час зварювання та 

проведення його хімічного аналізу в лабораторних умовах з метою санітарно-

гігієнічного оцінювання електродів потребує застосування спеціальних дорогих 

методик і займає багато часу. Враховуючи, що на ринок України поступають 

все нові вітчизняні та зарубіжні марки електродів, актуальним постає питання 

прогнозування хімічного складу зварювального аерозолю розрахунковим 

методом. Для цього ми скористались новим підходом у сфері математичного та 

фізичного моделювання. 

Відомо, що електродугове зварювання характеризується високими 

значеннями градієнтів температур у дуговому проміжку. Значна частина 

поверхні металу електродних капель та зварювальної ванни знаходяться в 

киплячому стані і виділяють у зону дуги велику кількість парів металу, з яких в 

результаті їх конденсації та окислення в повітрі робочої зони утворюються 

шкідливі для організму зварників аерозолі (ЗА).  

Метою даної роботи є математичне моделювання хімічного складу 

зварювального аерозолю при ручному дуговому зварюванні високолегованими 

електродами на основі фізико-хімічних властивостей компонентів поверхні 

зварювальної ванни. 

З підвищенням температури пружність парів різних речовини зростає. 

При досягненні значення пружності, яке дорівнює атмосферному тиску (101325 

Па), речовина кипить [1]. Залежність тиску насиченої пари рі поблизу поверхні 

розплавленого металу від її температури може бути визначена за допомогою 

рівняння Клапейрона-Клаузіуса [2] 

 0

к п

1 1
р р exp ( )

k T T

 
   

 
і , (1) 

де рі – тиск насиченої пари над поверхнею і-го елементу; р0 – атмосферний тиск 

(р0 = 1 атм); Тк  – температура кипіння і-го елемента (температура, при якій тиск 

насиченої пари даного елементу дорівнює атмосферному); Тп – температура 

поверхні, λ – робота виходу атома відповідного елемента, k – постійна 

Больцмана. Дане рівняння виконується за умови, коли пара підлягає закону 

ідеального газу, а мольний об’єм рідини (Vр) набагато менший мольного об’єму 

пари (Vп). 

За результатами розрахунків побудували графічні залежності тиску 

насиченої пари окремих елементів від температури згідно рівняння 

Клапейрона-Клаузиуса при р0 = 1атм, Тп = 1500…3300 К (рис. 1). Аналіз 
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наведених даних показує, що в процесі зварювання відкритою дугою у першу 

чергу найбільш інтенсивно буде випаровуватися марганець, потім хром, залізо і 

нікель. 
 

Рис. 1. Залежність пружності парів хрому, нікелю, марганцю та заліза від 

температури при р0=101325 Па 
 

Для проведення розрахунку значення роботи виходу атома λ і 

температури Тк, при яких тиск насиченої пари відповідного елементу дорівнює 

атмосферному, були використані дані [3, 4] та зведені в таблицю 1. 

 

Таблиця 1 

Фізичні властивості компонентів розплавленого металу 

Хімічний елемент Cr Mn Ni Fе 

λ эрг×10-12 5,79 3,73 6,31 5,65 

Тк, К 2840 2424 3173 3008 

 

Оцінимо результуючий тиск насичених парів над поверхнею сплаву, що 

перебувають у рідкому стані [5]. Будемо вважати зазначені сплави слабкими 

розчинами Cr, Mn, Ni в залізі. Результуючий тиск ( пp ) визначимо як суму тисків 

насиченої пари над і-тим компонентом (pi) сплаву з урахуванням активності і-

того компоненту в розчині ( i )  

 п i i

i

p p   . (2) 
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Позначимо  рip як пружність пари і-того елементу над розплавом, тоді        

                                      ір і iр p   , а 
п iр

i

p p . 

Для визначення активності заліза, можна скористатися законом Рауля [2, 

5]: 

 Fe FeX  , (3) 

де FeX  − мольна (атомарна) частка Fe у відповідному сплаві. Тут слід зазначити, 

що закон Рауля практично застосуємо тільки для слабких розчинів, насичена 

пара яких поводиться як ідеальний газ, тобто виконується тим краще, ніж 

нижчий тиск пари.  

При визначенні активності пари розчинених речовин (Cr, Mn, Ni) будемо 

використовувати закон Генрі [2, 5]. Представимо активності домішок у 

наступному вигляді: 

 Ni Mn, Cr,Ni Mn, Cr,Ni Mn, Cr, Xγα  , (4) 

де Ni Mn, Cr,γ  − коефіцієнт активності, Xip − мольна (атомарна) частка відповідного 

розчиненого елемента, тобто його концентрація у сплаві. Через відсутність 

даних припустимо, що всі коефіцієнти активності дорівнюють одиниці.  

Таким чином, з огляду на співвідношення (3) і, припускаючи, що  

Ni Mn, Cr,Ni Mn, Cr, Xα  , з допомогою формул (1) і (2) можна оцінити тиск насиченої 

пари над поверхнею сплавів, що перебувають у розплавленому стані, в 

залежності від Тп. Мольна частка елементу в розплаві  розраховується за 

відношенням 

 
ip i

ip

ip i

C : A
X

C : A



, (5) 

де Аі – атомна маса елементів, ipC  − масова частка і-того елементу в сплаві. 

Дослідимо особливості випаровування багатокомпонентного сплаву на 

прикладі високолегованих електродів типу Э-08Х20Н9Г2Б (20% Cr, 2% Mn, 9% 

Ni). Тиск насиченої пари над розплавом для Cr,  Mn, Ni, Fe наведено в таблиці 2 

та відображені на рис. 2. 

Для визначення кількісних характеристик процесу випаровування 

(густини, температури та швидкості відтоку пари) користуються моделлю 

Найта [6], яка базується на припущені, що потік пари одновимірний та 

стаціонарний. Дана модель активно застосовується для проведення числового 

аналізу теплових та газодинамічних характеристик потоку пари при лазерному 

зварюванні [6-9]. Відсутня інформація щодо застосування її для ручного 

дугового зварювання як найпоширенішого в промисловості способу 

зварювання.  
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Таблиця 2 

Залежність тиску насиченої пари над розплавом від температури поверхні 

металевого сплаву 
Атомний склад 

електрода типу Э-

08Х20Н9Г2Б 

XCr = 0,213; XMn = 0,02; XNi = 0,085;   

XFe = 0,683 

Тп, К 
пp , Па 

1900 133,771 

2000 309,527 

2100 680,615 

2200 1,429∙103 

2300 2,872∙103 

2400 5,541∙103 

2500 10,28∙103 

2600 18,37∙103 

2700 31,71∙103 

2800 52,97∙103 

2900 85,82∙103 

3000 135,1∙103 

3100 207,2∙103 

3200 310,2∙103 

 

 

 
Рис. 2. Залежність тиску насиченої пари над поверхнею сплаву електродів типу 

Э-08Х20Н9Г2Б від температури 
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Відповідно до цієї моделі, поблизу поверхні металу, що випаровується 

існує кнудсенівський прошарок товщиною близько декількох довжин вільного 

пробігу, за межами якого (в газодинамічній ділянці течії) встановлюється 

рівновага щодо поступальних ступенів свободи частинок пари. У роботах [6-9] 

було запропоновано наступні співвідношення, що пов'язують густину рν і 

температуру Тν пари на межі кнудсенівського прошарку з густиною насиченої 

пари ρп і температурою поверхні, що випаровується Тп 

 
2

v

2

п

T m 64
1 (1 1 )

T 32 m


    


, (6) 
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 m , (7) 

де erfc(m) − інтеграл вірогідності (12), Тν − температура парової фази на границі 

кнудсенівського прошарку, Тп − температура поверхні (при 2930 К для сплаву 

Э-08Х20Н9Г2Б пp = р0), ρп − густина насиченої пари що відповідає Тп сплаву     

п v
п

п

P M

k T


 


,   

 
22 3 m

1 2 3erfc(m) 1 (а t a t a t ) e (m)          ,                       (8) 

 

де 
1

t
1 q m


 

, 5(х) 2,5 10   , q = 0,47047, а1 = 0,3480242, а2 = - 0,09587..98, а3 = 

0,74785..56. 

Числове значення m розраховується за формулою   

 

1
2 2

vM u
m

2 k T

 
  

  
, (9) 

де k – постійна Больцмана 1,38·10-16 эрг/К, u – середньомасова швидкість 

відтоку від поверхні металу. 

Середньомасову швидкість відтоку від поверхні металу розраховували за 

формулою  

 

0

m
0

0

0

0 m
0

0 0

p
s 1

p
u

1 p
1 1

2 p

 
  
 

  
     

  

, (10) 

де р0 = 1 атм. = 105 Па – атмосферний тиск,  γ0 = 1,4 – постійна адіабата повітря, 

s0 = 331,5 м/с – швидкість звуку в повітрі, р0
m – тиск пари поблизу поверхні але 

не насиченого 0

m

k Т
p

М

 



  
 . 

Розрахунок конвективного потоку пари здійснювався за формулою  

        
і i

p,i i p

п v

р M
J j

р M
    , (11) 



  

 201 

де рп − результуючий тиск розраховується за формулою (2), pi − тиск насиченої 

пари над і-тим компонентом формули (1), αі − активність і-того компоненту 

розраховується за формулою (3-4), Мі – молекулярна маса, Мν – середня маса 

атому багатокомпонентної пари (12), jр – потік випаровування при плавленні, 

що спричиняє зміну тиску при Тповерхні = місцевій температурі Т1;  

 
n

i i
i

i 1 п

p
M M

p




 
  , (12) 

 

 pj s     ≈  u  , (13) 

де М – число Маха М = u/s на зовнішній границі прошарку Кнудсена, ρν − 

густина парової фази на границі кнудсенівського шару, u – середньомасова 

швидкість відтоку від поверхні металу, s − місцева швидкість звуку 
5kT

s
3M





 .  

Отримані значення конвективного потоку пари наведено в таблиці 3. 

 

Таблиця 3 

Рівень конвективних потоків елементів Cr, Mn, Ni, Fe при зварюванні 

електродами типу Э-08Х20Н9Г2Б 

Тп, 

К 

JCr, 

кг∙м-2∙с-1 

JMn, 

кг∙м-2∙с-1 

JNi, 

кг∙м-2∙с-1 

JFe, 

кг∙м-2∙с-1 

1 2 3 4 5 

2930 0,1625 0,0565 0,0162 0,1727 

2935 1,0838 0,3734 0,1086 1,1512 

2940 2,0169 0,6889 0,2025 2,1411 

2945 2,962 1,003 0,2981 3,1425 

2950 3,9191 1,3158 0,3952 4,1555 

2955 4,8884 1,6272 0,494 5,1802 

2960 5,87 1,9373 0,5945 6,2168 

2965 6,864 2,2462 0,6967 7,2653 

2970 7,8706 2,5539 0,8005 8,326 

2975 8,89 2,8604 0,9061 9,3988 

2980 9,9221 3,1657 1,0135 10,4841 

2985 10,9673 3,4699 1,1226 11,5818 

2990 12,0255 3,773 1,2335 12,6921 

2995 13,0971 4,0751 1,3462 13,8151 

3000 14,1821 4,3762 1,4607 14,9511 

3005 15,2806 4,6763 1,5772 16,1001 

3010 16,3928 4,9754 1,6955 17,2622 

3015 17,5189 5,2737 1,8157 18,4377 

3020 18,6591 5,571 1,9378 19,6266 

3025 19,8134 5,8675 2,0619 20,8292 

3030 20,982 6,1632 2,188 22,0455 

3035 22,1652 6,4581 2,3161 23,2757 
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1 2 3 4 5 

3040 23,3631 6,7522 2,4462 24,52 

3045 24,5757 7,0456 2,5784 25,7775 

3050 25,8034 7,3384 2,7126 27,0515 

3055 27,0463 7,6305 2,849 28,3389 

3060 28,3046 7,922 2,9875 29,6411 

3065 29,5784 8,2129 3,1282 30,9582 

3070 30,8679 8,5032 3,271 32,2904 

3075 32,1733 8,793 3,4161 33,6378 

3080 33,4948 9,0823 3,5635 35,0006 

3085 34,8326 9,3711 3,7131 36,3791 

3090 36,1869 9,6595 3,8651 37,7732 

3095 37,5578 9,9476 4,0193 39,1834 

3100 38,9457 10,2352 4,176 40,6097 

3105 40,3506 10,5225 4,335 42,0524 

3110 41,7728 10,8095 4,4965 43,5116 

3115 43,2125 11,0962 4,6605 44,9875 

3120 44,6699 11,3827 4,827 46,4803 

3125 46,1452 11,6689 4,9959 47,9903 

3130 47,6386 11,955 5,1675 49,5177 

3135 49,1504 12,2409 5,3417 51,0626 

3140 50,6808 12,5267 5,5185 52,6252 

3145 52,23 12,8124 5,6979 54,2059 

3150 53,7983 13,098 5,8801 55,8047 

3155 55,3858 13,3836 6,065 57,4219 

3160 56,9928 13,6692 6,2527 59,0578 

3165 58,6196 13,9548 6,4432 60,7126 

3170 60,2664 14,2405 6,6366 62,3865 

3175 61,9335 14,5263 6,8329 64,0797 

3180 63,621 14,8121 7,0321 65,7925 

3185 65,3294 15,0982 7,2342 67,5251 

3190 67,0587 15,3844 7,4394 69,2778 

3195 68,8094 15,6708 7,6476 71,0509 

3200 70,5816 15,9575 7,859 72,8444 

3205 72,3756 16,2444 8,0734 74,6589 

3210 74,1918 16,5317 8,2911 76,4944 

3215 76,0303 16,8192 8,5119 78,3512 

3220 77,8915 17,1072 8,7361 80,2297 

3225 79,7757 17,3955 8,9635 82,1301 

3230 81,6831 17,6842 9,1943 84,0527 

3235 83,6141 17,9734 9,4285 85,9977 

3240 85,5689 18,2631 9,6662 87,9654 

3245 87,5479 18,5533 9,9074 89,9562 
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1 2 3 4 5 

3250 89,5514 18,844 10,1521 91,9703 

3255 91,5796 19,1353 10,4004 94,008 

3260 93,633 19,4272 10,6523 96,0697 

3265 95,7118 19,7197 10,908 98,1555 

3270 97,8164 20,0129 11,1674 100,2659 

3275 99,947 20,3068 11,4306 102,4012 

3280 102,1041 20,6014 11,6976 104,5616 

3285 104,288 20,8967 11,9686 106,7475 

3290 106,499 21,1929 12,2435 108,9592 

3295 108,7375 21,4898 12,5224 111,197 

3300 111,0038 21,7876 12,8054 113,4614 

3305 113,2984 22,0863 13,0925 115,7526 

3310 115,6215 22,3859 13,3838 118,071 

3315 117,9735 22,6864 13,6794 120,4169 

3320 120,3549 22,9879 13,9792 122,7907 

3325 122,766 23,2904 14,2835 125,1927 

3330 125,2073 23,5939 14,5921 127,6234 

3335 127,679 23,8985 14,9053 130,0831 

3340 130,1816 24,2042 15,223 132,5721 

 

За отриманими даними побудували залежність потоку хрому, нікелю, 

марганцю та заліза від температури (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Залежність конвективного потоку хрому, нікелю, марганцю та заліза від 

температури поверхні краплі 

 

Як видно з рис. 3, у діапазоні температур від 2900 К до 3400 К, 

найбільший потік випаровування має хром та залізо. Для визначення 
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інтенсивності випаровування цих елементів припустимо, що площа 

випаровування така ж як площа сфери з діаметром, що дорівнює діаметру 

електрода.  

Діаметр електродів, якими виконували експериментальне зварювання, 

становить 4 мм. Тоді площа сферичної краплі розплавленого металу 

розраховується за формулою Sкраплі = πd2 = 50,26 мм2 = 5,0265·10-5 м2. 

Потік випаровування і-го елементу запишемо у вигляді (14) 
 Jі = Vі / Sкраплі. (14) 

Звідси Vі = Jі·Sкраплі. Розраховані значення інтенсивності випаровування 

хімічних елементів при різних температурах наведено в таблиці 4. 

 

Таблиця 4 

Інтенсивність випаровування елементів Cr, Mn, Ni, Fe при різних температурах 

Тп, К VCr ×10-5, кг/c VMn×10-5, кг/с VNi×10-5, кг/с VFe×10-5, кг/с 

1 2 3 4 5 

2930 0,81680625 0,283997 0,081429 0,868077 

2935 5,4477207 1,876895 0,545878 5,786507 

2940 10,13794785 3,462756 1,017866 10,76224 

2945 14,888493 5,04158 1,4984 15,79578 

2950 19,69935615 6,613869 1,986473 20,88762 

2955 24,5715426 8,179121 2,483091 26,03828 

2960 29,505555 9,737838 2,988254 31,24875 

2965 34,501896 11,29052 3,501963 36,51903 

2970 39,5615709 12,83718 4,023713 41,85064 

2975 44,685585 14,3778 4,554512 47,24307 

2980 49,87343565 15,91239 5,094358 52,69833 

2985 55,12713345 17,44145 5,642749 58,21592 

2990 60,44617575 18,96498 6,200188 63,79684 

2995 65,83257315 20,48349 6,766674 69,4416 

3000 71,28632565 21,99697 7,342209 75,1517 

3005 76,8079359 23,50542 7,927796 80,92715 

3010 82,3984092 25,00885 8,522431 86,76845 

3015 88,05875085 26,50825 9,126616 92,6771 

3020 93,78996615 28,00263 9,740352 98,6531 

3025 99,5920551 29,49299 10,36414 104,698 

3030 105,466023 30,97932 10,99798 110,8117 

3035 111,4133778 32,46164 11,64188 116,9953 

3040 117,4346222 33,93993 12,29582 123,2498 

3045 123,5297561 35,41521 12,96033 129,5756 

3050 129,7007901 36,88647 13,63488 135,9744 

3055 135,948227 38,35471 14,3205 142,4455 

3060 142,2730719 39,81993 15,01667 148,991 

3065 148,6758276 41,28214 15,7239 155,6114 
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1 2 3 4 5 

3070 155,1574994 42,74133 16,44168 162,3077 

3075 161,7190925 44,19801 17,17103 169,0804 

3080 168,3616122 45,65218 17,91193 175,9305 

3085 175,0860639 47,10383 18,6639 182,8595 

3090 181,8934529 48,55348 19,42793 189,867 

3095 188,7842817 50,00161 20,20301 196,9554 

3100 195,7605611 51,44723 20,99066 204,1247 

3105 202,8222909 52,89135 21,78988 211,3764 

3110 209,9709792 54,33395 22,60166 218,7111 

3115 217,2076313 55,77505 23,426 226,1297 

3120 224,5332524 57,21514 24,26292 233,6332 

3125 231,9488478 58,65373 25,11189 241,2232 

3130 239,4554229 60,09181 25,97444 248,9007 

3135 247,0544856 61,52888 26,85006 256,6662 

3140 254,7470412 62,96546 27,73874 264,5206 

3145 262,534095 64,40153 28,64049 272,466 

3150 270,417155 65,8371 29,55632 280,5023 

3155 278,3967237 67,27267 30,48572 288,6312 

3160 286,4743092 68,70823 31,4292 296,854 

3165 294,6514194 70,1438 32,38674 305,1719 

3170 302,9290596 71,57987 33,35887 313,5857 

3175 311,3087378 73,01645 34,34557 322,0966 

3180 319,7909565 74,45302 35,34685 330,706 

3185 328,3782291 75,8911 36,36271 339,4149 

3190 337,0705556 77,32969 37,39414 348,2249 

3195 345,8704491 78,76928 38,44066 357,1373 

3200 354,7784124 80,21037 39,50326 366,1524 

3205 363,7959534 81,65248 40,58095 375,273 

3210 372,9250827 83,09659 41,67521 384,4991 

3215 382,166303 84,54171 42,78507 393,8323 

3220 391,5216248 85,98934 43,91201 403,2746 

3225 400,9925561 87,43848 45,05503 412,8269 

3230 410,5801022 88,88963 46,21515 422,4909 

3235 420,2862737 90,3433 47,39236 432,2674 

3240 430,1120759 91,79947 48,58715 442,1581 

3245 440,0595194 93,25816 49,79955 452,1648 

3250 450,1301121 94,71937 51,02953 462,2887 

3255 460,3248594 96,18359 52,27761 472,5312 

3260 470,6462745 97,65082 53,54379 482,8943 

3265 481,0953627 99,12107 54,82906 493,3786 

3270 491,6741346 100,5948 56,13294 503,9865 

3275 502,3835955 102,0721 57,45591 514,7196 
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1 2 3 4 5 

3280 513,2262587 103,5529 58,79799 525,5789 

3285 524,203632 105,0373 60,16017 536,5663 

3290 535,3172235 106,5261 61,54195 547,6834 

3295 546,5690438 108,0185 62,94384 558,9317 

3300 557,9606007 109,5154 64,36634 570,3137 

3305 569,4944076 111,0168 65,80945 581,8304 

3310 581,1714698 112,5227 67,27367 593,4839 

3315 592,9937978 114,0332 68,7595 605,2755 

3320 604,9639049 115,5487 70,26645 617,2075 

3325 617,083299 117,0692 71,79601 629,2811 

3330 629,3544935 118,5947 73,34719 641,499 

3335 641,7784935 120,1258 74,92149 653,8627 

3340 654,3578124 121,6624 76,51841 666,3737 
  

Графічна залежність розрахованих даних наведена на рис. 4. 
 

 
 

Рис. 4. Залежність інтенсивності випаровування хрому, нікелю, марганцю та 

заліза від температури краплі 

 

Отримані залежності показують, що в даному діапазоні температур 

найбільш інтенсивно випаровується хром та залізо.   

Експериментальні значення інтенсивності утворення (виділення) ЗА (у 

тій хімічній формі, в якій вони визначались) при зварюванні електродами типу 

Э-08Х20Н9Г2Б наведено в таблиці 5. 
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Таблиця 5  

Інтенсивність утворення компонентів ЗА (Vi) при зварюванні електродами типу 

Э-08Х20Н9Г2Б (АНВ-65у) 
Vi ×10-5, кг/с 

CrO3 Cr2O3 Mn Ni 

0,018337 0,025005 0,020004 0,003334 

 

За експериментальними даними було побудовано відповідні діаграми 

(рис. 5). 

 

 

 

Рис. 5. Інтенсивність виділення компонентів ЗА (CrO3, Cr2O3, Mn, Ni) при 

зварюванні електродами типу Э-08Х20Н9Г2Б 

Як видно з отриманих результатів, сумарне значення сполук хрому 

переважає над значеннями інших шкідливих компонентів, що підтверджує 

розрахункові значення інтенсивності випаровування хрому, присутнього у 

складі ЗА в найбільшій кількості.  

Слід зазначити, що пари металу, інтенсивність виділення яких з краплі 

розплавленого на торці електрода металу розраховуємо, переносяться у 

зварювальну ванну, де частково конденсуються, а решта розсіюється за межі 

дуги, утворюючи аерозоль як результат конденсації. Таким чином, результати 

експериментальних визначень кількості виділеного ЗА показують тільки ту 

частину парів металу, яка пішла на утворення ЗА. Тому для уточнення 

прогнозованого значення інтенсивності виділення компонентів ЗА було 

введено коефіцієнт співвідношення Кv i реальної інтенсивності виділення і-того 

компоненту  ЗА Vі екс до його розрахованої інтенсивності випаровування Vі роз 

                                Кv i = Vі екс / Vі роз.                                             (15) 
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Оскільки електроди одного типу можуть мати різний вид покриття, 

різний спосіб розкислення-легування металу шва і т.д., порівнювати між собою 

доцільно електроди з однотипними конструктивними особливостями покриття, 

оскільки за даними роботи [10] вони також впливають на процес утворення ЗА. 

У даному випадку зварювання виконувалось електродами типу Э-08Х20Н9Г2Б 

марки АНВ-65у з основним видом покриття (спосіб розкисленням легуванням 

через електродний стрижень) при застосуванні постійного струму зворотної 

полярності. Відповідно до цього у таблиці 6 наведено розрахункове значення 

коефіцієнтів прогнозування інтенсивності виділення і-того компоненту ЗА Кv i 

для хрому, нікелю та марганцю при температурі поверхні краплі розплавленого 

металу Тп = 3000 К. Оскільки експериментальне значення інтенсивності 

випаровування хрому наведено для трьохвалентного та шестивалентного 

хрому, просумуємо їх для порівняння з розрахунковими даними.  

 

Таблиця 6.  

Значення коефіцієнтів прогнозування інтенсивності виділень хрому, 

нікелю та марганцю при зварюванні електродами типу Э-08Х20Н9Г2Б з 

основним видом покриття (спосіб розкисленням легуванням через електродний 

стрижень) при застосуванні постійного струму зворотної полярності 

 

Кv Cr Кv Ni Кv Mn 

6,08∙10-4 4,54∙10-4 9,09∙10-4 

 

Перевірка точності математичної моделі показала, що відносна похибка 

співвідношень компонентів ЗА як експериментальних даних, так і 

прогнозованих становить не більше 30%. Величина такої похибка пояснюється 

тими припущеннями, які були прийняті в процесі створення даної системи 

моделювання.   

Таким чином, розглянута математична модель дає можливість 

прогнозувати не тільки відносний відсотковий склад ЗА, як це було можливо до 

цього часу [11], але й приблизно розраховувати інтенсивність виділення його 

токсичних компонентів як основного гігієнічного показника зварювальних 

електродів, на основі якого визначають ступінь ризику шкідливої дії процесу 

зварювання на організм зварника [12].  
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ПРОФЕСІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ТА МЕТОДИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

ПРАЦІВНИКІВ У СФЕРІ ІТ 
 

Лецик А.О., студ. (гр. КП-51м, ФПМ НТУУ «КПІ»); 

Полукаров Ю.О., к.т.н., доц. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ») 

 

Будь-яка робота вимагає напруженості з боку робітника. Але ефективність 

роботи залежить від багатьох факторів. Але існує багато факторів, які впливають 

на ефективність роботи і стан здоров’я працівника. І надалі з технічними 

розвитком це питання потребує все більшого і більшого розгляду.  

Працездатність показує з якою ефективністю робітник може виконати свою 

роботу. Людина вважається працездатною, якщо вона не відчуває перевтоми або 

перенапруження. Щоб визначити стан працездатності людини необхідно 

врахувати такі показник:ефективність праці та стан здоров’я. 

Зі збільшенням ефективності праці може настати такий момент, що людина 

потрапляє в зону неадекватної професійної працездатності, що в свою чергу 

викликає погіршення стану здоров’я, а згодом і зниження можливостей до роботи. 

Тому необхідно визначити професійний оптимум працездатності, який дозволить 

виконувати роботу з максимальною ефективністю, при цьому не виникатиме 

значного погіршення здоров’я. 

Важливою проблемою сьогодення вважається погіршення стану здоров’я 

людей працездатного віку і дітей через надмірне використання електричних 

приборів і в особливості комп’ютерів. Люди почали більш широко 

використовувати різноманітні комп’ютерні засоби в повсякденному житті, що 

особливо сильно діє на тих, хто активно моє з ними справу і на робочому місці. 

Протягом 2001-2003 років працівниками факультету електроніки 

Національного університету України «Київський політехнічний інститут» за 

підтримки і сприяння Київської державної адміністрації було проведено 

дослідження, головною метою якого було виявити головні проблеми зі 

шкідливого впливу персональних комп’ютерів на організм учнів і було 

розглянуто методи вирішення деяких з даних проблем. Але як показують багато 

різноманітних досліджень впливовими організаціями всього світу дані проблеми 

стосуються не лише студентів, але і всіх користувачів комп’ютерів і варіанти 

вирішення цих проблем необхідно знаходити максимально швидко.  

Одним з важливих факторів впливу на ефективність роботи людини є вплив 

на неї трудового середовища. Для підвищення працездатності необхідно 

максимально зменшити впливу на організм дії електромагнітних хвиль різних 

частотних діапазонів, статичної електрики, шуму, мікрокліматичних, хімічних та 

біологічних чинників. Якщо не обмежити дію таких подразників, то у людини 

почнуть розвиватись різні захворювання (серцево-судинні, психічні). Це буде 

негативно впливати на якість роботи й її ефективність. 

На сьогодні багато людей довгий час проводять за екранами комп’ютерів. 

Тривала розумова робота за комп’ютером знижує зосередженість людини і 

викликає перевтому. З часом починають розвиватись проблеми зі здоров’ям, а 

саме: погіршення зору, пам’яті, кровообігу, що може викликати ряд інших тяжких 
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хвороб, виникнення захворювань з опорно-руховим апаратом, постійна 

роздратованість і багато іншого. 

Під час тривалої роботи за монітором у людини починають боліти очі, 

з’являється відчуття дискомфорту в області очей. Особливо такі проблеми 

стосуються вікових працівників і тих, хто має різноманітні захворювання 

зорового апарату. Часто це буває банально через неправильне налаштування 

яскравості, контрастності або інших параметрів дисплею, які додатково 

навантажують зір.  

Існує також небезпека отримати синдром зап’ястного каналу. Під час 

тривалого користування мишею, коли людина не робить ніяких інших рухів і не 

розминає руку, то з часом починає відчуватись біль, поколювання, заніміння у 

районі зап’ястка. Згодом це може перерости у проблеми з пошкодженням суглобів 

і зв’язок кисті.  

Часто працівників турбує синдром хронічної втоми. Він викликаний 

впливом на користувача випромінюванням від монітору та системного блоку. 

Передня частина монітора більш захищена особливим покриттям, але задня є 

значним джерелом випромінювання. Особливо це стосується моніторів старого 

типу. Вони мають більше випромінювання і додатково ще й опромінюють 

користувачів по різним бокам монітору. Хоча даний вид загрози не особливо 

шкідливий при незначному перебуванні людини за комп’ютером, але при 

постійному безперервному перебуванні може бути викликано підвищену 

роздратованість, погіршення пам’яті і сну. 

Внаслідок значного часу перебуванні людини в одному положенні тіла 

можливе з часом виникання застою крові в області малого тазу, радикуліт і 

остеохондроз. Це в свою чергу викликає проблеми з опорно-руховим апаратом. 

Це особливо небезпечно для людей старших поколінь. 

Одним із загроз, що виникає під час користування ПК, - опромінення полем 

відносно низьких частот. Численні дослідження в галузі впливу полів, що їх 

створює комп’ютер, показали, що головних удар приймають на себе нервова, 

імунна ендокринна і статева системи людини. Перш за все це стосується дії 

електромагнітного поля на нервову систему. Вплив на неї відбувається на 

клітинному рівні. Під час значного і тривалого впливу змінюється нервова 

діяльність організму, що призводить до стресових станів, які з часом тільки 

посилюються. На імунну систему енергетичне поле комп’ютера впливає як 

подразники роботи імунітету організму. З часом спостерігається зниження 

захисного бар’єру людини до дії різного роду вірусів, з’являються негативні 

реакції на дії нормальних тканинних антигенів. Відбувається негативний вплив на 

систему під час вагітності. В цей час значний удар на себе приймає ще 

ненароджена дитина. 

Але прогрес не стоїть на місці і все далі і далі проводяться дослідження, які 

мінімізують негативний вплив від дії комп’ютерів на організм людини.  

Перш за все це стосується апаратного забезпечення комп’ютерів. Можна 

помітити, що за останні 10-20 років навіть сам зовнішній вигляд комп’ютера дуже 

змінився. З’явились монітори з рідкокристалічними дисплеями. Деякі з них 
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містять LED підсвічення, що робить зображення більш реалістичним і менш 

згубним для очей. Деякі монітори мають додаткові шари, що зменшують 

мерехтіння дисплею і знижують кількість випромінювання. З’явились ергономічні 

клавіатури і миші. Вони дозволяють розміщувати руки так, що це зменшує 

навантаження на суглоби і дозволяє рукам довший час працювати без значної 

втоми. Деякі компанії закуповують для своїх працівників спеціальні ортопедичні 

крісла, які дають змогу зручно і безпечно для здоров’я сидіти в них. Це забезпечує 

здоров’я опорно-рухового апарату. Також для проведення різноманітних 

короткочасних розминок і гімнастичних вправ. Всі ці заходи дозволяють зберегти 

здоров’я. 

Але і окрім таких фінансово-тяжких заходів існують більш персональні і 

доступні кожному поради, виконання яких дозволить покращити самопочуття. 

Для профілактики подібних захворювань спеціалісти рекомендують людям, що 

проводять довгий час за комп’ютерами, виконувати наступні вправи і 

профілактичні заходи: 

- роботу проводити в захисних окулярах; 

- тримати дистанцію від екрану монітора (не менше 50 см); 

- робити кожні 60 хв. перерви; 

- стабілізувати час сну (лягати спати орієнтовно в один і той же час і спати 

не менше 8-ми годин); 

- в неробочий час займатися активними видами спорту; 

- стабілізувати здорове харчування; 

- насичувати організм необхідною кількістю вітамінів і мінералів; 

- вільний час проводити на свіжому повітрі; 

- мінімізувати проведення не робочого часу за комп’ютером. 

На ряду з великою кількістю переваг від комп’ютеризації і автоматизації 

роботи також виникла велика кількість різних проблем. Якщо не дотримуватись 

мінімальної кількості порад спеціалістів, то це може призвести з часом до втрати 

працездатності людини. Не слід ніколи забувати про можливі наслідки, які 

можуть виникнути під час неправильного використання комп’ютерів. Звичайно 

вчені намагаються зменшити негативний вплив від дії комп’ютерів, але поки це 

ще не є можливим. Головне не слід забувати те, що хоч ми і почуваємо себе добре 

на даний час, але вплив на організм відбувається постійно і через певний час 

можуть з’явитися важко виліковні хвороби. Тому треба пам’ятати про нетяжкі 

методи збереження свого здоров’я і зниження негативного впливу від дії 

комп’ютерів і здоров’я вдасться зберегти ще довгі роки.  
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НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКИ 

ТОКСИЧНОСТИ СВАРОЧНЫХ АЭРОЗОЛЕЙ "IN VITRO" 

 
Лукьяненко А.О., к.т.н., ст. преп. (каф. ОТГБ НТУУ «КПИ») 

 

Наличие опасных и вредных производственных факторов является 

неотъемлемым негативным следствием сварочного процесса. Среди них 

наибольшую угрозу для здоровья сварщиков составляет сварочный аэрозоль 

(СА), от которого сварщик и до нашего времени защищен очень слабо [1].  

Для целей гигиенической характеристики промышленных пылей по-

прежнему широко используются хронические экспериментальные 

исследования, но такие эксперименты требуют больших временных и 

материальных затрат, что делает актуальным создание набора адекватных 

краткосрочных тестов "in vivo" и "in vitro". Основным преимущество 

применения систем "in vitro" является то, что они позволяют получать научно-

обоснованные результаты, которые могут применяться не только на практике, 

но и в развитии фундаментальных основ. Также методы «в пробирке» ̶ это 

идеальный способ малозатратного (быстрого и недорого) получения точных 

результатов, без использования лабораторных животных, что позволяет 

соблюдать этические нормы [2]. В связи с недостаточным знанием факторов 

токсичности, модели "in vivo" могут быть использованы для изучения 

показателей, которые не доступны при исследовании систем "in vitro" 

(распределение в органах и тканях, выведение из организма, метаболизм и др.). 

В частности, использование систем "in vitro" для оценки нанотоксичности 

одобрено Европейским центром валидации альтернативных методов ЕС [3].  

Следует отметить, что осуществление токсиколого-гигиенических 

исследований аэрозолей сложного состава в хронических опытах на животных 

лимитируются их длительностью (4-6 месяцев и более), а также 

трудоемкостью. При необходимости оценки биологической активности 

аэрозолей, состав и физико-химические свойства которых не постоянны и 

способны изменяться во времени (коагуляция, окисление, десорбция газов с 

поверхности частиц и др.), такие исследования становятся 

малоинформативными. Это определяет актуальность разработки и 

использования новых, альтернативных методов ускоренной оценки 

токсичности и биологической опасности аэрозольных загрязнений. К их числу 

относят способы, основанные на использовании в качестве биологической 

модели культур соматических клеток человека и млекопитающих.  

Не уменьшая роли традиционных токсикологических исследований, 

данные, полученные с помощью использования экспресс-методов 

(исследования цитотоксичности), предоставляют предварительную 

информацию о токсичности новых материалов. Использование так называемых 

альтернативных токсикологических моделей "in vitro" (культур клеток, 

экспресс-тестов и др.) позволяет получать информацию о токсичности и 

опасности химических соединений и материалов менее затратными способами 
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или подходами, в короткие сроки и более гуманно с позиций биоэтики 

сравнительно с традиционными методами экспериментальных исследований на 

лабораторных животных. В свою очередь, информация, полученная на 

альтернативных токсикологических моделях, может служить "вектором" для 

проведения углубленных экспериментальных исследований. 

На сегодняшний день не существует универсальной тест-системы, 

способной выявить все возможные эффекты того или иного материала 

одинаково хорошо. Поэтому на практике все более широкое применение 

находят наборы тестов, включающих использование различных тест-объектов 

(соматических и половых клеток млекопитающих, бактерий, водорослей, 

простейших, ракообразных, рыб, растений и др.) 

В настоящее время для определения токсичности промышленных пылей 

известны способы сравнительной оценки цитотоксичности "in vitro" путем 

измерения тех или иных показателей (активности ферментов-маркеров, 

хемилюминесценции, жизнеспособности по невключению специального 

красителя, гемолитической активности) в культурах изолированных 

макрофагов, эритроцитов при инкубации их с вновь изучаемыми и с 

известными своей высокой или низкой цитотоксичностью пылевыми 

частицами. Известны ряд методов [4-10], основанных на различных эффектах 

действия пылевых частиц на клеточную культуру. 

Необходимо отметить, что цитотоксичность частиц оказывается 

определяющим фактором для математического прогнозирования 

сравнительной опасности развития пневмокониоза, поскольку это свойство 

определяет кинетику накопления и задержки пыли в легких и лимфоузлах, а 

также –  интенсивность вредного действия на ткань этих органов [4,5]. 

Химический состав сварочных элементов, электродов и их обмазки очень 

разнообразный, что соответственно влияет на характер и интенсивность 

развития патологии. Так как СА состоит из железа и его оксидов, а также 

соединений марганца, хрома, никеля, фтора, кремния, азота и других 

компонентов, отличающихся высокой токсичностью. Для уменьшения вредного 

влияния СА важно учитывать не только элементный качественный и 

количественный состав аэрозоля, но и его особенности химической связи, а 

также тип кристаллической решётки соединений, входящих в состав СА. 

Однако для анализа сварочных аэрозолей на промышленных предприятиях 

используют в основном фотометрический метод анализа, который требует 

затраты большого количества времени на предварительную пробоподготовку. В 

ходе длительного анализа могут произойти изменения структуры аэрозоля 

(например, известно, что Сr (VI) в аэрозолях, образующихся при сварке 

нержавеющих сталей, по истечении 30–40 мин. после сварки восстанавливается 

до Сr (III), который имеет меньшую токсичность). Поэтому для изучения 

структуры аэрозоля необходимо использовать методы, которые позволяют 

исследовать аэрозоль в процессе сварки или сразу после нее. Изучению 

структуры сварочных аэрозолей в последнее время уделяют большое внимание, 

предлагая использовать спектроскопические, дифракционные, резонансные 
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методы изучения сварочного аэрозоля. Известные методы по определению 

токсичности сварочного аэрозоля достаточно трудоемки и затратны, в свою 

очередь экспресс методики для оценки токсичности сварочных аэрозолей не 

существует. Поэтому, существует острая необходимость создания методики 

экспресс-оценки токсичности сварочных аэрозолей, как наиболее опасного и 

вредного производственного фактора в сварочном производстве. СА имеют 

очень широкий спектр действий на организм человека, что зависит от его 

состава и  свойств его компонентов.  

В частности, экспресс-метод определения токсичности использует 

доступный, дешевый и стандартный биологический материал (сперматозоиды 

быка) и реализуется на серийно выпускаемом анализаторе АТ-05, который 

позволяет исследовать нестерильные вытяжки и получать результаты за время, 

не превышающее 3 часа. Оценку степени токсичности осуществляют на 

основании величины индекса токсичности It, равная отношению параметров 

подвижности суспензии индикаторных клеток в опытном образце с 

параметрами подвижности индикаторных клеток в контрольном образце. При 

этом значение индекса токсичности от 1 до 70% и более 120% − опытный 

раствор считается цитотоксичным. Метод был успешно использован в 

исследовании поверхностно активных веществ (ПАВ) [11-14], оценки 

опасности отходов, наноматериалов и др. [15]. 

Поэтому наряду с поиском эффективных методов борьбы с 

пылеобразованием и методов биологической профилактики пылевых, 

заболеваний легких, актуальное значение сохраняют задачи прогнозирования 

вредного действия на организм промышленных аэрозолей и  разработка не 

только информативных, но при этом, менее трудоемких и затратных экспресс-

методов скрининговой оценки токсичности СА.  
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ 

 
Малявка Є., студ. (гр. КП-32, ФПМ НТУУ «КПІ»); 

Луц Т.Є., ст. вик. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ») 

 

“Скрізь, де є життя, існує небезпека” 

Томас Емерсон 

 

Людина є найбільш важливим надбанням кожної сучасної цивілізованої 

країни. Збереження її життя, забезпечення благополуччя і спокою, надання всіх 

умов для ведення повноцінного життя є найпріорітетнішими завданнями 

органів державної влади. Адже саме людина є рушійною силою розвитку та 

процвітання держави. Своєю високопродуктивною працею вона будує 

матеріальний потенціал своєї Батьківщини, оберігає добробут усіх її громадян, 

підносить державу на міжнародній арені. Лише створення безпечних та 

нешкідливих для здоров’я людини умов праці та їх дотримання  є запорукою 

того, щоб складний індустріальний механізм працюватиме надійно та без 

перебоїв. Звичайно, в умовах виробничого середовища сьогодення неможливо 

повністю виключити можливість настання нещасних випадків на виробництвах 

чи уникнути отримання професійних захворювань. Якими надійними та 

безпечними не були б інструментарій, робоче місце чи оточення, завжди існує 

людський чинник, що може призвести до трагедії. Тому потрібно докладати 

максимально зусиль для зменшення ймовірності завдання шкоди людському 

здоров’ю. Згідно з статтею №3 Конституції України людина, її життя і здоров'я, 

честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою 

соціальною цінністю. Та чи відповідає це реаліям організації робочого процесу 

та нормам охорони праці в нашій державі? Чи реалізовано людське право на 

охорону життя і здоров’я? 

Охорона праці, як наука, пройшла довгий та тернистий шлях становлення 

і розвитку, що тривав більше ніж сімдесят років, доки не утворилася 

повноцінна спеціальна дисципліна. Формування ж основ охорони праці зайняло 

не одне століття. Найбільший внесок для розвитку цієї науки було зроблено 

Міжнародною організацією праці, яка бере участь у регулюванні питань умов 

праці та життя працівників, розроблює та впроваджує рішення щодо 

урегулювання соціально-трудових проблеми різного характеру, а також надає 

допомогу в покращенні трудового законодавства країн учасників МОП. Хоча 

Україна є учасником МОП з 1954 року, радянська влада обмежувала 

повноваження в регулюванні проблем охорони праці шляхом нав’язування 

власних рішень, які мали чимало суперечностей і не вирішували поставлених 

завдань. Наприклад, згідно зі статистичними даними МОН, рівень травматизму 

в Україні перевищував середньосвітові показники в 2-3 рази.  

Ефективна робота в цьому напрямку почалася лише після проголошення 

незалежності України, коли в країні, що прагнула стати сучасною промислово 

розвинутою державою, постала проблема самостійного вирішення задач 
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соціальної політики. В 1992 році була розроблена та задіяна нова редакція 

Закону «Про охорону праці». Саме ця подія ініціювала появу стійкої, але, на 

жаль, досить незначної тенденції зниження загального виробничого 

травматизму та смертельних випадків. Проаналізувавши статистичні дані з 

офіційного веб-джерела державної служби України з питань праці, рівень 

виробничого і невиробничого травматизму та показники професійної 

захворюваності за 2015-2016 роки продовжує залишатись досить високим. В 

чому полягає проблема, що попри прийняті закони регулювання охорони праці, 

країна, яка називає себе сучасною і високорозвиненою державою, продовжує 

втрачати своє найцінніше надбання? 

На мою думку, проблема нагляду і контролю за додержанням 

законодавства про охорону праці є найбільш актуальною для України і є 

головною причиною високого рівня травматизму, професійної захворюваності 

та смертності. Неефективний нагляд за виконанням законодавства та майже 

повна відсутність контролю призводять до порушення законності трудових 

правовідносин. Уповноважені органи та інспекції не виконують покладених на 

них вищими органами функцій.  

Для початку виділимо основні центри управління охороною праці в 

трудових відносинах працівник-роботодавець-держава, розроблені професором 

Гогіташвілі: управління з боку працівників, управління з боку роботодавця, 

управління з боку держави. 

 По-перше, працівники зобов’язані знати та слідувати нормативним 

вимогам охорони праці, постійно підтверджувати свою кваліфікацію та робити 

все від них залежне для уникнення випадків професійних захворювань та 

травматизму під час робочого процесу. Крім того, робочий штат повинен бути 

проінформованим про можливі небезпечні чи шкідливі фактори, що можуть 

виникнути під час роботи, знати методи захисту від них, неухильно 

дотримуватися визначених внутрішніх правил безпеки та планово проходити 

інструктажі. Якщо ж, наприклад, працівник не пройшов планового інструктажу 

через відсутність на робочому місці, він повинен пройти індивідуальний 

інструктаж по поверненню на роботу. В загальному, саме такі обов’язки має 

виконувати кожен працівник, але чи відповідає це реаліям? В чималій кількості 

підприємств описані вище обов’язки в переважній кількості випадків 

нехтуються і не дотримуються, працівники не несуть відповідальності за 

невиконання зазначених вимог і на більшості промислових та комерційних 

підприємствах не підвищують рівень своєї кваліфікації. Та чи повністю на 

працівниках лежить вина за невиконання своїх обов’язків охорони праці, чи це 

лише вершина айсберга?  

По-друге, роботодавець повинен забезпечувати виконання вище згаданих 

нормативно-правових актів, оскільки теоретично він повинен бути 

зацікавлений в збереженні здоров’я своїх підлеглих і забезпечення їх 

професійного розвитку, адже саме від стану здоров’я, кваліфікації та добробуту 

працівників залежить успіх та процвітання підприємства. Наприклад, за 

кордоном більшість підприємств притримуються філософії, що краще 
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витратити певні статки на охорону праці, підвищення кваліфікації персоналу, 

створення безпечних умов роботи, проведення планових інструктажів та 

профілактичних заходів, аніж потім розв’язувати задачі по ліквідації нещасних 

випадків. Такий підхід має дві основні причини, одна з яких передбачає 

розуміння підприємства цінності кваліфікованого персоналу, а інша – несення 

відповідальності за недотримання законних нормативно-правових вимог 

охорони праці. На жаль, з огляду на соціально-економічні аспекти сучасного 

розвитку нашої держави, керівники багатьох підприємств не зацікавленні в 

вкладенні своїх статків в зазначені вище заходи. Першою з причин є 

доступність дешевої робочої сили на сучасному ринку. Якщо працівник 

захворів чи отримав виробничу травму – його дешевше замінити на нового, як 

викинути зіпсовані рукавичка і взяти нові. Жага наживи та отримання 

максимального результату за мінімальну плату – єдині інтереси сучасного 

роботодавця малого чи середнього підприємства. Друга з причин такої 

поведінки – повна відсутність будь якого контролю за дотриманням правових 

норм охорони праці. Безкарність та відсутність відповідальності ведуть до 

свідомого ігнорування підприємства встановлених норм задля більшої економії 

на безпеці та здоров’ї персоналу. Однією з значущих проблем відсутності 

несення якої-небудь відповідальності роботодавцем за недотримання законних 

вимог є неофіційне, нелегальне працевлаштування. І якщо в даному випадку 

формально порушується Кодекс законів про працю України та не сплачуються 

визначені державою податки та внески, реальні наслідки напряму стосуються 

звичайних робітників та їх умов праці. Відсутність трудового договору, запису 

в трудовій книжці та зарплата «в конверті» повністю розв’язують руки 

роботодавця, який може диктувати свої незаконні та неприйнятні умови праці. 

Як правило, за відсутності робочих місць через складу економічну ситуацію 

держави, працівнику не залишається інакшого вибору, крім як погодитися на 

запропоновані умови. Таким чином працівник тепер не має змоги отримати 

оплачувану відпустку, не має «права» захворіти на робочому місці, адже в 

даному випадку він не лише не отримає лікарняні, а й втратить єдину існуючу 

можливість хоча б мінімального заробітку. Вже не йдеться мова про відсутність 

якого-небудь забезпечення працівника спецодягом, спецвзуттям та іншими 

засобами індивідуального захисту, адже для цього власнику необхідні значні 

грошові та матеріальні витрати. Тож проблема забезпечення мінімального 

індивідуального захисту на виробництві повністю лягає на плечі робітника.  

Врешті-решт, управління з боку держави за дотриманням норм охорони 

праці. Кабінет Міністрів України, Міністерство праці і соціальної політики 

України, Генеральна прокуратура України, Комітет по нагляду за охороною 

праці, Державний комітет України з ядерної та радіаційної безпеки України, 

органи державного пожежного нагляду управління пожежної охорони 

Міністерства внутрішніх справ України, органи та заклади санітарно-

епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров’я України, Генеральний 

прокурор України та підпорядковані йому прокурори – всі вони повинні діяти в 

інтересах працівників, забезпечувати прийнятні та безпечні умови роботи, 



  

 221 

надавати допомогу в випадку професійних захворювань, трагедій чи 

смертельних випадків під час виробничого процесу. Їх повноваження в рамках 

сфери охорони праці необмежені. Вони повинні здійснювати нагляд і контроль, 

повинні забезпечувати законності, попереджувати правопорушення та 

займатися їх усуненням. Лише комплексний підхід у вирішенні проблем 

охорони праці може принести позитивні зрушення. Для цього в Україні кожні 

п’ять років приймається і виконується Національна програма покращення стану 

безпеки, гігієни, праці та виробничої санітарії, безліч інших програм, ведеться 

розробка сучасних технічних засобів, що повинні захистити робітників від 

шкідливих умов праці, створити безпечне робоче середовище. На жаль, реалії є 

дещо іншими. Так, дані органи не виконують покладених населенням на них 

функцій та не дотримуються своїх обов’язків, хоча даний державний апарат та 

його підрозділи існують за рахунок коштів населенням. Нові методи, програми 

та плани лише розробляються, інколи впроваджуються, проте майже ніколи не 

контролюються. В більшості випадків в гру вступає інша проблема, а саме 

проблема корупції, коли на недотримання правових вимог охорони праці та 

порушення прав працівника закривають очі, або й зовсім нагляд та контроль 

проводиться заочно.  

Ігнорування порушень закону, відсутність нагляду та контролю, 

симулювання діяльності та стурбованості за правами людини – це все і є, на 

мою думку, коренем проблеми, яка повисла на сфері охорони праці в Україні. Я 

вважаю, що саме ця проблема є наріжним каменем і лежить в основі всіх інших 

похідних з неї проблем.  

Отже, безпека людини є відображенням суті людського життя, 

ментальності, соціально-духовних надбань. ООН визначила «сталий людський 

розвиток» (Sustainable Human Development), що повинен вести до 

економічного, соціального, культурного, духовного зростання кожної людини, 

передбачає забезпечення людини позитивним досвідом. Безпека є незамінною 

та невід’ємною складовою цього напрямку. В теорії, гарантом безпеки людини 

та суспільства повинні бути закони держави в різних сферах діяльності. Але 

безпеку людини та суспільства гарантують закони, чи, можливо, їх бездоганне 

виконання? 
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ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ  ТА МЕТОДИ   

БОРОТЬБИ З НИМИ 

 
Маркітаненко І.В., студ. (гр. КВ-32, ФПМ НТУУ «КПІ»); 

  Луц Т.Є., ст. вик. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ») 

 

           Статистика виробничого травматизму набуває невтішного характеру і 

пов’язано це здебільшого через організаційні, технічні та психофізіологічні 

причини.  

          Щороку на виробництві професійні захворювання зареєстровано 

приблизно у 6–6,5 тис. працівників, травмується  20–25 тис. працівників, серед 

яких майже 1–1,5 тис. із смертельним наслідком. Майже третина громадян 

підпадає в групу ризику, оскільки працюють в умовах, які не відповідають 

санітарним та гігієнічним вимогам, що в свою чергу пришвидшує появу 

професійних захворювань.  

Усі травми поділяються на робочі та побутові. Нещасні випадки за 

ступенем важкості прийнято поділяти на легкі, важкі та смертельні. Коректне 

визначення причин виробничих  нещасних випадків є  відповідальною справою, 

в якій слід справедливо враховувати правові  аспекти.  

Так, виробничими вважаються нещасні випадки, що сталися за наступних 

обставин: 

          1. під час виконання службових обов'язків (на робочому місці, на 

території виробництва, враховуючи перерви) а також під час відрядження; 

2. під час догляду за засобами праці, спецодягом, слідкування за  

особистою гігієною, перед початком чи завершенням роботи; 

3. цілий ряд ситуацій транспортного характеру, включаючи користування 

у робочих цілях, в інтересах виробництва  власного транспортного засобу або 

транспортного засобу підприємства; при переміщенні під час виконання 

разового розпорядження підприємця чи уповноваженого ним органу, якщо це 

не відрядження; 

4. під час усунення надзвичайних ситуацій, ліквідації пожеж, аварій на 

виробничих об'єктах. 

Слідча комісія має бути призначена наказом власника чи керівника 

підприємства, до прямих та безпосередніх обов’язків якого входять організація 

надання невідкладної медичної  допомоги постраждалому та збереження 

обстановки на робочому місці у стані на момент нещасного випадку. Якщо 

слідча комісія встановить факт звичайної смерті, самогубства чи одержанні 

травми при вчиненні працівником злочину, то даний нещасний випадок не 

класифікується як виробничий. 

Слідча комісія проводить розслідування протягом трьох днів з моменту 

настання нещасного випадку. Після проведення усіх необхідних процедур 

розслідування і встановлення причин та обставин настання нещасного випадку 

комісія зобов’язана скласти акт Н-1 у п’яти примирниках (один з яких 

видається потерпілому по завершенні слідства), який зберігається у архівах 

підприємства 45 років. Найголовніше ж призначення даної комісії знайти всі 
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можливі рішення для усунення в подальшому подібних виробничих травм чи 

нещасних випадків. У більшості ж випадків травми на виробництві 

спричиняються рядом наступних порушень.  

На виробництвом з підвищеним навантаженням праці не останнє місце 

займає технологічний чинник, в разі недолугості якого проявляються в 

несправності устаткування; неудосконаленість попереджувальних засобів 

захисту, сигналізації, блокування; перевищення норм шкідливості виробничих 

матеріалів. Даний чинник найчастіший пов’язаний або з недостатнім 

фінансуванням та інвентаризацією підприємств, що на сьогоднішній день 

досить поширене в нашій державі явище, або з недбалим ставленням 

працівників чи керівництва до технічних засобів, хоча це вже ближче 

відноситься до наступних – організаційних порушень.  

До них відносяться  недостатній технічний нагляд за небезпечними 

видами робіт, відсутність попереджувальних написів на небезпечних об’єктах, 

порушення правил експлуатації обладнання, використання обладнання не за 

призначенням або невміле його використання, що трапляється здебільшого 

через недостатню поінформованість відповідальним за персонал з питань 

безпеки та охорони праці.   

Санітарно-гігієнічні порушення пов’язані з незадовільним  станом  

робочих місць, а саме надмірна вологість\запиленість\загазованість робочого 

середовища, недостатня шумоізоляція чи освітлення, перевищений від 

допустимого рівень інфра- чи ультразвуку, радіації, тощо. Все це, здавалося б, 

можна віднести швидше до повсякденних і таких  постійних для звиклих уже 

працівників важкої промисловості, однак не слід забувати наслідків, які несуть 

за собою безперервне накладення даних специфічних умов. Санітарно-

гігієнічними нормами нехтують і тому порушення, спричинені цим, хай і не 

завжди провокують особливо гостру травматизацію чи нещасний випадок, що 

ставиться на  облік, проте спричинюють професійні захворювання під тривалим 

згубним  виробничим ефектом, які приводять до патологічних змін у стані та 

здоров’ї працівників-постраждалих. Дарма що дана категорія людей має певні 

пільги (завчасний вихід на пенсію, надбавки до стажу за шкідливістю), доки не 

з’являться відповідні законопроекти із захисту цієї вразливої версти населення 

та не буде виділено кошти на новітнє обладнання, працівники важкої 

промисловості й далі наражатимуться на шкоду своєму здоров’ю, виною якої є 

цілком усувна несприятлива дія виробничих факторів.     

Незадовільна організація праці призводить до надмірної фізичної та 

нервової стомлюваності, а отже й до психофізіологічних чинників виробничої 

травматизації. Монотонність праці, перенапруження органів сприйняття 

(зорових, слухових), недостатнє врахування особливостей організму людини до 

конкретної виконуваної роботи сприяють появі помилок під час роботи.  

Економічні причини, такі як незадоволення низькою заробітною платою,  

нерегулярна її виплата, порушення дозволеної законодавством робочої норми, 

призводять до неналежного дотримання вимог охорони праці.  
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   В нашій державі проводиться планування робіт з охорони праці, яке може 

бути перспективним (може займати декілька років), річним та оперативним   

(наприклад, місячний) залежно від періодів, протягом яких аналізуються умови 

праці та проходить співставлення актуальних методів покращення цих умов. 

Існує чимало методів аналізу травматизації, до яких відносять 

статистичний, топографічний, монографічний методи, метод анкетування, 

метод експертних оцінок. Одні з них основуються на аналізі травм за певною 

документацією (звітам, актам), другі – на визначенні «найтравматичніших» з 

огляду питань безпеки місць на виробництві, треті – комплексно розглядають 

фактори ризику.  

      За чинним законодавством нашої держави (ст. 8 Закону України «Про 

охорону праці») передбачено трудові договори. Соціальним  страхування 

працівників від нещасних випадків та професійних захворювань займається 

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві. На мою 

думку, одним з кроків наближення  приписів дотримання охорони праці до 

виконання могло б стати обов’язкове укладання трудового договору (чим часто 

нехтують на приватних підприємствах), та оприлюднення  постраждалими 

випадків виробничої травматизації, так як найчастіше підприємство прагне 

ухилитися від визнання нещасного випадку виробничим, адже це 

супроводжується додатковими витратами та перевірками з відповідних 

інстанцій, що в свою чергу може закінчитися небажаною для підприємства 

адміністративною чи навіть кримінальною відповідальністю.  Для 

попередження ж виробничих травм слід цілеспрямовано і раціонально 

використовувати гроші, виділені державою, на охорону. Цілеспрямовано, тобто 

саме за призначенням (на станки, обладнання, механізацію, ремонт 

пошкодженої техніки, покращення умов праці). Певна стимуляція працівників 

(грошова, у вигляді премій чи інших заохочень) сприяла би дотриманню 

дисципліни та виконання правил з охорони безпеки. Врахування факторів 

особистого характеру дозволило б ретельніше розбиратися у відповідності 

професії працівника до особливостей його психіки та фізичного здоров’я перед 

прийомом на роботу.  
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НЕГАТИВНІ ФАКТОРИ ПРИ РОБОТІ ЗА МОНІТОРОМ ТА СПОСОБИ 

ЇХ МІНІМІЗАЦІЇ 

 
Матвіїв К. Ю., студ. (гр. КА-31, «ІПСА» НТУУ «КПІ») 

 

На сьогоднішній день комп’ютери, смартфони глибоко проникли у наше 

життя і тепер ми навряд чи можемо уявити ефективну роботу без цих засобів 

пошуку інформації, спілкування. Таким чином чимало людей постійно ними 

користуються. Особливо це стосується тих, для кого дані технічні засоби стали 

основним засобом роботи. Тому актуальним є питання аналізу впливу 

пристроїв на здоров’я людини та пошуку способів зменшення негативного 

впливу.  

Вчені виділяють наступні можливі негативні наслідки при роботі з 

комп’ютером, як ожиріння, серцево-судинні захворювання, збільшення 

навантаження на зорову та опорно-рухову систему, тощо. Але потрібно 

враховувати, що усі вище наведені наслідки з’являються із більшої ймовірністю 

при тривалій безперервній роботі за комп’ютером. 

Далі більш детально розглянемо вплив пристроїв на зорову систему 

людини. Згідно із статистикою 65% людей страждають від напруження очей, 

пов’язаного із використанням електронних пристроїв. Виділяють наступні 

ознаки, зокрема як сухість, напруженість та втома очей, головні болі, болі у шиї 

та спині. The Daily Mail провело опитування VisionWatch більш як 10 000 

дорослих осіб. Результати показали, що 8 із 10 людей користуються не менше, 

як двома пристроями одночасно, що ще раз показує наскільки глибоко 

проникли технології у наше життя. 90% опитуваних, які скаржаться на 

проблеми із зором не радились із спеціалістами про час роботи за 

комп’ютерами та іншими електронними пристроями [1]. 

Розглянемо основні фактори, що можуть негативно впливати на зір при 

роботі за комп’ютером. В основному кожен із факторів призводить до 

підвищення напруженості очей, що в свою чергу погіршує зір. 

I. Особливості монітора 

Зображення на моніторі значно відрізняється від природного, що змушує 

око напружуватись сильніше. По-перше, воно складається з пікселів, які 

безперервно мерехтять, по-друге, картинки і текст світяться, по-третє, 

випромінювання люмінофорів монітора не збігається з максимальною 

спектральною чутливістю ока. Найбезпечнішим для очей монітором є монітор 

на рідких кристалах і рідкокристалічний проектор, потім слідують професійні 

15-дюймові, 17-дюймові і 14-дюймові монітори. Завершують список монітори з 

діагоналлю 14 дюймів випуску раніше 1997 року. Зображення на екрані 

складається з безлічі мерехтливих крапок, через що доводиться напружувати 

зір, а на рідкокристалічному моніторі пікселі горять безперервно, картинка і 

текст відображаються без спотворень, отже, очі напружуються набагато менше 

[2]. 

II. Недбалість користувачів 
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Інші ж автори вказують на те, що основною причиною не є сам 

комп’ютер, а те як ним користуються, згадуючи про програмістів та 

професійних гравців, які більшість робочого часу проводять за електронними 

пристроями і при цьому не всі скаржаться на проблеми із зором. Так автори 

виділяють, що причиною погіршення зору є часта запиленість монітора, що 

спричиняє збільшення напруженості очей, безперервність роботи за ним [3]. 

Тому зрозуміло, що необхідно тримати робоче місце у чистоті, наприклад перед 

початком роботи протирати екран спеціальною серветкою. Щодо 

безперервності роботи необхідно робити перерви у роботі за монітором. 

Чимало джерел рекомендують робити перерви кожні 20 хвилин принаймні на 

хвилину, та кожні 40 хвилин принаймні на 5 хвилин, проводячи відповідні 

вправи. Деякі джерела рекомендують спеціальні додатки. Серед них можна 

назвати такі, як C&V, NewBaRest, NI Glaz, Eyes Relax, тощо. Основна ідея 

програм контролювати тривалість безперервної роботи за монітором та 

переривати її через певний час. Причому деякі з програм блокують доступ до 

пристрою на час перерви. Детальніше з додатками можна ознайомитись за 

джерелом [4]. Також безперервність роботи за комп’ютером спричиняє 

психологічне напруження, що негативно впливає як на зорову систему, так і на 

організм в цілому. Це ще раз доводить необхідність перерв при роботі за 

комп’ютером. 

III.  Неправильне освітлення і співвідношення яскравості 

Недостатня кількість освітлення та занадто яскраве зображення на екрані 

негативно впливає на зір людини. Як уже було сказано вище монітори 

комп’ютерів неточно відображають кольори, вони неприродні. Для мінімізації 

даного фактору необхідно провести калібрування монітору та правильно 

підбирати яскравість екрану. Для цього існують спеціальні додатки. Особливо 

цим відрізняються пристрій від LG – багато монітори фізично не здатні 

відобразити весь колірний спектр однаковою мірою. Але – з допомогою 

програм калібрування можна значно поліпшити картинку на екрані [5]. 

Таким чином необхідно дотримуватись наступного: 

Монітор має бути розташований під кутом 90о до джерела світла для 

запобігання виникнення відблисків. Екран не повинен знаходитись напроти 

вікна без штор. Це сприяє виникненню різниці між яскравістю монітора та 

простору за ним, що збільшує зоровий дискомфорт. Необхідно провести 

калібрування екрану. 

IV. Неправильне розташування монітору 

Неправильне розташування екрану комп’ютера спричиняє додаткове 

напруження очей. Тому необхідно робити наступне: 

 відстань до монітора повинна становити мінімум 80 сантиметрів. 

 рівень очей, оптимально, повинен знаходитися на тій же висоті, що і 

верхня рамка пристрою відображення інформації. 

 підберіть крісло, стілець і стіл так, щоб не доводилося дивитися на 

монітор “спідлоба”. Вірне положення погляду – прямо і злегка вниз[5] 



  

 227 

Окрім вище наведених факторів та способів мінімізації впливу моніторів 

на очі, рекомендують використовувати спеціальні комп’ютерні окуляри. 

Окуляри для роботи за комп’ютером здатні повністю затримувати УФ-промені. 

Крім того, вони підвищують чіткість і контрастність зображення, прибирають 

відблиски і знімають втому [2]. Також можна використовувати спеціальні 

каплі, що зволожують оболонку очей. Такі препарати як правило містять 

гіалуронову кислоту, завдяки чому вони зволожуються, регенерують поверхню 

очей, заліковують мікротравми [2]. 

Отже, підсумовуючи усе вище сказане, можна зрозуміти, що при роботі за 

моніторами електронних пристроїв ми  негативно впливаємо на власний зір, що 

стає особливо відчутно при неправильній роботі за ним. Тому необхідно 

дотримуватись нескладних правил, правильно розташовувати екран, 

підтримувати чистоту монітора, не допускати тривалої безперервної роботи за 

ним, робити перерви у роботі, дбайливо вибирати тип монітора та за 

консультацією лікаря можна підібрати спеціальні окуляри та відповідні 

препарати. 

 
Науковий керівник: Праховнік Н. А., к.т.н., доц. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ») 
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ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДИРЕКТИВИ 89/391/ЕЭС 

 
Мітюк Л.О., доц., к.т.н. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»),                                                                    

Грицай А., Багін Ю., студ. (гр. ОМ-31, ФМФ, НТУУ «КПІ») 

 

Директива 89/391/ЕЭС — це базова директива в галузі охорони праці. 

Відповідно за статтею 118а Римської угоди  рамкова Директива 89/391/ЄЕС 

«Про введення заходів, що сприяють поліпшенню безпеки та гігієни праці 

працівників», вступила в силу 1 січня 1993 року, та містить в собі положення 

про введення заходів, що сприяють поліпшенню безпеки та здоров'я 

працівників на робочому місці.  

Рамкова Директива 89/391/ЕЭС вказує, що, вищий на момент її прийняття 

рівень вимог у державах-членах ЄС був прийнятий як мінімальний рівень                                 

вимог при узгодженні національних законодавств з охорони праці.  

Вона містить багато принципових моментів,   які можна стисло описати в такий 

спосіб[1]:  

        • загальне завдання з поліпшення виробничого середовища та відповідні 

обов'язки покладаються на держави-члени ЄС і роботодавців;  

       • поняття виробничого середовища охоплює, поряд із традиційною 

фізичною безпекою, також організацію роботи, соціальні відносини на робочих 

місцях; 

        • завданнями охорони праці є не тільки запобігання фізичної шкоди 

(нещасні випадки та професійні захворювання), але також зниження 

навантаження на працівників і створення морально здорових умов праці.  

Введення заходів, що сприяють поліпшенню безпеки та здоров'я 

працівників на робочому місці відноситься до всіх державних та приватних 

секторів діяльності, для конкретних  видів діяльності державної служби, таких, 

як збройні сили, поліція або деяких служб цивільного захисту. Директива 

89/391/ЕЭС  має важливе значення, оскільки вона є правовим актом щодо 

безпеки та здоров’я працівників та  встановлює загальні принципи, що 

стосуються профілактики та захисту  від нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань [1].  Директива також містить принципи, що 

стосуються запобігання ризиків, захисту безпеки і гігієни  праці, оцінки 

ризиків, способи  усунення ризиків і чинників небезпек, інформування, 

консультації та збалансованої участі  підготовки працівників та їхніх 

представників у виробничому процесі. 

На основі  Директиви 89/391/ЕЭС було прийнято низку окремих 

директив.  Директива 89/391/ЕЭС, з її загальними принципами, продовжує 

застосовуватися в повному обсязі у всіх областях, на які вона поширюється [2]  

Якщо  є області, підконтрольні  іншими директивами, і ці інші директиви 

містять більш жорсткі чи конкретні положення, ці спеціальні положення 

окремих директив мають перевагу. 

Директива 89/391/ЕЭС містить в собі визначення  термінів «працівник», 

«роботодавець», «робочий представник з особливою відповідальністю за 

безпеку і здоров'я працівників" і "профілактика". 
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Директива 89/391/ЕЭС містить основні зобов'язання для роботодавців і 

працівників. Обов'язком роботодавця є забезпечення безпеки і здоров'я 

працівників у всіх аспектах, пов'язаних з роботою, і він не може накладати 

фінансові витрати на працівників для досягнення цієї мети. Навіть коли 

роботодавець залучає інших компетентних осіб чи користується послугами 

інших осіб, це  не звільняє його від обов'язків у цій галузі [3].  

     Директива 89/391/ЕЭС перераховує загальні принципи профілактики 

нещасних випадків, травматизму, професійних захворювань та аварій на 

виробництві:  

1. Уникання ризиків. 

2. Оцінка ризиків. 

3. Боротьба з ризиками. 

4. Адаптації  людини до роботи. 

5. Адаптації до технічного прогресу. 

6. Заміни небезпечних функцій на менш небезпечні. 

7. Надання відповідних дорученнь працівникам. 

За умовами Директиви 89/391/ЕЭС, роботодавець зобов'язаний:  

  Забезпечити безпеку і здоров'я працівників у всіх аспектах, пов'язаних 

з роботою. 

 Оцінювати всі ризики для безпеки і здоров'я працівників, зокрема, у 

виборі обладнання для роботи, хімічних речовин або препаратів, що 

використовуються; 

 Збільшувати кількість робочих місць. 

 Здійснювати заходи, які забезпечують покращення рівня захисту, що 

надається працівникам. 

 Консультувати співробітників щодо впровадження нових технологій. 

 Вживання необхідних заходів для надання першої медичної допомоги, 

пожежогасіння, евакуації працівників і необхідних дій у разі виникнення 

серйозної і неминучої небезпеки. 

 Інформувати і консультувати працівників і давати їм можливість брати 

участь у дискусії з усіх питань, що стосуються безпеки та гігієни праці на 

робочому місці. 

 Працівник зобов'язаний: 

 Правильно використовувати машини, апарати, інструменти, небезпечні 

речовини, транспортне обладнання, інші засоби виробництва і засоби 

індивідуального захисту. 

 Правильно використовувати обладнання, апарати, верстати, небезпечні 

речовини, транспортне обладнання та інші засоби виробництва.  

 Негайно інформувати роботодавця про будь-які ситуації, що 

представляють серйозну і безпосередню небезпеку і про будь-які недоліки в 

механізмах захисту. 

 Співпрацювати з роботодавцем у виконанні будь-яких вимог, що 

пред'являють вимоги охорони здоров'я і безпеки. 
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 Використувати індивідуальні засоби захисту та повертати їх в належне 

місце. 

 Утримуватися від самостійного відімкнення зміни або усунення 

пристроїв захисту, які встановлені на обладнанні, апаратах, верстатах, 

установках і спорудах, а також правильно застосовувати такі захисні пристрої. 

 Негайно інформувати роботодавця та/або його посадових осіб про 

будь-яку виробничу ситуацію, відносно якої вони мають підстави вважати 

наявність серйозної і неминучої загрози. 

У додатку Директиви 89/391/ЕЭС перераховані деякі інші директиви, які 

спеціально розроблені в тій чи іншій області. 

Отже, ця Директива 89/391/ЕЭС є невід’ємною складовою нормального 

функціонування всіх організацій. Вона накладає обов’язки як на працівника, 

так і на роботодавця та визначає вплив їх діяльності. 
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ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ В ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

 
Мітюк Л.О., доц., к.т.н. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»),                                                                    

Дмитренко О.О., студ. (гр. ФІ-61м, ФТІ НТУУ «КПІ») 

 

Питання безпеки та умов праці на сьогодні є дуже актуальним, в тому 

числі і для лісового господарства. Так як стан охорони праці на території 

України можна охарактеризувати як такий, що викликає занепокоєння, то 

створення умов праці, які б відповідали стандартам, посідає важливе місце . 

Загалом, стан охорони праці на теренах України потребує серйозного 

хірургічного втручання, адже діагноз дуже тривожний: економія на безпеці та 

суттєве зростання професійних захворювань в наслідок не дотримання 

елементарних правил під час виконання своїх службових обов’язків. За 

останній період кількість робітників, які працюють в умовах, що зазначені як 

такі, що не відповідають стандартам, становить 30% від кількості всіх 

працюючих, що за останні роки зросла на 15%. Тобто це означає, що таких в 

Україні 3 млн. людей. Наприклад, за даними Держсанепідемнагляду, в Україні 

70% підприємств не відповідають санітарним нормам щодо освітлення, 

вентиляції, опалення та роботи санітарних приміщень. В умовах, що не 

відповідають нормам праці сьогодні працює майже кожен третій робітник [1]. 

Так, про рівень охорони праці можна судити із кількості летальних для 

життя випадків, що трапляються на виробництві: цей показник у 2 рази вищий 

ніж у Молдові, у 5 разів - ніж у Франції, у 12 разів – ніж у Швеції та у 22 рази 

вищий ніж у Великобританії [1]. Приблизно 250 млн нещасних випадків (685 

тис. виробничих травм/день), за даними МОП, трапляється щорічно у світі. І 

цей показник невпинно зростає. В Україні на виробництві в середньому 

кожного дня травмується  140-180 осіб, з них 20 стають інвалідами, а 2-3 – 

гинуть [2].  

За даними сайту http://www.social.org.ua в першому півріччі 2016 року 

робочими органами виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від 

нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України було 

зареєстровано 2230 постраждалих, з них 155 – зі смертельними наслідками. Це 

в порівнянні з 2015 роком на 74 нещасні випадки більше, що становить 3,4%. А 

от кількість смертельних випадків навпаки скоротилася на 23 особи, або на 

12,9% [3].   

З організаційних причин виникло 65,3%, або 1457 нещасних випадків.  

Важливе місце посідають психофізичні причини – це 23,1% (515) нещасних 

випадків і 11,6% випадків трапляється через технічні причини [3]. 

Посилаючись на статистичні дані сайту http://www.social.org.ua, основними 

травмонебезпечними галузями економіки та видами робіт є: добувна 

промисловість (22,6% від загальної кількості травмованих в Україні, або 505 

травмованих працівників); кур'єрська та поштова діяльність, транспорт, робота 

на складах (8,5%); лісове господарство, рибне та сільське господарство (6,7%) 

[3]. 
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Більшість робіт, що виконуються у лісовому господарстві та лісовій 

промисловості, пов'язані з великими фізичними навантаженнями і підвищеною 

напруженістю. Наслідком цього є часті нещасні випадки в даній галузі, що 

призводять до травматизму працівників і смертельних наслідків. 

Враховуючи дані 2012-2015 рр., можна сказати, що 81% всіх смертельних 

випадків у лісовій промисловості сталися у лісових масивах і лише 19% 

виникли на території підприємств і виробничих цехів. Також, статистика 

свідчить, що більша частина нещасних випадків відбулася у післяобідній час, 

що тісно пов’язано зі значною перевтомою працівників. 

Аналізуючи причини травматизму, можна сказати,  що у лісовому 

господарстві найбільше травм зазнають працівники які займаються 

звалюванням дерев (78 %), частина з них (56 %)  зазнає травм внаслідок 

порушення технологічного процесу звалювання особливо-небезпечних дерев та 

незастосування допоміжних засобів звалювання; перебування третього 

працівника в небезпечній зоні в момент звалювання дерева (43 %). Існують 

спеціальні нормативні документи, які урегульовують процес повалення дерев. 

Та внаслідок недотримання цих елементарних правил і виникають нещасні 

випадки.  

За статистикою, велика кількість травмованих припадає на працівників зі 

стажем роботи від одного до п’яти років. Щодо вікових показників, то, в 

більшості випадків, травмуються робітники віком від 30 до 50 років. Професія 

лісоруба є найнебезпечнішою серед всіх професій у лісовому господарстві. 

Дуже часто робітники лісового господарства отримують травми під час 

курсування по лісових дорогах. Погане оснащення транспортних шляхів є 

основною причиною нещасних випадків, але не єдиною. Використання 

неспеціалізованого автотранспорту чи недостатньо обладнаних автомобілів і 

автобусів створює небезпеку для життя і здоров’я людей, які перевозяться 

(наприклад, не дочекавшись кінця робочої зміни працівники пересуваються на 

лісовозі, просто стоячі чи сидячі на причепі).  Також, причиною аварій є те, що 

більшість такого автотранспорту не мають елементарного обладнання: 

габаритних вогнів, покажчиків поворотів, звукового сигналу, дзеркал заднього 

виду, поручнів та підніжок.  

На підставі вищесказаного, можна виділити основні причини травматизму 

у лісовому господарстві: 

  Порушення і недотримання вимог технологічного процесу; 

 Нехтування основними правилами поведінки у лісовому господарстві; 

 Недостатня проінформованість працівників з питань безпеки при 

виконанні лісозаготівельних робіт, в результаті чого непідготовлені працівники 

приступають до виконання травмонебезпечних робіт; 

 Недостатня оснащеність працівників засобами захисту; 

 Використання зношеного обладнання, в тому числі і недостатньо 

обладнаного автотранспорту. 

Тому, в 2005 році, Державним комітетом України з нагляду за охороною 

праці був виданий наказ “Про затвердження Правил охорони праці для 
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працівників лісового господарства та лісової промисловості”, котрим і по 

сьогоднішній день визначаються вимоги щодо охорони праці та безпеки в даній 

галузі промисловості. 

Вищезгаданим документом визначаються ряд вимог, за якими регулюється 

діяльність працівників лісової промисловості. Наприклад, висувається ряд 

загальних вимог до технологічних процесів на основних роботах у лісовому 

комплексі, ряд вимог безпеки при боротьбі з лісовими пожежами, вимоги під 

час будівництва, ремонту та утримання лісових доріг. Щодо загальних вимог 

про безпеку життєдіяльності в лісовому господарстві, то працівники повинні 

бути забезпечені питною водою, аптечкою та індивідуальними засобами 

захисту. 

Державним агентством лісових ресурсів України були затвердженні 

правила внутрішнього трудового розпорядку, відповідно до яких, здійснюється 

стягнення за порушення трудової дисципліни (в більшості випадків – це 

дисциплінарні стягнення), які накладаються і знімаються відповідно до 

вищезгаданих нормативно-правових актів. 

Також потрібно звернути велику увагу на методи забезпечення безпеки, які 

застосовуються в Україні. Важливим є проведення навчання та інструктажу за 

узгодженими методиками з безпечних методів праці: проведення первинного 

інструктажу, ведення журналу реєстрації ввідного інструктажу з техніки 

безпеки, посвідчення з техніки безпеки, первинний інструктаж на робочому 

місці, періодичний повторний інструктаж, позаплановий інструктаж, навчання з 

техніки безпеки [4]. 

Не менш важливим у плані безпеки є покращення санітарних норм. 

Комплексні плани поліпшення умов, охорони праці та санітарно-оздоровчих 

заходів на п'ять років вперед розробляються підприємствами, організаціями, 

головними управліннями, міністерствами і відомствами і являють собою 

складову частину планів соціального розвитку колективів. Міністерства та 

відомства повинні критично проаналізувати, прийняті кожним підприємством, 

комплексні плани, встановити в необхідних випадках контрольні завдання, 

виділити додаткові кошти і ресурси на проведення особливо важливих заходів, 

а також розробити комплексні заходи щодо поліпшення умов праці, які мають 

галузеве значення [4]. 

Відповідно до наказу “Про затвердження Норм безплатної видачі 

спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального 

захисту працівникам лісового господарства”, є передбаченою, у відповідному 

нормативному порядку, видача працівникам лісу спецодягу та інших засобів 

спеціального захисту. Роботодавець зобов'язаний за свій рахунок забезпечити 

працівників засобами індивідуального захисту, фірмовим спецодягом та 

взуттям. При цьому ведеться особова картка обліку видачі вищеназваних 

засобів [6]. 

З метою усунення небезпек на виробництві широко застосовуються новітні 

й модернізовані засоби праці. Так, відповідно до розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 18 квітня 2006 р. N 208-р “Про схвалення Концепції 
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реформування та розвитку лісового господарства” були розроблені показники 

оптимального управління лісами, покращено фінансово-економічну систему, 

посилено правовий захист працівників лісової охорони. Також, цим 

розпорядженням передбачається здійснення лісогосподарських заходів, 

наприклад, таких як постійний  радіологічний моніторинг. Завдяки цьому 

нормативному документу було здійснено розвиток кадрового та наукового 

забезпечення; були запровадженні новітні інформаційні технології, а також 

забезпечено кращу інформаційну систему.  

Покращення лісової інфраструктури (мостів, доріг, підпірних стінок), 

поступова реконструкція неефективних лісогосподарських підприємств 

(відповідно до розпорядження), а також запровадження новітньої системи 

лісовпорядкування дали можливість убезпечити працівників лісового 

господарства від нещасних випадків та поліпшити умови праці [7]. 

Автоматизація виробничого процесу у лісовому господарстві зменшить 

число обслуговуючого персоналу, який раніше безпосередньо брав участь в 

процесі. Це дасть змогу знизити ризик травмування працівників. 

Проблема модернізації у лісовому господарстві є дуже актуальною. Вона 

пов’язана, в першу чергу, з раціоналізацією технологій здійнення 

лісозаготівель. З нею, в свою чергу, поєднана проблема звітно-власнісного 

характеру щодо суб’єктів лісозаготівель. Наприклад, ведеться облік біологічних 

ативів у лісовому господарстві. Офіційно в Україні зношеність основних 

фондів підприємств лісового господарства становить 47,6%, хоча, насправді – 

60%-70%. Україні необхідна суттєва інвентаризація основних фондів, шляхом 

закупівлі високоякісної, прогресивної і, найголовніше, безпечної для людини 

лісогосподарської та лісозаготівельної техніки [8]. 

Оновлення застарілої і зношеної техніки та засобів праці дасть можливість 

модернізувати лісову промисловість. Також впровадження нових методів, що 

стосуються оцінки протипожежної безпеки та стану охорони праці, дозволить 

забезпечити профілактику травматизму на робочих місцях у державних 

підприємствах, виявити шкідливі та неприпустимі умови праці і зробити їх 

більш безпечними. Для стимулювання, обліку та контролю, аналізу та оцінки 

стану охорони праці в лісовому господарстві були впроваджені кваліфікаційні 

семінари, в ході яких представники різних лісництв демонструють свій 

професіоналізм, знання та навички. Такі семінари дають змогу виявити ряд 

недоліків, а по закінченню – зробити аналіз та оцінку побаченого. Так, 

наприклад, у липні 2016 року був проведений семінар-практикум, щодо 

дотримання норм охорони праці в лісовому господарстві на базі ДП 

«Ємільчинське лісове господарство», куди з’їхались представники 21 лісового 

господарства Житомирської області. Інформація, озвучена в результаті 

підбиття підсумків ревізії є дуже актуальною для даних лісових господарств, 

адже за перше півріччя 2016 року на лісових підприємствах Житомирщини 

сталися два нещасних випадки. В ході семінару була озвучена інформація, 

щодо найпоширеніших недоліків та проблем в організації праці, недотримання 

пожежної безпеки та невідповідне облаштування робочих місць та приміщень, 



  

 235 

які були виявлені під час ревізії. Досвід подібних заходів може бути корисним і 

для інших лісових підприємств. 

Також, важливим чинником у забезпеченні безпеки і запобігання 

небезпеки на будь-якому підприємстві, в тому числі, лісовому господарстві, є 

забезпечення в повному обсязі фінансування профілактичних заходів щодо 

охорони праці, а також пильне контролювання і моніторинг фінансових коштів, 

що виділяються, щодо їх цільового використання. 

Щодо міжнародного співробітництва України, то воно передбачає 

виконання міжнародних зобов’язань щодо лісів, участь у міжнародних 

лісничих організаціях. Співпраця з міжнародними науковими і освітніми 

організаціями передбачає вивчення нових технологій і методів організації, що 

використовуються при веденні лісового господарства [7]. 

Отже, виконання елементарних правил, вимог та дотримання наказів та 

розпоряджень, що стосуються охорони праці (таких як розпорядження Кабінету 

Міністрів України та наказів Державного комітету України з нагляду за 

охороною праці і т. д.), використання новітніх засобів праці та впровадження 

нових методів оцінки стану охорони праці та протипожежної безпеки, а також 

модернізація умов праці з мінімізацією ризиків, тісне міжнародне 

співробітництво та обмін професійним досвідом в галузі лісового господарства 

дадуть можливість зменшити рівень травматизму і смертності, й, найголовніше, 

зробити таку галузь як лісове господарство безпечнішою. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ В США 

 
Мітюк Л.О., доц., к.т.н.(каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»),                                                                    

Співак В.Є., студ. (гр. СПг-61, ФСП НТУУ «КПІ») 

 

Сполучені Штати Америки – країна, яка займає передові місця у багатьох 

сферах, у тому числі і у питаннях охорони праці. Результати аналізу рівнів 

виробничого травматизму в світі показують, що в США показники загального 

травматизму і смертельні наслідки є досить низькими по відношенню до деяких 

інших країн, включаючи Україну. 

Що ж є запорукою  такої успішної політики США у сфері організації 

охорони праці ? 

У даній країні Стратегія охорони праці та безпеки робочих місць є 

частиною Стратегічного плану Міністерства праці США. Цей план, який 

називається "Безпечні захищені робочі місця", спрямований на забезпечення 

гарантій того, що робочі місця будуть гігієнічними і безпечними. У 

зазначеному документі також відображено головні напрямки роботи 

федерального відомства, відповідального  за політику у сфері праці, яка була 

розроблена відповідно до головних тенденцій 21-го століття. 

Ще в 1970 роках в США був прийнятий закон про безпеку праці на 

виробництві, що передбачав заснування  федерального агентства - Управління з 

безпеки праці на виробництві (УБПВ).  У кожному з штатів були прийняті 

аналогічні нормативні акти і створені свої відомства з безпеки праці в структурі 

виконавчої влади. Державний нагляд за дотриманням  законодавства про 

охорону праці здійснює Міністерство праці США. Кожен акт має свою 

принципову основу, тобто ті стандартні заходи, що закріплюються і 

федеральним і місцевим законодавством. Ці акти  включають:  

використовування кожним підприємцем  безпечного  обладнання та технологій; 

застосовування спеціального  робочого одягу і взуття, забезпечення безпечних 

умов праці для працівників. Підприємець повинен робити все можливе, щоб 

захистити здоров’я, життя, безпеку і добробут своїх працівників. 

Роботодавцям також наказується повідомляти працівників про можливу 

небезпеку на виробництві і навчати їх техніці безпеки, вести облік всіх 

(включаючи дрібні та незначні) випадків виробничого травматизму та 

пов'язаних з цим втрат робочого часу.  

Крім того, з 1977 року існує особлива галузева адміністрація по охороні 

праці, в якій діє «гаряча лінія». Отже, у свою чергу працівник у разі порушень 

існуючих норм охорони праці може звернутися до цієї  «гарячої лінії» зі 

скаргою на роботодавця, що є підставою  для проведення перевірки. Незалежно 

від форми подачі скарги (усної чи письмової) , звернення є підставою для 

невідкладної перевірки, за умови, якщо воно містить інформацію про місце і 

факт загрози здоров’ю та безпеки особи. Якщо на виробництві стався 

смертельний випадок, Управління безпеки праці на виробництві бере 

обов’язкову участь в розслідуванні цього інциденту. При виявленні порушень 

на підприємство накладаються санкції. 
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  Один період в історії ці штрафи були настільки невеликі, що 

роботодавцю було вигідніше заплатити штрафи, ніж фінансувати заходи щодо 

поліпшення умов праці. Однак, у 1990 році штрафи були збільшені  в сім разів. 

Крім того, щоб санкції були ще більш чутливими, Управління стало розбивати 

масові порушення на безліч окремих випадків, накладаючи штрафи за кожен з 

них. У результаті сума штрафів могла досягати 1 млн $. Проте, у певних 

ситуаціях штрафи за деякі порушення можуть бути зменшенні аж  до 95% в 

залежності від добросовісності та відповідальності роботодавця, статистики 

порушень у минулому, а також  розмірів підприємства. Якщо після корегування 

штраф складає менше 100 $, то штрафна санкція не застосовується. 

Для зниження показників нещасних випадків США вживає різні заходи. 

Найбільш поширеним з них є  публікація управлінням  списку робочих місць з 

найвищим рівнем нещасних випадків і включення підприємств, що їх 

допустили, до плану проведення інспекційних перевірок.  Разом з тим такі 

підприємства отримують рекомендації консультантів з безпеки праці, 

обговорюють проблему зі своїми страховиками або консультуються у 

відповідних службах штатів. Підприємствам малого бізнесу, що потрапили в 

цей список, надають безкоштовні консультації у всіх штатах країни. 

Сполучені Штати Америки піклуються не тільки про добробут 

підприємств, а також приділяють значну увагу людям – працівникам, які є 

рушійною силою останніх.  УБПВ і відповідні департаменти праці штатів 

випускають детальні директиви та розпорядження, що передбачають, 

насамперед, обмеження по використанню небезпечних для здоров’я особи 

матеріалів, вимоги до вентиляції службових приміщень, до водопостачання, 

вимагається  наявність душових кабінок для працівників тощо. 

Для допомоги, тим, хто постраждав на виробництві   була створена 

державна система Страхування Виробничого Травматизму (СВТ), яка 

передбачає матеріальну допомогу, тобто встановлення грошових виплат 

постраждалим та їх сім'ям, а також надання їм медичної допомоги. 

Такі заходи з боку держави сприяють зниженню рівнів  травматизму на 

15% і втрат робочих днів - на 50%. 

     Отже, якщо потрібно було б охарактеризувати усю організацію охорони 

праці в США, то це можна було зробити одним реченням, а саме «профілактика 

–  найкращий спосіб охорони праці і здоров’я на виробництві». США приділяє 

значну увагу питанням охорони праці, що у свою чергу, сприяє підтриманню 

щорічно низького рівня травматизму. Американська система державного 

нагляду, на відміну від, наприклад української, робить акцент на навчанні 

безпосередніх виконавців і учасників виробничих процесів – тобто, саме тих 

людей, які найбільше інших зазнають впливу шкідливих і небезпечних 

виробничих факторів. До таких людей належать робітники усіх професій: 

офіціанти, соціальні працівники, продавці, прибиральниці, перукарі, медсестри, 

кухарі та ін. В  цьому переліку немає посадових осіб, або спеціалістів. 

Навчання такого роду  робітників  є вже зовсім іншим напрямком роботи, яким 

займається  Адміністрації охорони праці та здоров'я (OSHA), яка є структурною 
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одиницею Департаменту праці США.  Варто також зазначити, що США  

виділяє навчання про надання першої допомоги – як одну  з життєво-

необхідних дисциплін. ЇЇ починають вивчати ще у школі. 
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ШКІДЛИВІ ФАКТОРИ УМОВИ ПРАЦІ МАШИНІСТА БУЛЬДОЗЕРА 

ПРИ РОБОТІ НА ВІДВАЛІ КАР'ЄРУ ТА СПОСОБИ ЇХ МІНІМІЗАЦІЇ 

 
Молодець Ю.А., асп. (каф. ІЕ НТУУ «КПІ») 

 

Проблема охорони праці набуває особливого значення в умовах 

сучасного виробничого середовища. Складність технологічних систем та 

процесів ставить підвищенні вимоги до організму людини, їй доводиться діяти 

на межі своїх фізичних та психологічних можливостей. В таких умовах людина 

не завжди може досконало сприймати швидкі зміни обставин в процесі 

виробничої діяльності і адекватно на них реагувати [1]. 

Незважаючи на великі зусилля щодо поліпшення охорони праці, що 

вживаються на багатьох гірничовидобувних підприємствах, в більшості країн 

гірнича справа продовжує залишатися виробництвом з найбільш небезпечними 

умовами праці. Тому питання дослідження умов праці робітників 

гірничовидобувної галузі залишається актуальним. Умови праці розглянуто на 

прикладі машиніста бульдозера, працюючого на відвалі кар’єру.  

Основними шкідливими факторами в даному випадку являються: 

1) мікроклімат; 

2) напруженість праці; 

3) шум, вібрація; 

4) запиленість повітря; 

5) важкість праці. 

1. Мікроклімат виробничих приміщень 

Відповідно до вимог ДСН 3.3.6.042-93 [2] оптимальні та допустимі 

параметри мікроклімату у робочій зоні виробничих приміщень для різних 

категорій важкості робіт при постійних (п) та непостійних (н) робочих місцях в 

теплий та холодний періоди року змінюються. Період року визначається за 

середньодобовою температурою зовнішнього середовища tсд. При tсд  + 10 ˚С – 

холодний період, а якщо tсд ≥ + 10 ˚С – теплий період року [3]. 

За категорією праці робота водієм бульдозера відноситься до категорії 

середньої тяжкості (ІІа). Визначення фактичних даних характеристик 

мікроклімату проводилося в теплий період року (табл. 1). 

 

Таблиця 1 

Порівняння отриманих параметрів даних з нормативними 

Параметри метеоумов в кабіні 

бульдозера 
Отримані Оптимальні Допустимі 

Температура повітря, ºС 27,7 21-23 17-29 

Відносна вологість, % 51 40-60 55 

Швидкість руху повітря 0,38 ≤ 0,3 0,2-0,4 

 

Для визначення температури і відносної вологості повітря в кабіні 

бульдозера використано аспіраційний психрометр Ассмана, а швидкість руху 
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повітря виміряно крильчастим анемометром. Як видно з табл. 1 фактичні дані 

менше допустимих, про те вони значно більші ніж оптимальні норми 

мікроклімату. 

2. Шкідливі речовини в повітрі робочої зони 

На сьогодні проблема підвищення ефективності управління пилогазовою 

безпекою при експлуатації кар’єрів для працівників та населення на прилеглих 

територіях є актуальною. Аналіз показав, що відомі на сьогодні методики 

кількісного оцінювання викидів пилу від основних технологічних процесів при 

відкритій розробці родовищ корисних копалин, розсіювання пилових 

забруднень в робочій зоні та на прилеглих до гранітних кар’єрів територіях не 

забезпечують отримання реальної картини щодо пилової ситуації в неглибоких 

гранітних кар’єрах, оскільки базуються на суттєвих спрощеннях процесу 

пиловиділення або на прямих замірах концентрацій пилу, що не дозволяє 

ефективно управляти технологічними процесами в кар’єрі з урахуванням 

небезпеки забруднення пилом [4].  

Про масштаби забруднень пилом робочих зон свідчить те, що 

концентрація його біля джерел утворення при бурових, виймально-

навантажувальних, транспортних роботах сягає 32 – 93 мг/м³, а біля конвеєрів 

на каменеподрібнювальних заводах – навіть 200 мг/м³, що в десятки разів вище 

ГДК [5]. Концентрація пилу в атмосфері при роботі гірничотранспортного 

устаткування розрахована в умовах відвалоутворення на Пенізевицькому 

гранітному кар'єрі (табл. 2) [6]. 

 

Таблиця 2  

Порівняння фактичного значення концентрації пилу з ГДК 

Забруднююча речовина 
К, 

мг/м3 

ГДКр.з., 

мг/м3 

ГДКс.д., 

мг/м3 

Клас 

небезпеки 

Особливості дії 

на організм 

Пил неорганічний: SiO2 

(20 - 70 %) 
20,4 2 0,1 III Ф, К 

 

Як видно з табл. 2 концентрація пилу перевищує приблизно в 10 раз ГДК 

для робочої зони, тому вживання заходів захисту є обов’язковою мірою.  

3. Шум та вібрація 

Допустимі рівні звуку й еквівалентні рівні звуку на робочих місцях 

приведені в ДСН 3.3.6.037-99 [7]. Згідно з цим в табл. 3 показано дані щодо 

фактичної та нормативної величини шуму. 

 

Таблиця 3 

Значення фактичної та нормативної величини шуму 

Професія Фактична величина, дБА Нормативна величина, дБА 

Машиніст 

бульдозера 
84 80 
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Дивлячись на табл. 3 можна сказати, що існує незначне перевищення 

норми величини шуму. 

Причинами виникнення вібрації при роботі будівельно-дорожніх машин є 

не зрівноважені силові дії. В одних випадках їх джерелами є зворотно-

поступовий рух деталей кривошипно-шатунних механізмів в двигунах, 

компресорах, трансмісії, тощо. В інших випадках – не зрівноважені маси, що 

обертаються. Вібрація, яка обумовлена недосконалою конструкцією машин і 

механізмів є шкідливою для організму людини [8]. 

В табл. 4 представлені дані про виміряні значення вібрації та відповідно 

до ДСН 3 3.6.039-99 [9] її нормативні значення. 

 

Таблиця 4 

Результати оцінки значень вібрації 

 Фактична величина Гігієнічні нормативи 

Вібрація загальна, дБ 42-59 62 

 

Значення вібрації в нормі, тому додаткових засобів захисту не потрібно. 

4. Рекомендації щодо зменшення впливу шкідливих факторів на 

працівника 

Для водія бульдозера обов’язковим є такий перечень засобів 

індивідуального захисту (ЗІЗ): 

1. Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень і 

механічного впливу зі змішаних тканин, білизна натільна, жилет 

сигнальний; 

2. Чоботи шкіряні чи черевики кирзові, черевики резинові, онучі; 

3. Рукавиці комбіновані, каска захисна з підшоломником; 

4. Окуляри захисні, респіратор пилозахисний; 

5. Вкладиші протишумові. 

Також в кабіні водія за правилами дорожнього руху [10] повинні також 

бути аптечка та вогнегасник. 

Одним з різновидів шкідливих речовин є виробничий пил – зважені в 

повітрі повільно осідаючі тверді частки розміром від декількох десятків до 

часток мікрометра. Пил являє собою дисперсну систему, тобто аерозоль [11]. 

Дія пилу на організм людини залежить від його фізико-хімічних властивостей, 

тривалості впливу та концентрації. Дані про концентрацію пилу дають уяву про 

ступінь забруднення повітря і про ймовірність фіброгенної, подразнюючої і 

токсичної дії пилу на організм людини [12]. 

Методи керування якістю повітряного середовища можуть бути 

класифіковані за рівнем значимості [13]: 

 глобальний;  

 регіональний;  

 підприємицький;  

 на робочому місці. 
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Для зменшення концентрації пилу рекомендується застосування способу 

знепилення представленого в роботі Салія І.В.[14]. Для захисту від пилу у 

кабіні рекомендується  встановлення кондиціонера, який буде також 

контролювати величину температури, та наявність ЗІЗ, точніше респіратора та 

захисних окулярів. 

Шкідливий вплив шуму на організм людини досить різноманітний. 

Реакція і сприйняття шуму людиною залежить від багатьох факторів: рівня 

інтенсивності, частоти (спектрального складу), тривалості дії, тимчасових 

параметрів звукових сигналів, стану організму. Тривалий вплив інтенсивного 

шуму (вище 80 дБА) на слух приводить до його часткової або повної втрати. 

Скрізь волокна слухових нервів роздратування шумом передається в 

центральну і вегетативну нервові системи, а через них впливає на внутрішні 

органи, приводячи до значних змін у функціональному стані організму, впливає 

на психічний стан людини. Причому вплив шуму на нервову систему 

виявляється навіть при невеликих рівнях звуку (30-70 дБА) [13]. 

Засоби захисту від шуму, що застосовуються на машинобудівних 

підприємствах, поділяються на засоби колективного захисту та індивідуального 

захисту. Класифікація засобів колективного захисту наведена на рис. 1 [15]. 

Орієнтовні дані про ефективність ЗІЗ наведено в табл. 5 [16]. 

 

 
 

Рис. 1. Засоби колективного захисту від шуму 

 

Таблиця 5 

Ефективність засобів індивідуального захисту різних видів 

                                    Діапазон, Гц 

   ЗІЗ 

Зниження рівня шуму, дБ 

20-100 100-800 100-800 Вище 8000 

Вкладиші 5-20 20-35 30-40 30-40 

Навушники  5-15 15-35 30-40 35-45 

Навушники разом з вкладишами 15-25 25-45 30-60 40-60 

Шоломи 2-7 7-20 20-55 30-55 

 

Основними методами зниження шуму в кабінах будівельно-дорожніх 

машин є: 
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– послаблення шуму у місці його виникнення – це найбільш радикальний 

засіб боротьби з шумом; 

– зниження шуму на шляхах його розповсюдження (звукоізоляція); 

– використання звукопоглинаючих елементів, конструкцій; 

– використання індивідуальних засобів захисту [3]. 

Отже, щоб зменшити величину шуму на працівника рекомендується 

використання вкладишів, які входять до ЗІЗ водія бульдозера. 

Слід мати на увазі, що інтенсивна вібрація, як і шум, чинить вплив на 

нервову систему, призводить до швидкої втоми, послаблює увагу. А це, в свою 

чергу, може призвести до аварії і травматизму [8]. 

Значення величини вібрації в межах норми пояснюється використання 

віброізолюючого пристрою для амортизації сидіння бульдозера. 

З проведеного аналізу роботи розглянуто умови праці машиніста 

бульдозера при відвалоутворенні. Основними шкідливими факторами в даному 

випадку являються: мікроклімат, напруженість праці, шум, вібрація та інше. 

Найнебезпечнішим з усіх факторів ризику є запиленість повітря. Концентрація 

пилу значно перевищує норми, що призводить до підвищення ризику появи 

хвороб дихальних шляхів. Важливим є дотримання працівником інструкцій з 

охорони праці, наявність та використання ЗІЗ. Контроль за показниками 

факторів впливу на умови праці та дотриманням вимог працівником покладено 

на керівні органи підприємства, які повинні підійти до цього питання з великою 

відповідальністю для запобігання виникнення непередбачуваних ситуацій.  
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ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ТРАВМАТИЗМУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

МЯСОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ ТА СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ 

 
Омельчук А.К., студент (гр. БЕ-31, ФБТ НТУУ «КПІ»), 

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

 

Вступ. На сьогодні харчова промисловість – одна з головних галузей, яка 

структурно формує не лише агропромисловий і промисловий комплекси, а й 

усе народне господарство України. Серед багатьох країн світу Україна має чи 

не найбільш сприятливий природний, людський, геополітичний і ресурсний 

потенціал для розвитку харчової промисловості, раціональне використання 

якого забезпечило б їй провідне місце на світовому та регіональних 

продовольчих ринках. Але, в останні роки, спостерігається різкий спад 

технологічного рівня виробництва, вихід з ладу основних знарядь праці, 

скорочення і погіршення  обсягів продукції [1].   

Проблема виробництва продуктів харчування в Україні є частиною 

національної безпеки і вимагає оперативного рішення. Основу продовольчого 

комплексу формує агропромисловий комплекс, де важливу роль відіграє 

переробка сільськогосподарської сировини і виробництво якісної м'ясної 

продукції, що забезпечує основну потребу людського організму в живильних 

речовинах. Разом з тим виробництво м'ясної продукції супроводжується 

травматизмом.  

Предмет дослідження. Травматизм на підприємствах м'ясопереробної 

галузі. 

Мета та завдання дослідження. Виявлення основних причин 

травматизму на підприємствах м'ясопереробної галузі та вироблення 

пропозицій для зменшення травматизму. 

Аналіз публікацій. Незважаючи на загальну тенденцію зниження кількості 

нещасних випадків на підприємствах харчової промисловості України, рівень 

виробничого травматизму залишається високим, тільки за 2003-2011 роки в 

харчовій промисловості було травмовано 9,1 тис. осіб, з них загинуло понад 541 

працівників [2, 3]. 

За кількістю нещасних випадків на виробництві аграрний сектор 

поступається лише вугільній промисловості, а щодо смертельного травматизму 

займає перше місце серед усіх галузей виробництва [4]. 

Основні результати. На підприємствах м’ясопереробної галузі рівень 

загальної вібрації не відповідає вимогам на 15 % обстежених робочих місць, 

метеорологічні параметри не відповідають вимогам в 30 % випадків, рівень 

шуму — в 13 % випадків, результати вимірів штучної і природної освітленості 

— в 46 % випадків. Забезпеченість побутовими приміщеннями працівників не 

перевищує 75 %, в 48 % випадків на підприємствах відсутні душові кімнати, а 

кімнати для відпочинку не відповідають вимогам приміщення для прийому їжі. 

Обов'язкові медичні огляди в 50 % випадків проводяться не в повному об'ємі і 

лише формально. 
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За місцем де найчастіше трапляються нещасні випадки, найбільш 

травмонебезпечними є цехи основного виробництва —58 %, цехи допоміжного 

виробництва —23 %, території підприємств —11 %; транспортні засоби —8 %.  

85 % нещасних випадків відбувається в денні зміни. Пояснюється це 

зайнятістю в першу зміну на виробництві максимального числа працівників, що 

виконують найбільший обсяг робіт із забою худоби, обробленню туш, 

обвалюванню м’яса тощо. Максимальна кількість нещасних випадків (25 % від 

загальної кількості) відбувається на другій та третій годині з початку денної 

зміни.  

Розподіл випадків виробничого травматизму за видами факторів, що 

здатні травмувати персонал представлено в таблиці 1. 

 

Таблиця 1 

Розподіл випадків виробничого травматизму за видами травмуючих 

факторів у м’ясній промисловості України 

Фактор травматичності Відсоток,% 

Травмування предметами, деталями, які рухаються та 

обертаються (виробниче обладнання), в тому числі устаткування 

ручної праці, ножі, пилки 

24 

Падіння з висоти 11 

Дорожньо-транспортні події 11 

Травмування в результаті вибухів: ємностей з паливно- 

мастильними матеріалами;  посудин під тиском;  парових і котлів, 

що нагрівають воду; пожеж 

9 

Травмування через падіння, обвал предметів, м’ясних туш 7 

Травмування заводським транспортом 5 

Отруєння шкідливими і токсичними речовинами 5 

Травмування елементами конвеєрів, транспортерів 5 

Опіки гарячою водою та водяною парою 4 

Травмування хімічними розчинами при обробці технологічного 

устаткування 

3 

Травмування в результаті обвалу будівельних конструкцій 3 

Ураження електричним струмом 3 

Дія іонізуючого випромінювання 1 

Переохолодження 1 

Інші  8 

 

Найбільш поширеним фактором травматичності в м'ясній промисловості 

є травмування робітників предметами, деталями, які рухаються, обертаються 

(виробниче обладнання), в тому числі устаткуванням ручної праці ножі, пили. З 

врахуванням травмування працівників елементами конвеєрів та транспортерів, 

цей фактор складає 29 % від загального числа випадків.  
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Близько 26 % нещасних випадків не зв’язано із застосуванням машин і 

устаткування: падіння, пожежі, обвал будівельних конструкцій, вибухи 

ємностей з паливно-мастильними матеріалами, дія хімічних розчинів при 

обробці технологічного устаткування. 

Дорожньо-транспортні події та травмування заводським транспортом 

складають 16 % від загального числа випадків виробничого травматизму.  

Приблизно по 5 % випадків припадає на отруєння шкідливими і 

токсичними речовинами та опіки гарячою водою та водяною парою.  

Особливо травмонебезпечними видами робіт є: транспортні перевезення, 

навантажувально-розвантажувальні роботи, ремонт і технічне обслуговування 

машин та устаткування. 

Технологічне устаткування більшості м’ясопереробних підприємств 

морально застаріло і фізично виробило 1,5 — 2,5 терміну служби, велика 

частина устаткування, яке використовується при забої і переробці худоби, 

виконує свої технологічні функції, але практично не має захисних механізмів. 

Експлуатація несправної техніки в 23 % є причиною виробничого  

травматизму з важкими наслідками. Травмонебезпечні ситуації обумовлені 

недосконалістю захисних огорож рухомих елементів устаткування (26%), 

відсутністю пристроїв, що блокують приводи стаціонарних машин (9%) та 

несправністю двигуна (3%). 

Найбільш травмонебезпечним устаткуванням є: котли парові та водо- 

нагріваючі, транспортери і конвеєри, устаткування для первинної обробки 

худоби, фаршмішалки, кутери, шприци, насосні станції, електронагріваюче 

устаткування, лінії виробництва ковбас і сардельок. 

Основною причиною травматизму протягом багатьох років вважається 

незадовільна організація трудового процесу (більше 69%): відсутність 

контролю над дисципліною і виконанням робіт з боку керівника робіт (35 %), 

допуск до роботи без відповідної підготовки з охорони праці (14 %), допуск до 

виконання робіт без відповідної професійної підготовки (5 %).  

До інших організаційних причин можна віднести: роботу в приміщеннях і 

на виробничих майданчиках, які не відповідають вимогам будівельних норм і 

правил; відсутність засобів індивідуального захисту; відсутність необхідної 

документації (інструкції з охорони праці, наряди - допуски та ін.), відсутність 

механізації робіт [2,4,5]. 

Виявлення причин підвищеного травматизму і професійної 

захворюваності на робочому місці, аналіз сучасного стану та актуальних 

проблем розвитку вітчизняної системи безпеки й охорони праці та розгляд 

особливостей функціонування основних суб’єктів реалізації державної 

політики у сфері забезпечення соціального захисту потерпілих на виробництві, 

а також вивчення кращого закордонного досвіду в цій сфері дозволили 

сформувати шляхи вдосконалення державного регулювання безпеки та охорони 

праці в системі соціального захисту працездатних громадян.  

На підприємствах м’ясопереробної галузі має запрацювати механізм 

економічної зацікавленості власника у створенні на виробництві безпечних 
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умов праці. Від цього виграють і працівники, і держава, і власники, адже 

дешевше запобігти аварії, ніж ліквідувати її наслідки. Роботодавці мають 

усвідомити, що вигідніше вкладати кошти у створення безпечних умов праці, 

ніж потім нести колосальні матеріальні затрати у вигляді штрафів, допомоги 

сім’ям потерпілих, відновлення зруйнованих після аварій приміщень, ремонту 

пошкодженої техніки та обладнання тощо.  

У цьому випадку варто посилити адміністративну, матеріальну і 

персональну відповідальність роботодавців, відповідальних спеціалістів за 

незадовільний рівень охорони праці на підприємствах та підвищений ризик для 

життя і здоров’я людей шляхом збільшення в декілька разів штрафних санкцій. 

Доречно було б застосувати альтернативний варіант: зобов’язати роботодавця 

компенсувати державні видатки, які витрачаються на ліквідацію аварій або 

катастроф [6]. 

Висновки. Задля подолання ризиків виробничого травматизму на 

робочому місці необхідно запроваджувати систему управління охороною праці, 

яка передбачає доведення кожного нормативного документа до працюючих. 

Дієвим шляхом удосконалення державного регулювання безпеки та 

охорони праці на вітчизняних підприємствах вбачається зміна суспільної 

свідомості й ставлення як роботодавців, так і  найманих працівників до безпеки 

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 на підприємстві, 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 потерпілим 

на виробництві працівникам. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАХОДІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ У ВИНОРОБНІЙ 

ПРОМИСЛОВОСТІ 

 
Павленко Т. А., студент (гр. БМ-31, ФБТ НТУУ «КПІ») 

 

Вступ. Виноробна промисловість –розвинута промислова галузь 

біотехнології, яка завдяки новим дослідженням,  впровадженням промислових 

технологій, автоматизації виробництва, приділення уваги до питань безпеки та 

охорони праці  продовжує динамічнорозвиватись далі. 

 Оскільки підприємства виноробної галузі характеризуються досить 

складним технологічним обладнанням, фізико-хімічними процесами і важкими 

умовами праці, використанням автоматичних ліній високої потужності, 

фасувальних автоматів, лінії, що працюють під високим і низьким тиском, 

енергетичних установок. Тому, щоб уникнути виробничого травматизму та 

розвитку професійних захворювань важливу роль в організації виробництва 

слід приділяти питанням охорони праці. 

Предметом дослідження є фактори негативного впливу на працівників 

виноробного підприємства. 

Мета дослідження. Визначити небезпечні фактори виноробного 

виробництва та ідентифікувати заходи і засоби захисту здоров’я працівників 

підприємства. 

Актуальність даної теми полягає в тому, що вирішення питань охорони 

праці на виробництві ключовим важелем у розвитку підприємства і являє 

собою тандем двох характеристик – впевненість роботодавця в захищеності 

свого підприємства та впевненість колективу в безпечних та комфортних 

умовах праці[1, 2]. 

Основні результати дослідження.Закони «Про охорону праці», «Кодекс 

законів про працю України» -  основна законодавча база охорони праці. Їх 

доповнюють державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти з охорони праці 

- це стандарти, правила, норми, положення, статути, інструкції та інші 

документи, які є обов'язковими для використання всіма установами і 

працівниками України.Державний нагляд за охороною праці на підприємствах 

виноробної галузі проводиться відповідними органами, які діють відповідно до 

положень, затверджених Кабінетом Міністрів України. 

 Мікроклімат виробничого приміщення. Оптимальні допустимі 

величини температури, відносної вологості і швидкості руху повітря 

встановлюються для робочої зони виробничих приміщень з урахуванням 

надлишків явного тепла, тяжкості виконуваної роботи і пори року. 

Температура, відносна вологість та швидкість руху повітря в робочій зоні 

виробничих приміщень повинні відповідати нормам, встановленим ГОСТ 

12.1.005-76, ДСН 3.3.6.042-99. У табл.1 представлені параметри мікроклімату 

для апаратника приймання винограду і обробника виноматеріалів. 
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Таблиця 1  

Метеорологічні параметри промислових приміщень 
Найменування

професії 

Категорі

я робіт 

Температура, оС Відносна вологість, % Швидкість руху, м/с 

Оптимальна Допустима, 

не більше 

Оптимальна Допустима, 

не більше 

Оптимальна Допустима, 

не більше 

Холодний 

період року 

 

Апаратчик 

прийомки 

винограду 

IIа 18-20 17-23 40-60 75 0,2 0,3 

Обробниквино

матеріалів 

IIб 17-19 15-21 40-60 75 0,2 0,4 

Теплий період 

року 

 

Апаратчик 

прийомки 

винограду 

IIа 21-23 18-27 40-60 65 (при 25 
оС) 

0,3 0,2-0,4 

Обробниквино

матеріалів 

IIб 20-22 16-27 40-60 65 (при 25 
оС) 

0,3 0,2-0,5 

 

 Електробезпека. Комплексна механізація і автоматизація виноробної 

промисловості супроводжується значним збільшенням кількості одиниць 

електроустаткування.Всі виробничі ділянки виноробного підприємства 

(дробильно-пресове, бродильне відділення, відділення обробки і розливу) 

відносяться до класу особливо небезпечних приміщень, так як 

характеризуються наявністю високої вологості і струмопровідних підлог. 

 Вентиляція. Шкідливі речовини. В умовах виробництва виноматеріалів 

причинами забруднення повітря в виробничих приміщеннях буде пил різного 

походження, вуглекислий газ, діоксид сірки, пари спирту, волога, тепло. 

Діоксид вуглецю СО2 - інертний безбарвний газ, який має злегка кислуватий 

запах і смак, добре розчиняється у воді і сироватці крові, має явну наркотичним 

і дратівливим слизові оболонки дією. У відносно малих концентраціях збуджує 

дихальний центр, в дуже великих - пригнічує його. Міститься в атмосферному 

повітрі в кількості 0,03% за обсягом, тому не включено до переліку шкідливих 

речовин в повітрі робочої зони.При концентрації 3-4% викликає подразнення 

слизової оболонки, дихальних шляхів, кашель, запаморочення, серцебиття. При 

концентрації 8-10% настає втрата свідомості і смерть внаслідок зупинки 

дихання. При 20% протягом декількох секунд відбувається параліч дихальних 

центрів. 

Внаслідок того, що діоксид вуглецю важчий за повітря, він має здатність 

накопичуватися в зниженнях рельєфу (приямках, поглибленнях і ін.), Що 

надзвичайно небезпечно для працюючих на винзаводі. 

Правилами техніки безпеки і виробничої санітарії для підприємств 

виноробної промисловості встановлено гранично допустиму концентрацію СО2 

в повітрі робочої зони не більше 0,5%. 

 Крім діоксиду вуглецю в повітря виробничих приміщень винзаводів 

виділяються інші шкідливі речовини, які є специфічними для виноробного 

виробництва: 
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- Спирт етиловий С2Н5ОН - один з компонентів виноградних вин, що 

являє продуктом життєдіяльності дріжджів. Його концентрація в повітрі 

виробничих приміщень винзаводів (цехів зберігання і витримки 

виноматеріалів) може досягати 4,8 г / м3 (при ГДК = 1 г / м3). 

- Діоксид сірки SO2 - виділяється в повітря робочих зон при сульфітації 

сусла або виноматеріалів, а також при обробці виробничих приміщень. Являє 

собою безбарвний газ з різким задушливим запахом, має місцеву, так і 

загальнотоксичну дію. ГДК для діоксиду сірки становить 10 мг / м3. 

- Кислоти і луги - речовини, що застосовуються для мийки технологічних 

ємностей (цистерн, залізобетонних та металевих резервуарів та ін.) І 

склопосуду.Пари сірчаної кислоти і їдких лугів викликають атрофічні зміни 

верхніх дихальних шляхів, виразкову хворобу шлунка. 

 Для видалення забруднюючих повітря речовин і забезпечення необхідної 

якості повітря в виробничих, допоміжних і побутових приміщеннях 

підприємства проектом реконструкції виробництва передбачено пристрій 

загальнообмінної припливно-витяжної вентиляції з механічним і природним 

спонуканням. З метою видалення надлишкових кількостей діоксиду вуглецю, 

особливістю якого є скупчення в нижніх шарах повітря, передбачено 

повітрообмін, як у верхніх, так і в нижніх рівнях робочої зони [3]. 

 Пожежна безпека. Залежно від характеру пожежної небезпеки 

технологічних процесів всі виробництва розділяються на шість категорій: А, Б, 

В, Г, Д і Е. 

 Відділення при виробництві спирту в цехах переробки вторинних 

продуктів виноробства; коньячні заводи: апаратний цех, цех зберігання та 

витримки коньячних спиртів; приймально-відділення відпускні, купажу та 

зберігання коньяків; відділення зберігання коньячних спиртів на заводах 

шампанських вин; по заводи розливу вин; відділення прийому коньяків; по 

майстерні приготування лакофарбових матеріалів для нанесення захисних 

покриттів. До приміщень класу В-Iв відносяться: спиртосховища, розміщені 

всередині будівель. До приміщень класу В-Іг відносяться: спиртосховища 

відкриті. 

До категорії Б належать вибухопожежонебезпечні виробництва. До 

приміщень класу В-Іб відносяться: відділення обробки виноматеріалів теплом; 

коньячні заводи, а саме: відділення приготування і термічної обробки 

спиртованих вод, відділення приготування цукрового сиропу. 

До приміщень класу В-IIа належать: склади цукру при безтарного зберігання; 

сушильні відділення цехів переробки вторинних продуктів виноробства. 

До категорії В належать пожежонебезпечні виробництва. Відділення 

приймання виноматеріалів; виносховища; відділення напірні і розливу вин в 

пляшки, бочки і автоцистерни; експедиції готовоїпродукції; відділення 

прийому і зберігання кислот у бутлях; лабораторії; по заводи виробництва 

шампанських вин: відділення асамбляжно-купажні, витримки, лікерні, 

приготування та розливу тиражної суміші. До пожежонебезпечних приміщень 

категорії Д належать: заводи переробки винограду: цеху переробки винограду, 
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бродильні і дріжджові відділення, відділення обробки виноматеріалів холодом; 

відділення переробки вичавок, і дріжджів[4, 5]. 

 Висновки. На виноробному виробництві існує багато шкідливих та 

небезпечних для персоналу факторів. Для їх максимального зменшення та 

усунення необхідно оптимізувати та покращити параметри 

мікроклімату;неухильно дотримуватись правил техніки безпеки і правил 

улаштування електроустановок, як при введенні в експлуатацію нового 

обладнання, так і при експлуатації діючого, виконувати графіки  

профілактичного випробування і перевірок електроустаткування і проводити 

планово-попереджувальних ремонти, навчати персонал правилам надання 

долікарської допомоги при електротравмах і забезпечити підприємство 

необхідними для цих цілей засобами; при можливості замінити отруйні 

речовини не шкідливими або менш токсичними; технологічне обладнання 

винзаводів має виготовлятися тільки з негорючих матеріалів; з таких же 

матеріалів повинна виконуватися теплова ізоляція обладнання і трубопроводів 

[6]. 
 

Науковий керівник: Гусєв А. М., к.б.н., доцент (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ») 
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ОХОРОНА ПРАЦІ ПІД ЧАС ШЛІФУВАННЯ ОПТИЧНИХ ДЕТАЛЕЙ 

 
Пашков Р.А., ст. (гр. ПО-42, ПБФ НТУУ «КПІ») 

 

Дозволяється працювати шліфувальником на виробництві оптичних 

деталей особам, яким вже виповнилося вісімнадцять років. Також працівники 

повинні пройти медобстеження, певні інструктажі з охорони праці та пожежної 

безпеки, навчання, стажування і перевірку знать та мати відповідне посвідчення 

на право роботи. Допуск до роботи оформлюється письмовим розпорядженням 

керівника цеху [3]. 

Якщо виникають питання під час виконання робіт, слід звернутися до 

керівника. 

При виконанні роботи шкідливими і небезпечними виробничими 

факторами можуть бути: 

- небезпечні прийоми робіт; 

- електричний струм; 

- рухомі та обертові частини механізмів; 

- гострі краї скловиробів (різані скляні трубочки); 

- електрокорунд, ГДК – 1 мг/м³ (при висиханні). 

Електрокорунд – синтетичний кристалічний окис алюмінію, якій 

одержують методом електроплавлення речовин, що містять глинозем [1]. 

У виробництві оптичних деталей використовується білий електрокорунд, 

в якому міститься 96-99 % окису алюмінію. Порошок електрокорунду 

застосовують у вигляді водної суспензії, при висиханні якої утворюється пил. 

При вдиханні пилу уражаються слизові оболонки, дихальні шляхи та легені. 

При роботі з електрокорундом слід стежити за чистотою рук та одягу, не 

допускати висихання суспензії. 

Для захисту від небезпечних і шкідливих факторів працівники мають 

бути забезпечені наступними засобами індивідуального захисту: 

- халат з натуральної тканини; 

- захисні окуляри; 

- фартух. 

Суворо заборонено працювати без засобів індивідуального захисту. 

Останні повинні бути підготовлені та в робочому стані. 

Спецодяг треба зберігати у спеціально відведеному місці, окремо від 

особистого одягу.  

Шліфувальний верстат повинен бути справний та обов'язково заземлений. 

Ураження електричним струмом відбувається при зіткненні людини зі 

струмоведучими частинами обладнання. Для попередження можливого 

ураження електричним струмом при виконанні робіт необхідно дотримуватись 

основних правил електробезпеки [5]. 

Інструмент, засоби кріплення шліфувального верстата повинні бути в 

справному стані. Обертові частини шліфувального верстата огороджують. 
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У приміщенні встановлюють металеві ящики з кришками для збору 

сміття та уламків скла [4]. 

Звертати увагу на попереджувальні плакати, знаки, виконувати їхні 

вказівки та не допускати порушення їх вимог. 

Необхідно знати та чітко дотримуватися правил пожежної безпеки. 

Шліфувальник зобов'язаний вміти користуватися засобами 

пожежогасіння. Палити дозволяється виключно в спеціально відведених місцях, 

позначених та обладнаних. 

Необхідно дотримуватись внутрішнього розпорядку, слідкувати за 

режимом відпочинку та праці, а також особистої гігієни. 

У цеху повинні бути аптечка, первинні засоби пожежогасіння. 

Забороняється зберігати, готувати та приймати їжу на робочому місці. 

Прийом їжі треба здійснювати в спеціально відведеному місці, з попереднім 

миттям рук теплою водою з милом [2]. 

У разі порушення правил безпеки іншими працівниками, що може нести 

потенційну загрозу для оточуючих, необхідно своєчасно вжити заходів з 

дотримання вимог безпеки праці. Особи, винні в порушенні вимог охорони 

праці, несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства. 

Перед початком роботи необхідно: 

- вдягти спеціалізований одяг, а також підготувати інші необхідні 

засоби індивідуального захисту, застебнути вилоги рукавів, акуратно заправити 

одяг згідно з його особливостями; 

- переконатися в достатності освітлення; світильники місцевого 

освітлення встановити так, щоб світло не падало в очі та добре висвітлювало 

робоче місце; 

- підготувати робоче місце до роботи, прибрати сторонні предмети, 

звільнити проходи та підходи; 

- перевірити надійність заземлення та справність ізоляції, 

електропроводки шліфувального верстата, справність пускової апаратури; 

- перевірити працездатність верстата, надійність та цілісність захисних 

огороджень, заземлення (працювати на верстаті без заземлення та захисних 

огороджень забороняється); 

- перевірити верстат на холостому ходу; 

- перевірити наявність та справність інструменту (підготувати згідно з 

технологічним процесом), ручні візки; 

- щодо виявлених несправностей повідомити керівництво і до їх 

усунення роботу ні в якому випадку не починати [7]. 

Під час роботи необхідно: 

- займатися виключно тією працею, яка доручена безпосереднім 

керівником, за умови, що безпечні способи її виконання відомі; 

- під час роботи бути уважним, не відволікатися та не відволікати 

інших; 

- своє робоче місце важливо утримувати в чистоті, не допускати 

захаращення проходів заготовками; 
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- забороняється пускати на своє робоче місце осіб, що не мають 

відношення до дорученої роботі, відволікатися розмовами та іншими справами; 

- своєчасно прибирати бій скла з робочого місця, збирання проводити за 

допомогою щітки та совка, бій скла прибирати в спеціально відведене місце; 

- при виявленні несправностей в устаткуванні, інструментів, припинити 

роботу та повідомити безпосереднього керівника; 

Заборонено: 

- відволікатися під час роботи біля верстата; 

- проводити прибирання верстата під час роботи; 

- палити на робочому місці; 

- торкатися руками обертових частин верстата. 

Після закінчення роботи необхідно: 

- відключити обладнання; 

- привести до ладу закріплене за собою робоче місце; 

- зняти спеціалізований одяг, прибрати у відведене місце; 

- вимити руки з миючим засобом; 

- у випадку фіксації недоліків під час роботи, повідомити про це 

керівництво; 

- вологе прибирання приміщення повинно проводитися щодня. 

Безпечне виконання робіт шліфувальником на виробництві оптичних 

деталей може бути надійно забезпечене тільки при повному та комплексному 

виконання вимог та заходів, спрямованих на запобігання і нейтралізацію дії 

вражаючих та шкідливих факторів [6]. 

 
Науковий керівник: Землянська О.В., ст. викл. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ») 
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МОЛЕКУЛЯРНА БІОТЕХНОЛОГІЯ ЯК ДЖЕРЕЛО НЕБЕЗБЕКИ ДЛЯ 

НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

 
Пернатій А.Ю., студент (гр. БМ-31, ФБТ НТУУ «КПІ») 

 

Вступ. Вплив людини на навколишнє середовище є одним з головних 

факторів змін останнього. Не зважаючи на те, що майже 40% світової 

економіки тримається на біологічних природних ресурсах, останнім часом 

екосистеми, видове та генетичне різноманіття спустошуються з максимальною 

швидкістю за останні 65 мільйонів років, причиною цьому є людство. 

Екосистеми руйнуються зі швидкістю більше 100 мільйонів гектар за рік, 

більше 31 000 рослин та тварин стоять на межі вимирання, одна порода великої 

домашньої худоби зникає кожного тижня [1] . 

На фоні таких глобальних проблем розробляються методи біотехнології 

які дозволять надзвичайно ефективно подолати цю проблему. 

Найперспективніші біотехнологічні розробки, такі як технології 

рекомбінантних білків, генна терапія, індукований мутагенез тощо, включають 

в себе маніпуляцію з генетичним матеріалом клітини. Модифікації 

взаємозв’язку “ДНК – РНК - білок”, який ще називають центральною догмою 

молекулярної біології, є предметом вивчення молекулярної біотехнології, 

ефективність та шкідливість методів якої вже давно є одним з головних 

предметів дискусій з біобезпеки та біоетики. 

Предметом дослідження є фактори впливу методів молекулярної 

біотехнології на навколишнє середовище в якісному та кількісному аспектах. 

Аналіз публікацій. Маніпулювання генетичним матеріалом не є новинкою. 

Тисячоліттями фермери покладаються на різноманітні методи селекції і 

перехресного запилення для модифікації рослин і тварин для отримання в них 

бажаних рис, які поліпшують виробництво продуктів харчування та 

задовольняють інші людські потреби. Не менший проміжок часу 

експлуатується вже традиційний процес ферментації для перетворення зерна на 

хліб чи пиво та молока на сир. Таке навмисне модифікування живої природи 

зробило величезний внесок у благополуччя людства. 

Але за останні 30 років за рахунок біотехнології була здійснена 

революція в нашій здатності змінювати форми життя. Учені навчилися 

вилучати й переносити нитки ДНК та цілі гени від одного виду до іншого. 

Використання тонких методик дозволяє точно маніпулювати заплутаною 

генетичною структурою кожної окремої клітини. Наприклад, можна вставити 

гени з холодноводних риб у помідор для створення морозостійких рослин, або 

використовувати бактеріальні гени, щоб зробити толерантні до гербіцидів 

культури. Такі генетично-модифіковані організми, або ГМО, викликають 

неабияке занепокоєння в широких масах населення. 

Із моменту першої появи генетично модифікованого помідора в 

магазинах США у 1994 році десятки продовольчих рослинних культур і 

тварини були модифіковані для підвищення їх комерційної цінності, 
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покращення вмісту поживних речовин та надання резистентності до пестицидів 

чи хвороб. Прихильники біотехнології стверджують, що остання здатна 

подолати продовольчу кризу все зростаючого населення в світі шляхом сталого 

виробництва продовольчих ресурсів. Це принесе користь навколишньому 

середовищу, зменшуючи потребу в сільгоспугіддях, зрошенні й пестицидах. Це 

також забезпечить краще медичне обслуговування й сприятиме поширенню 

вакцинації, створить нові промислові продукти, вдосконалені волокна і паливо 

[2]. 

Основні результати дослідження. Противники методів молекулярної 

біотехнології спираються на думку, що остання є дуже молодою наукою, через 

це багато аспектів з її практичного застосування залишаються невідомими. 

Існує занепокоєння з приводу можливості виходу генетично модифікованих 

організмів за межі лабораторій чи виробництв та їх негативного впливу на 

природну флору й фауну. 

Як правило, виділяють наступні джерела негативних наслідків для 

навколишнього середовища (екологічні ризики) через використанні продуктів 

молекулярної біотехнології [3]: 

1) зміна природних біоценозів, витіснення аборигенних видів, 

монокультуральність; 

2) міграція й інтрогресія модифікованого організму в дикі популяції 

шляхом вертикального чи горизонтального перенесення генів; 

3) дія генетичних елементів на організми, які не є їх запланованою 

мішенню; 

4) поява резистентних до різних чинників організмів; 

5) вплив мобільних генетичних елементів на природну еволюцію вірусів 

шляхом транскапсидації, синергізму, рекомбінації. 

Особлива увага приділяється мікробному синтезу, його продуктам і, 

головне, штамам мікроорганізмів-продуцентів, які в своїй переважній більшості 

були отримані шляхом мутагенезу. 

Головна потенційна небезпека, яка надходить від мікроорганізмів, - це їх 

вдихання з повітрям. Наприклад, встановлено, що в глибокі відділи легень (в 

альвеоли) можуть потрапляти спори актиноміцетів розміром 0,02-0,2 мкм. 

Суспензійні мікробні культури легко утворюють аерозоль. Краплі 

діаметром 0,1 мкм швидко осідають, висихають протягом 0,4 с, при цьому їх 

діаметр зменшується, і вони переносяться повітряними потоками. Частинки 

аерозолю діаметром <10 мкм затримуються в організмі на 100%; <5 мкм - на 

20-30%; <0,1 мкм - на 60% [4]. 

Цим спричинена необхідність постійного моніторингу стану біоценозів 

навколо біотехнологічних виробництв. Окрім повітряного середовища, в 

кожній контрольній точці проводять санітарно-мікробіологічні дослідження 

поверхонь технологічного обладнання, стін приміщень, спецодягу працівників. 

Паралельно проводиться відбір проб пилу з повітря для визначення вмісту в 

ньому білка. 
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Вищеописані фактори й події спонукали до того, що у 1995 році на 

Конвенції з Біологічного Різноманіття учасники почали переговори з юридично 

стримуючих договорів, які мали стосуватися потенційних ризиків, пов'язаних з 

ГМО. Результатом цих обговорень стало прийняття в січні 2000 р 

Картагенського Протоколу з Біобезпеки. Названий на честь колумбійського 

міста, в якому відбувся заключний раунд переговорів, даний протокол вперше 

встановлює всеосяжну регулюючу систему забезпечення безпечних 

трансферингу, обробки та використання ГМО як об'єктів транскордонного 

переміщення. 

Окрім Протоколу з Біобезпеки свій внесок у регулювання використання 

методів генетичної інженерії роблять Міжнародна конвенція із захисту рослин, 

Кодекс Аліментаріус, Світова організація здоров’я тварин, Світова організація 

торгівлі [2]. 

Таким чином договорами з питань захисту навколишнього середовища 

від можливих наслідків негативного впливу молекулярних біотехнологій 

зв’язана більша частина країн, що засвідчує високий рівень реакційної 

здатності світової спільноти у випадку необхідності. 

Особливо цікавим є диференційна відповідальність сторін згідно із 

Принципом 7 Декларації Ріо-де-Жанейро з навколишнього середовища та 

розвитку (1992 року) [1]: “Держави співпрацюють в дусі глобального 

партнерства в цілях збереження, захисту і відновлення здоров'я і цілісності 

екосистеми Землі. З урахуванням різних вкладів до глобальної деградації 

навколишнього середовища, держави несуть загальну, але диференційовану 

відповідальність. 

Розвинені країни визнають відповідальність, яку вони несуть в 

міжнародному намаганні досягти сталого розвитку з урахуванням тиску їх 

суспільства на глобальне навколишнє середовище, і технологій і фінансових 

ресурсів, якими вони розпоряджаються”. Отже, розвинені країні виступають 

головними гарантами сталого розвитку та найбільш зацікавленою стороною у 

врегулюванні питань біобезпеки та впливу молекулярної біотехнології на 

навколишнє середовище. 

На сьогодні людство дуже широко використовує молекулярну 

біотехнологію для отримання модифікованих штамів з різними властивостями: 

резистентність до факторів навколишнього середовища, підвищення 

продуктивності синтезу білку, поява здатності до синтезу різноманітних 

промислових матеріалів і палива, гербіцидо-, фунгіцидо- та 

бактерицидорезистентність тощо. З одного боку, це в перспективі дозволить 

людству подолати продовольчу кризу, покращити якість медичних засобів 

(зокрема вакцин), отримати доступ до нових відновлюваних енергоресурсів; з 

іншого боку, занепокоєння викликає здатність модифікованих організмів до 

широкого спектра взаємодій з відповідними дикими типами. 

Висновки. Досвід негативного впливу людства на стан навколишнього 

середовища останніх десятиліть показав необхідність шукати методи 

мінімізації втручання народного господарства в екосистеми. Найбільш гнучкою 
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в цьому плані є біотехнологія, оскільки вона оперує живими організмами, 

модифікуючи їх під потреби людини, а не просто споживає їх. Окремі методи 

молекулярної біотехнології, зокрема генно-інженерні, викликають широкий 

дисонанс серед науковців з приводу безпечності їх застосування. Постійний 

моніторинг біоценозів та підвищення рівнів біологічної безпеки на 

біотехнологічних виробництвах мають попередити залучення генетичних 

модифікацій чи мобільних генетичних елементів як їх попередників до 

біосфери в первозданному вигляді останньої. 

Велика кількість підписаних угод сприяє міжнародному співробітництву, 

а диференціальна відповідальність кожної держави перед світовою спільнотою 

покликана розвивати правові регулювальні механізми контролю біотехнологій. 

 
Науковий керівник: Гусєв А. М., к.б.н., доцент (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ») 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ 

СИСТЕМ У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ  

 
Полукаров О.І., канд. техн. наук, доц. (каф. ОПЦБ НТУУ “КПІ”) 

 

Сучасні тенденції розвитку інформаційних систем спрямовані на 

глобалізацію проектів. У сучасних умовах потреби посадових осіб та фахівців 

виходять за рамки вузькоспеціалізованих інформаційно-аналітичних систем. 

Адже без прив’язки до інших систем або категорій важко встановити 

причинно-наслідкові зв’язки, що призводять до появи тих чи інших тенденцій. 

В зв’язку з реформою органів державної влади виникає необхідність щодо 

подальшого розвитку ІАС в межах інспекційної діяльності новоствореної 

Державної служби України з питань праці, складовою якої буде інформаційно-

аналітична система обліку, аналізу та планування наглядової діяльності у 

вугільній галузі. 

Розширення функціональних можливостей ІАС сприятиме вирішенню 

таких завдань: 

  забезпечення інформаційно-аналітичної підтримки прийняття рішень 

в сфери діяльності Державної служби України з питань праці, оперативності 

обробки даних та представлення результатів цієї обробки; 

  здійснення аналітичної обробки зібраних даних, з використанням 

методів моделювання, прогнозування, експертних оцінок з метою виявлення 

закономірностей, причинно-наслідкових зв’язків, відстеження тенденцій, 

результатів тощо; 

  виконання науково-обґрунтованого планування заходів та пропозицій 

зі зменшення впливу шкідливих та небезпечних виробничих чинників. 

ІАС забезпечить сучасний рівень інформаційної підтримки процесу 

вирішення нормативно-правових, методичних, організаційних, технічних, 

санітарно-гігієнічних, лікувально-профілактичних, соціально-економічних та 

наукових питань в сфері охорони праці на підприємствах, на галузевому, 

регіональному та державному рівнях. 

Для вирішення завдань планування наглядової діяльності необхідно 

створити інформаційно-аналітичну підсистему ІАС обліку та аналізу наглядової 

діяльності, яка б ґрунтувалась на фактичних даних результатів інспекційної 

діяльності Державної служби України з питань праці. 

Основним завданням, яке повинна вирішувати ІАС, є оперативне надання 

достовірних даних різним користувачам, що зацікавлені у отриманні інформації 

з питань наглядової діяльності за промисловою безпекою та охороною праці а 

також обмін подібною інформацією з іншими інформаційними системами. 

ІАС повинна забезпечити підвищення ефективності та досягнення якісно 

нового рівня прийняття рішень в системі наглядової діяльності, істотно 

розвинути і зміцнити інформаційно-технічний потенціал структурних 

підрозділів Державної служби України з питань праці, сприяти оперативності, 

достовірності, доступності та конфіденційності обробки інформації. У повній 
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реалізації ІАС має створювати технологічну основу для формування єдиного 

міжгалузевого інформаційного простору та його інтеграції до єдиного 

інформаційного простору держави. 

ІАС забезпечить автоматизацію процесу формування актів перевірок в 

практичній діяльності інспекторів, створення єдиної електронної бази даних 

таких перевірок та іншої інформації про наглядову діяльність на рівні 

Центрального апарату, територіальних органів управління та інспекцій, 

проведення обробки та аналізу такої інформації та формування на її основі 

звітних форм. 

ІАС дозволить реалізувати наступні функції: 

  збір, накопичення та зберігання даних; 

  аналітична обробка даних на запит користувача; 

  відображення інформації для користувачів; 

  формування звітів; 

  забезпечення архівування та захисту первинних даних та 

інформаційних ресурсів ІАС; 

  формування інформаційних ресурсів; 

  управління користувачами: реєстрація, аутентифікація та надання прав 

доступу; 

  забезпечення технічної підтримки користувачів. 

Організація експлуатації ІАС передбачає наступні логічно-послідовні 

кроки: 

  розроблення, узгодження та затвердження регламенту роботи та 

інформаційної взаємодії підсистем різних рівнів в рамках ІАС; 

  проведення навчання персоналу ІАС шляхом проведення навчальних 

семінарів, тренінгів, інструктажів, а також випуску методичних рекомендацій 

для користувачів системи та іншої навчальної літератури; 

  створення служб експлуатації збереження цілісності інформації та 

надання оперативної допомоги при вирішенні технічних та організаційних 

питань експлуатації системи; 

  розробку експлуатаційних документів та нормативно-методичних 

матеріалів з організації роботи ІАС; 

  розробку планів профілактичного обслуговування та оновлення 

програмно-технічного, математичного і інформаційного забезпечення ІАС та її 

окремих компонентів; 

  визначення послідовності розробки методичних та розпорядчих 

документів; 

  визначення засобів зв’язку та передачі даних для ІАС з урахуванням 

очікуваної потужності та територіальної віддаленості суб’єктів телекомунікації; 

  створення служб технічної підтримки, що виконуватимуть завдання 

забезпечення захисту інформації ІАС від несанкціонованого доступу за рахунок 

здійснення заходів щодо обмеження доступу до інформаційного ресурсу тільки 

належним чином авторизованим користувачам, попередження витоку 
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інформації за межі системи по технічним каналам зв’язку, захисту апаратно-

програмних засобів від безпосереднього (фізичного) доступу сторонніх осіб; 

  створення інформаційно-аналітичного центру ІАС; 

  визначення пріоритетних напрямків розвитку ІАС; 

  розроблення рекомендацій щодо спрощення експлуатації ІАС. 

Перспективним напрямком розвитку ІАС є застосування імітаційного 

моделювання. Для цього необхідно: 

  сформулювати основні питання про поводження складної системи, 

відповіді на які необхідно одержати; 

  здійснити декомпозицію системи в окремі блоки;  

  сформулювати закони та гіпотези щодо поводження як системи в 

цілому, так і окремих її частин; 

  задачі визначити модельний час, що імітує хід часу в реальній системі; 

  задати у формалізованому вигляді необхідні властивості системи й 

окремих її частин, а також механізм обліку дії випадкових параметрів, котрі 

враховуються в моделі. 

Алгоритм імітаційного моделювання, що використовується в процесі 

вирішення постановленої задачі, представлений на рис. 1. 

Рис. 1. Алгоритм імітаційного моделювання в процесі прийняття рішень 
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Дослідження узагальненої імітаційної моделі стану промислової безпеки 

на вугільному підприємстві полягає у неодноразовому проведенні 

комп’ютерного експерименту, в результаті якого шляхом варіювання значень 

параметрів спостерігається реакція – відгук вихідних параметрів. 

Застосування автоматизованих систем моделювання у вугільній 

промисловості має свою специфіку, котра полягає в тім, що ефективність 

управління  визначається, якістю вихідної інформації, алгоритмів, кількісних 

моделей, що мають місце при обробці даних тощо. Основна вимога до методів 

досліджень полягає в одержанні даних і кількісних моделей, що надійно 

відображають реальні функціональні й імовірнісні кількісні співвідношення 

між вхідними й вихідними параметрами системи. 

Загальну структуру імітаційної моделі управління наглядовою діяльністю 

у вугільній промисловості можна представити як складну багатомірну систему, 

у якій початковими даними служать різні параметри, що характеризують стан 

виробничого середовища (стан шахтної атмосфери, гірничотехнічного 

устатковання та ін.), охорони праці і наглядової діяльності. У кінцевому 

результаті повинні бути розраховані значення показників, котрі характеризують 

ефективність наглядової діяльності і стан виробничого травматизму. Слід 

зазначити, що при аналітичному моделюванні досить чітко простежується 

взаємозалежність вхідних параметрів (факторів) із вихідними параметрами 

(показниками). 

За результатами аналізу особливостей управління охороною праці 

розроблено рекомендації з вдосконалення СУОП. Як найбільш важливі 

напрямки слід відзначити такі: 

- опрацювати теоретичні положення управління охороною праці для 

забезпечення оперативного реагування на стан виробничого травматизму; 

розробити та дослідити математичні моделі залежностей показників 

виробничого травматизму від множини чинників для обґрунтування 

ефективних оперативних дій органів державного нагляду у сфері охорони 

праці; 

- розробити систему інформаційно-аналітичного обґрунтування 

управлінських рішень зі зниження рівня виробничого травматизму та оцінити їх 

ефективність. 
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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В КОРПОРАЦІЇ 

«АРТЕРІУМ» 

 
Полукаров О.І., канд. тех. наук, доцент ( каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»), 

Головата О.В., студентка (гр. УЗ-21, ФММ НТУУ «КПІ») 

 

Постановка проблеми. На сьогоднішній день метою багатьох виробничих 

компаній є мінімізація своїх витрат, пов’язаних з безпекою праці, - це з одного 

боку. Але з іншого боку підприємства прагнуть підвищити безпеку 

виробництва і цим показати свою  соціальну й економічну відповідальність 

перед суспільством . Саме тому,  уже близько 20 років підприємства з усього 

світу впроваджують у себе системи управління охороною праці, орієнтуючись 

на вимоги міжнародного стандарту OHSAS 18001. Вимоги до системи 

управління гігієною та безпекою праці (ГіБП) встановлені у міжнародному 

стандарті OHSAS 18001:2007 «Occupational health and safety management 

systems - Requirements».  

На превеликий жаль, сьогодні стан охорони праці в нашій державі важко 

назвати задовільним, про що свідчить достатньо високий рівень травматизму і 

особливо тенденція до його збільшення. Так за даними Державної служби праці 

України тільки за період з січня по серпень 2016 року смертельні травми на 

виробництві отримали 294 особи, тоді як за той самий період минулого 

загинуло 267 людей. У вересні 2016 смертельно травмовано 51 людина ( що на 

46% більше ніж у вересні 2015) 

Основною причиною такого стану разом з моральною і фізичною 

застарілістю технічної бази виробничих підприємств та засобів захисту 

працюючих [1], є, на наш погляд, недосконалість систем управління гігієною і 

безпекою праці на усіх рівнях і, перш за все, на підприємствах та в організаціях.  

Метою написання статті є проведення аналізу системи управління 

охороною праці на одному із лідерів фармацевтичної галузі – корпорації 

«Артеріум». 

Виклад основного матеріалу. Нелегка ситуація із забезпеченням охорони 

праці на виробництві потребує необхідності розроблення та впровадження 

заходів щодо удосконалення функціонування системи управління охороною 

праці, яка б у свою чергу повністю відповідала вимогам сучасних міжнародних 

стандартів з  безпеки й охорони праці. Прикладом підприємства, система 

охорони праці якого дійсно  відповідає міжнародним стандартам  є Корпорація 

«Артеріум». 

На всіх підприємствах корпорації «Артеріум» запроваджено єдину 

ефективну Систему управління охороною праці (СУОП), котра взаємодіє з 

Системою управління якості. Також «Артеріум» підтвердив відповідність 

системи охорони праці на підприємствах «Київмедпрепарат» та «Галичфарм» 

міжнародному стандарту OHSAS 18001:2007. 

Корпорація приділяє велику увагу питанням охороні праці та створенню 

безпечних умов праці для своїх працівників. У компанії турбуються про 

відповідність умов праці усім необхідним стандартам і законодавчим актам. 
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Корпорація проводить просвітницьку роботу в області охорони праці серед 

лікувальних закладів України: в 2010 р. видано «Методичний посібник з 

охорони праці та пожежної безпеки для керівників та спеціалістів лікувальних 

закладів». Видаючи цей посібник, Корпорація намагалася донести до медичних 

працівників, насамперед поліклінік та лікарень, основні положення 

нормативних документів з охорони праці та пожежної безпеки.  

У 2011-2015 рр. не зафіксовано випадків травматизму чи випадків з 

летальним результатом.  

Здійснено модернізацію обладнання, систем вентиляції, виробничих 

приміщень, внаслідок чого за останні 5 років зменшено кількість робочих місць 

зі шкідливими та небезпечними умовами праці: в ВАТ «Київмедпрепарат» - на 

57%, в АТ «Галичфарм» – на 38%. Співробітникам підприємств, на робочі 

місця яких можуть впливати шкідливі виробничі фактори, надаються всі пільги 

та компенсації, передбачені діючим законодавством: скорочений робочий день, 

доплата за роботу в шкідливих умовах, додаткові дні до основної відпустки, 

спеціальне харчування (молоко), право виходу на пенсію на пільгових умовах. 

Всім співробітникам, згідно з передбаченими нормами та у відповідності до 

реальних умов праці, безкоштовно надається спецодяг, спецвзуття та інші 

засоби індивідуального захисту (ЗІЗ), а також технологічний одяг. На 

підприємствах застосовують лише сертифіковані ЗІЗ, що мають достатні 

захисні властивості і відповідають вимогам Належної виробничої практики 

(GMP). Також співробітники користуються такими благами як участь у 

програмах розвитку і навчання, медичне  страхування, вітамінізація, 

компенсація видатків на  харчування, матеріальна допомога в особливих 

випадках (народження дитини, шлюб та ін.), надання путівок для 

співробітників і членів їх родин. 

Колективними договорами підприємств передбачено надання матеріальної 

допомоги співробітникам, які постраждали внаслідок нещасного випадку, 

пов’язаного з виробництвом (понад вимог чинного законодавства). Працівники 

безкоштовно проходять всі необхідні медичні та профілактичні огляди, 

передбачені чинним законодавством. До роботи на підприємствах 

допускаються тільки працівники навчені належним чином. Навчання з охорони 

праці здійснюється коштом роботодавця. На всіх підприємствах створені та 

функціонують кабінети з охорони праці, де співробітники можуть отримати 

необхідні консультації, рекомендації та відповідні знання і навички. 

Здійснюється навчання за допомогою програми-екзаменатора й 

відпрацьовування навичок з надання першої допомоги на спеціальному 

манекені-тренажері.  

Компанія розробляє методичні посібники для вивчення законодавства з 

охорони праці, в тому числі для зовнішнього використання (лікувальні 

заклади).  

У виробничих центрах - підприємствах «Київмедпрепарат» та 

«Галичфарм», які розташовані в центральній частині Києва та Львова, 

зменшено потенційний ризик для населення у разі виникнення аварій (рівні 
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аварій не виходять за межі підприємств), встановлено системи сповіщення про 

аварійну ситуацію. У ВАТ «Київмедпрепарат» встановлено нове обладнання 

аміачної холодильної станції, що дозволило знизити ризики при аварії в 25 

разів в порівнянні з раніше встановленим обладнанням. На всіх майданчиках 

Корпорації створені та функціонують належним чином оснащені та 

укомплектовані кваліфікованим персоналом медичні підрозділи, в яких 

співробітникам може бути надана перша медична допомога, фізіотерапевтичні 

процедури, а також надана консультативно-лікувальна допомога лікарів-

спеціалістів. 

Отже, аналізуючи такі чинники, як зменшення кількості одиниць 

обладнання, що не відповідають діючим нормам безпеки, зниження рівня 

виробничого травматизму, підвищення рівня забезпеченості працюючих 

засобами індивідуального захисту, можна говорити про ефективність 

функціонування системи управління охороною праці на «Артеріумі». Але як 

відомо, жодна система не здатна результативно функціонувати без постійного 

вдосконалення. Тому пропонуються такі рішення: 

1. Керівництво має докладати зусилля для підвищення свідомості 

працівників щодо дотримання правил безпечного ведення робіт та поліпшення 

стану середовища на виробництві. Сприяти цьому може допомогти 

вдосконалення системи стимулювання працівників виконувати свої обов’язки 

без порушень вимог охорони праці.  

2. Інтегрування в СУОП інтелектуальної системи автоматизованого 

контролю за умовами праці на робочих місцях і управління санітарно-

гігієнічними параметрами виробничого середовища, що дозволить знизити 

витрати  підприємства на проведення обов’язкової атестації робочих місць; 

дасть змогу  підтримувати нормовані значення санітарно гігієнічних показників 

у робочій зоні;  вести оперативне відеоспостереження за робочими місцями з 

високим ступенем професійного ризику; зменшити професійні ризики. 

Висновки. Як бачимо, на підприємстві «Артеріум» реально функціонує 

добре налагоджена система управління охороною праці, яка сприяє 

підвищенню ефективності його діяльності. Компанія може бути прикладом 

впровадження СУОП для інших підприємств, а особливо для тих, де 

спостерігається високий рівень  травматизму та професійної захворюваності. 

Але для підтримки такого стану потрібно безперервно вдосконалювати СУОП і 

максимально інтегрувати її у загальну систему управління підприємством. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ЖІНОК В УКРАЇНІ. ПРОБЛЕМИ ТА 

ВИКЛИКИ 

 
Полукаров Ю.О., к.т.н., доц. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»); 

Казакова К.С., студ. (гр. КМ-32, ФПМ НТУУ «КПІ») 

 

Врегулювання особливої охорони праці жінок наразі є одним з 

найактуальніших соціальних викликів, який постає перед майже усіма 

сучасними розвиненими державами. Так, конвенція Міжнародної організації 

праці №103 про охорону материнства (переглянута у 1952 році) встановлює 

вимоги щодо підвищеної охорони праці для жінок на виробничих 

підприємствах та в сільському господарстві [1].  

За даними Державної служби статистики Україні сьогодні в українській 

економіці гендерний баланс майже досягнутий – жінки становлять близько 

половини сукупної робочої сили.  При цьому понад 40% жінок, що працюють, 

мають вищу або середню спеціальну освіту, на відміну від чоловіків, для яких 

це показник складає 35%. До того ж варто зазначити, що український ринок 

праці також характеризується відносно нейтральним гендерним регулюванням 

за винятком жінок, які працюють у важкі промисловості або на шахтах.  

Торкаючись історії варто згадати, що доля жінок на ринку праці стрімко 

зросла період під час та після світових війн. Гендерний баланс у СРСР був 

досягнутий у 70-х роках ХХ сторіччя, але при цьому традиційний розподіл 

оплачуваної та неоплачуваної праці не було адаптовано до нових умов ні тоді, 

ані зараз, і через це жінки мають додаткове навантаження: вони беруть участь 

на ринку праці однаково з чоловіками та в той самий час досі здійснюють 

основні заходи з доглядом за дитиною та виконання хатньої роботи. Ця 

ситуація особливо загострилася під час економічних спадів протягом останніх 

двох десятиліть, за яких суттєво зменшилися дотація по догляду за дитиною.  

За статистикою ООН, в Україні зарплатня жінок в середньому становить 

70% від зарплатні чоловіків, а серед усіх скорочених працівників доля жінок -  

62,6%. На ринку праці існує також вікова дискримінація. Якщо пік зайнятості 

чоловіків – від 20 до 20 років, то для жінок це віковий проміжок 40-44 роки, бо 

саме в цей час, як правило, жінка вже має дорослу дитину і можливість та 

бажання повністю присвятити себе кар’єрі, проте це бажання розбивається о 

стереотип затребуваності, бо роботодавці, як правило, найбільш радо 

приймають на роботу саме молодих жінок віком до 35 років [3]. Попри те, що 

питома вага жінок у сукупній робочій силі в Україні близька до половини, на 

сучасному ринку праці та в умовах погіршення економічного стану країни 

значно зменшується їхня конкурентоспроможність, підвищується ризик втрати 

роботи. Жінки першими у порівнянні з чоловіками підпадають під удари 

безробіття.  

Більшість сучасних розвинених країн також стикалися з проблемою 

дискримінації, надмірного навантаження та перепон у можливості реалізації 

трудового потенціалу жінки. М. М. Грекова в своєму дослідженні «Сучасні 
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тенденції міжнародно-правового регулювання праці жінок» приходить до 

висновку, що найбільш успішною в питанні розв’язку даної проблеми є 

Німеччина. В цій країні кожна жінка не залежно від того чи було укладено 

трудовий договір, має право на оплату по догляду за дитиною . Угорщина ж, в 

свою чергу, взяла курс на політику, за якої жінці економічно не вигідно йти у 

відпустку по догляду за дитиною та удосконалила систему дошкільної освіти.  

Щодо США, то деякі норми спеціальної охорони жіночої праці визнано судами 

як такі, що суперечать законам про заборону дискримінації за ознакою статті. У 

Скандинавських країнах чинне законодавство характеризується майже повною 

відсутністю норм щодо регулювання праці жінок. А Великобританія та Іспанія, 

у свою чергу, взагалі денонсували ряд законів стосовно праці жінок, як такі, що 

не відповідають сучасним умовам та мають дискримінаційний характер [4]. 

Як ми бачимо, у різних країнах кардинально різні підходи до 

регулювання праці жінок. Одна частина дотримується політики захисту жінок 

та надання їм особливих прав, інша ж навпаки – надає їм рівні права з 

чоловіками в усіх сферах. Варто зазначити, що остання тенденція 

прослідковується у найбільш розвинених країнах світу, зокрема у Європі, курс 

до якої зараз тримає Україна. Але чи готова Україна пристосовуватися до 

подібних умов – відкрите та дискусійне питання.  

Наведемо деякі з основних правових норм, що регулюють працю жінок в 

Україні: 

- забороняється праця жінок на важки роботах і на роботах із шкідливими 

або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах (крім деяких 

нефізичних робіт або робіт із санітарного та побутового обслуговування); 

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

дитину-інваліда не можуть залучатись до надурочних робіт або направлятись у 

відрядження без їхньої згоди; 

- не допускається залучення жінок до робіт у нічний час, окрім галузей 

господарства, де це зумовлено особливою необхідністю та дозволяється в 

якості тимчасового заходу; 

- на підставі медичного висновку жінці надається оплачувана відпустка у 

зв’язку з вагітністю та пологами тривалістю 70 календарних днів до пологів та 

від 56 до 70 днів після пологів; 

- матері дитини-інваліда або двох і більше дітей, старших за п’ятнадцять 

років за бажанням щороку надається додаткова оплачувана відпустка 

тривалістю сім календарних днів без урахування вихідних; 

- жінкам, що мають дітей, молодших за півтора роки, окрім загальної 

перерви для відпочинку і харчування надається додаткова перерва для 

годування дитини; 

- заборонено відмовляти жінці у прийнятті на роботу та знижувати їй 

заробітну плату, мотивуючись вагітністю або наявністю у жінки дітей віком до 

трьох років, а одиноким матерям – за наявністю дитини-інваліда або дитини, 

молодшої за чотирнадцять років. 
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Як ми бачимо, порівняно з багатьма сучасними прогресивними країнами 

законодавство України містить достатньо широкий спектр прав та гарантії для 

жінок, які працюють. Однак варто зазначити, що вчені не дійшли до однієї 

консолідованої думки про доцільність та актуальність таких норм. Існує думка, 

що норми, які містять заборони і обмеження для жінок у трудових 

правовідносинах, завдають шкоди їхній конкурентоспроможності. Натомість 

О.О. Коваленко каже, що «існуючі у сучасному законодавстві юридичні 

гарантії для працюючих вагітних жінок надають можливість збалансовано 

поєднати невід’ємне природне призначення жінки – материнство, з такою ж 

невід’ємною соціальною потребою – жагою до праці» [2]. 

При цьому І. В. Шульженко та О. І. Романюк зазначають, що «завданням 

законодавчої влади має стати створення компромісних умов, за яких жіноча 

праця була б економічно вигідною і жінкам, і роботодавцям.  Поки що ж в 

Україні зберігається вразливий стан жінок на ринку праці» [5].  

Аналізуючи вище сказане можна зазначити, що в Україні на 

законодавчому рівні праця жінок чітко регламентована, жінкам надається 

багато прав та свобод, але існують і проблеми. Зокрема 

- невідповідність правового регулювання праці жінок за умов ринкової 

економіки; 

- недостатня ефективність, а в деяких випадках і недієвість, більшості 

норм, що стосуються прав жінок; 

- застарілість законодавства про працю; 

- відсутність можливості реалізації трудового потенціалу жінки в повній 

мірі. 

Одним із засобів для вирішення даних проблем є підвищення міри 

відповідальності роботодавців за порушення законодавства про працю та норм 

трудового права. Доцільним є і зазначити в Кодексі про адміністративні 

правопорушення штрафні санкції за допущення дискримінації у сфері праці. 

Також існує нагальна потреба в актуалізації норм трудового права відповідно 

до сучасних економічних, демографічних та суспільно-політичних умов. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ТРАВМ 
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В даний час є дуже актуальною проблема безпеки на виробництві. За 

статистикою Фонду соціального страхування у 2016 році кількість нещасних 

випадків збільшилась на 74 випадки, порівнюючи з минулим роком. Було 

зареєстровано 2230 постраждалих, серед яких 155 загинули. Від загальної 

кількості постраждалих можна виділити 73,7% (1643) чоловіків та 26,3% (587) 

жінок, які були травмовані на виробництві України. 

Виробничий травматизм - це травми, які були отримані при виробничій 

діяльності, яка відбувалась в промисловості, на сільському господарстві, чи на 

будівництві. Травми, які були отримані по дорозі на роботу або з роботи при 

виконанні громадських обов'язків теж вважаються виробничими. Серед 

найбільш  травмонебезпечних професій виділяють охоронців, сторожів, 

вантажників, будівельників, водіїв автотранспорту.  

Причини виробничого травматизму можуть бути технічні, організаційні, 

санітарно-гігієнічні та психофізіологічні. 

За статистикою, яка була надана фондом соціального страхування від 

нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в Україні [1] 

виробничі травми було отримано 49 особами при алкогольному сп'янінні. Це 

складає 2,2% від загальної кількості травмованих по Україні і являється  на 4 

особи менше, якщо порівнювати з  І півріччям у 2015 році. При цьому серед 49 

осіб загинуло 22 особи. Серед інших причин, по яким відбулися нещасні 

випадки виділяють організаційні. Вони становлять 65,3% і включають у себе 

1457 нещасних випадків. До санітарно-гігієнічних причини виробничого 

травматизму можна віднести: незадовільне освітлення; підвищений рівень 

шуму; високу запиленість повітря; шкідливі виділення і випромінювання і т. д. 

За статистикою через психофізіологічні причини сталося 23,1% (515) нещасних 

випадків.  

До психофізіологічних причин виробничого травматизму відносять 

ослаблення пам'яті, недостатній рівень уваги, ослаблення самоконтролю і інші 

недоліки в області психіки.  

Через технічні причини сталося 11,6% (258) нещасних випадків. До 

технічних причин виробничого травматизму на будівництві можна віднести: 

відсутність кожухів і огороджень на рухомих частинах механізмів і будівельних 

машин, з якими можливе зіткнення; несправність машин і механізмів; 

порушення правил експлуатації і обслуговування машин, механізмів та 

електрообладнання; несправність вантажозахватних допоміжних пристроїв; 

відсутність або несправність огороджень на робочих майданчиках при роботі 

на висоті; відсутність або недоброякісність спецодягу, спецвзуття і захисних 

пристосувань; відсутність попереджувальних написів, знаків, сигналізації. 

          До організаційних причин виробничого травматизму можна віднести: 
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непідготовленість робочого місця; порушення технологічного процесу 

виробництва робіт; відсутність інструктажу і навчання робочих безпечним 

методам праці; недостатнє знання правил техніки безпеки; використання 

робітників не за фахом або недостатньої кваліфікації. 

За характером причин, що викликали травму, виробничі травми діляться 

на механічні, термічні, електричні та хімічні. При цьому можна отримати такі 

ушкодження як: рани, які полягають у тому, що порушується цілісність м'яких 

тканин, таких як шкірний покрив, м'язи. Рани можна отримати  колоті, різані і 

рвані; удари, які полягають у тому, що м'які тканини здавлюються і, тим самим, 

порушуються з деяким розривом малих  кровоносних судин в них, з певним 

крововиливом всередину цих тканин; переломи кісток, такі як тріщини, злами, 

роздроблення з вивихом; вивихи, які полягають в тому, що порушуються 

цілісність та функції суглобів, які можуть спричиняти розтягування чи розрив 

зв'язок, а іноді розрив суглобової сумки; опіки, серед яких виділяють термічні, 

які виникають через взаємодію з гарячими предметами і хімічні, які виникають 

від взаємодії з їдкими речовинами.  Опіки діляться на три ступені: перший 

полягає у почервонінні шкіри, другий відзначається появою водянистих 

бульбашок, третій характеризується омертвінням тканин. 

Попадання чужорідних тіл в очі теж супроводжують ушкодження. Іноді 

ці чужорідні тіла завдають шкоди слизистій оболонці. Багато з перерахованих 

вище видів травм є пов'язаними з утворенням відкритої рани, через яку часто 

потрапляють різні інфекції і викликають запальний процес, який може 

перетворюватися у гнійничкове захворювання. Воно є найчастішою формою 

ускладнення травми. Коли робітники не приділяють їм серйозної уваги і не 

звертаються за медичною допомогою, продовжуючи працювати з відкритою 

раною, тим самим забруднюють її, сприяючи більш швидкому та інтенсивному 

інфікування. 

Найпоширенішими організаційними причинами стали: невиконання 

вимог інструкцій з охорони праці – 36,4% від загальної кількості травмованих 

осіб по Україні (811 травмованих осіб); невиконання посадових обов'язків – 

9,4% (210 травмованих осіб); порушення правил безпеки руху (польотів) – 5,8% 

(129 травмованих осіб); порушення технологічного процесу – 3,0% (67 

травмованих осіб). 

Найпоширенішими психофізіологічними причинами стали: особиста 

необережність потерпілого – 14,8% від загальної кількості травмованих осіб по 

Україні (330 травмованих осіб); травмування (смерть) внаслідок протиправних 

дій інших осіб – 5,4% (121 травмована особа); інші причини – 2,5% (55 

травмованих осіб). 

Найпоширенішими технічними причинами стали: незадовільний 

технічний стан виробничих об'єктів, будинків, споруд, інженерних комунікацій, 

території – 3,9% від загальної кількості травмованих осіб по Україні (86 

травмованих осіб); інші технічні причини – 1,7% (38 травмованих осіб); 

конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність засобів 

виробництва - 1,7% (37 травмованих осіб); незадовільний технічний стан 
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засобів виробництва – 1,4% (31 травмована особа); недосконалість 

технологічного процесу, його невідповідність вимогам безпеки – 0,8% (18 

травмованих осіб). 

До основних подій, які призвели до нещасних випадків, відносяться: 

падіння потерпілого під час пересування – 25,1% (560 травмованих осіб від 

загальної кількості травмованих по Україні); дія рухомих і таких, що 

обертаються, деталей обладнання, машин і механізмів - 12,4% (277 осіб); 

падіння потерпілого з висоти – 7,7% (171 особа); дорожньо-транспортна 

пригода на дорогах (шляхах) загального користування – 7,4% (166 осіб); 

обвалення та обрушення породи, ґрунту тощо – 5,5% (122 особи); навмисне 

вбивство або травма, заподіяна іншою особою – 4,8% (107 осіб); падіння, 

обрушення, обвалення предметів, матеріалів, породи, ґрунту тощо – 4,3% (95 

осіб). 

Можна зробити висновок, що достатньо велика кількість населення 

України страждає від виробничого травматизму, проте можна прийняти заходи, 

щоб зменшити вплив виробничого травматизму. На мою думку, на 

підприємствах слід детально розглядати кожний випадок травматизму та 

з'ясовувати причини, які його викликають, і вживати відповідні заходи, щоб 

позбавитися їх. Необхідно займатися аналізом всіх травм, які сталися за певні 

проміжки часу, зрозуміти, чому вони відбулися. Поглиблене вивчення 

нещасних випадків дає змогу зосередити зусилля на дійсно тій проблемі, яка 

існує. Техніка та робоче обладнання мають використовуватись за своїм 

призначенням і бути у належному стані. Підтримувати інструменти у робочому 

стані дуже важливо, щоб попередити травматизм на виробництві. Машини, що 

обертаються та рухаються і місця, де можна зіткнутися з гарячими поверхнями 

та їдкими речовинами необхідно огороджувати. Необхідно забезпечувати 

гідний рівень освітлення, вчасно наводити порядок на робочому місці і в 

цілому. Також обов'язковою є наявність аптечки, у разі необхідності першої 

медичної допомоги. Робітники перед прийняттям на роботу мають пройти 

інструктаж з правил безпеки, а також навчитися надавати першу медичну 

допомогу. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАГРОЗИ ТЕРОРИСТИЧНОГО ХАРАКТЕРУ 

 
Праховнік Н.А., к.т.н., доцент (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»); 

 Попович Б.М., студ. (гр. КА-34, ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ»)  

 

Тероризм як використання крайнього насильства та погроз насильством 

для досягнення суспільних та політичних цілей став однією з головних проблем 

людства в останній час. 

Зважаючи на специфіку подій, що відбуваються на сході України, 

аналітики вважають що явище загрози терористичного характеру є одними з 

найбільш значущих. Існує низка зовнішніх та внутрішніх факторів, які можуть 

сприяти його виникненню. Зокрема: 

-    кpимінaлізaція суспільствa 

-  пpотиpіччя між політико-eкономічними інтepeсaми кpaїни тa політико-

eкономічними інтepeсaми інших дepжaв; 

-   нeодноpідний нaціонaльний склaд нaсeлeння  

-   пepeбувaння нa тepитоpії Укpaїни нeлeгaльних мігpaнтів, у тому числі з 

кpaїн з нeспpиятливою політичною тa кpиміногeнною обстaновкою; 

- пepіодичнe зpостaння нaпpужeності відносин між пpeдстaвникaми pізних 

peлігійних конфeсій, діяльність peлігійних сeкт  

-   нeзaдовільний стaн збepігaння військових зaсобів уpaжeння; 

Ще одним фактором, який впливає на рівень терористичної загрози є  

функціонування на території України об’єктів підвищеної небезпеки. Коли 

існують загрози такого характеру, необхідно забезпечити належний рівень 

охорони об’єктів які потенційно можуть бути об’єктами диверсій.  

До об'єктів техносфери що мають найвищий ступінь небезпеки і можуть 

стати метою терористичних груп відносяться; чотири атомні електростанції 

(Запорізька, Рівненська, Південно-Українська, Хмельницька АЕС); 

Чорнобильська АЕС та зона відчуження; гідроелектростанції ДАК 

"Укргідроенерго" (Дніпровська ГЕС, Дніпродзержинська ГЕС, Каховська ГЕС, 

Кременчуцька ГЕС, Канівська ГЕС, каскад Київських ГЕС, малі та середні ГЕС 

Дністровського каскаду) греблі, відкриті розподільчі пристрої; дослідницькі 

ядерні реактори в Київському інституті ядерних досліджень та 

Севастопольському інституті ядерної енергії та промисловості; хімічно, 

небезпечні об'єкти 1-го ступеня небезпеки, вибухо- і пожежонебезпечні об'єкти, 

транспортні вузли, магістральні трубопроводи, військові склади і бази. 

Сьогодні можна говорити про те, що одним  з найнебезпечніших 

підприємств в галузі хімічної промисловості з точки зору техногенної 

небезпеки та вразливості до терористичних актів є  державне підприємство 

«Укрхімтрансаміак», яке є оператором української частини аміакопроводу 

"Тольятті-Одеса", забезпечує обслуговування, безпеку та функціонування для 

транзиту і транспортування рідкого аміаку від заводів-виробників до ПАТ 

"Одеський припортовий завод" для подальшого його експорту на світові ринки 

і видачі сільськогосподарським підприємствам вздовж траси аміакопроводу. 
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Крім цього, в Укрaїні зосeрeджeнa вeликa кількість іншиx xімічниx 

виробництв, якe є дивeрсійно-урaзливим. Це такі як ВАТ "Концерн "Стирол" 

(м. Горлівка Донецької області), ВАТ "Рівнеазот" (м. Рівне), ВАТ "Черкасиазот" 

(м. Черкаси), ВАТ "Дніпроазот" (м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської 

області), Одеський державний припортовий завод (ОДІ 13, м. Одеса), ДАК 

"Титан" (АР Крим), ВАТ "Лисичанська сода" (м. Луганськ), 

Кримський  содовий завод  (АР  Крим),  ДГХП  "Сірка"   (м.  Розділ Івано-

Франківської області), ДГХП "Сірка" (м. Яворів Львівської області). 

Техногенні інциденти спричинені терористичною діяльністю можутть 

призвести до величезних негативних наслідків не лише для екології України, 

але і сусідніх держав, завдати шкоди здоров'ю і навіть призвести до загибелі 

багатьох людей. 

На території ДІЇ "Горловський хімічний завод" зберігається значна 

кількість токсичних відходів хімічного виробництва та залишків тротилу і його 

напівпродуктів (загалом близько 25-30 тонн тринітротолуолу та 700 тонн 

відпрацьованих кислот). Водночас постановою Кабінету Міністрів України від 

03.12.2012 № 1150-11 ДП "Горловський хімічний завод" виключено з "Переліку 

особливо важливих об'єктів державної власності, що підлягають охороні та 

обороні внутрішніми військами МВС". Відсутність можливості належного 

контролю і охорони цього об'єкта створює передумови до крадіжок 

вибухонебезпечних засобів і сировини для виготовлення вибухівки а також 

знищення об’єкта. 

Присутні порушення чинного законодавства при зберіганні і використанні 

вибухових речовин та встановлених правил зберігання прекурсорів, наприклад,  

на КП «Шосткинський казенний завод «Зірка». Що призвело до викрадення 406 

кг колоксиліну речовини, що використовується у виробництві вибухівки. та 

спричинило нестачу у великих розмірах прекурсорів. На заводі виявлено не 

обліковане зберігання 12 тонн пороху та 1,6 млн. одиниць пострілів різного 

калібру, які за актами виконаних робіт нібито утилізовано у 2010-2011 роках. 

Спостерігається, недостатній рівень охорони військових складів і об'єктів 

зберігання зброї та засобів ураження, промислових підприємств, які 

спеціалізуються на проведенні вибухових робіт, виробництві або зберіганні 

вибухових і небезпечних речовин 

Нa об'єктaх що входять до сфeри охорони здоров'я, вeтeринaрної тa фіто 

сaнітaрної служби збeрігaються біологічні aктивні мікрооргaнізми. 

Нeсaнкціоновaний доступ до цих мікрооргaнізмів тa штaмів вірусів 

нeбeзпeчних зaхворювaнь можуть створити пeрeдумови до їх викрaдeння тa 

зaстосувaння в якості зaсобів при здійснeнні тeрористичних aктів і, як нaслідок 

виникнeння мaсових зaхворювaнь нaсeлeння. 

Дуже важливими об'єктами яким потенційно може загрожувати небезпека 

терористичного характеру є  гідроелектростанцій на річці Дніпро, що входять 

до складу ПАТ «Укргідроенерго». Їx бeзпeчнe функціонування є важливою 

складовою тexногeнно-eкологічної та eкономічної бeзпeки країни. Постійний 

контроль за станом безпеки гребель водосховищ та гідроелектростанцій 
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здійснюють Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, 

Державне агентство водних ресурсів України, Державна служба України з 

надзвичайних ситуацій, Український гідрометеорологічний центр. Щорічно, та 

при нагальній потребі вони інформують Кабінет Міністрів України, Раду 

національної безпеки та оборони України, профільні комітети Верховної Ради 

України щодо стану основних споруд ГЕС та водосховища. Однак, в зв'язку з 

браком фінансування, система охорони працює не найкращим чином. 

Крім того, в окремих випадках, функції охорони шлюзів виконують 

непідготовлені особи, переважно пенсійного віку, які не спроможні забезпечити 

належну їх охорону що призводить до несанкціонованого проникнення на 

територію яка охороняється сторонніх осіб, крадіжок державного майна та 

пошкодження устаткування. 

Відсутність нaлeжної охорони судноплaвних шлюзів можe призвeсти до 

спроби провeдeння  тeрористичних і дивeрсійних aкцій, що можe спричинити 

тяжкі нaслідки для нaсeлeння тa суб'єктів господaрювaння. 

Врaховуючи що в Дніпровському кaскaді знaходяться вeличeзні об'єми 

водних рeсурсів, руйнувaння будь-якого шлюзу можe призвeсти до виникнeння 

лaнцюгової рeaкції руйнувaнь нa інших гідротeхнічних спорудaх, розтaшовaних 

нижчe зa тeчією, і як нaслідок до зaтоплeння знaчних тeриторій тa нaсeлeних 

пунктів поблизу р. Дніпро. 

Зa нaявними у Службі Бeзпeки Укрaїни дaними, проявів злочинних діянь 

вчинeних з тeрористичною мeтою які нeгaтивно впливaли б нa тeхногeнну тa 

природну ситуaцію у 2012-2015  рокaх нe зaфіксовaно. 

З мeтою прaктичної підготовки сил тa зaсобів різної відомчої нaлeжності, 

які зaлучaються до aнтитeрористичної опeрaції, пeрeвірки їх готовності до 

виконaння зaвдaнь з силового припинeння тeрористичного aкту і ліквідaції його 

нaслідків у 2012 році оргaнізуються й провeдяться нaвчaння з 

aнтитeрористичної тeмaтики нa об'єктaх можливих тeрористичних посягaнь, у 

тому числі ДП "Хмeльницькa АЕС", ДП "Запорізька АЕС", ДП "Рівненська 

АЕС" НАЕК "Енергоатом", Кременчуцькій ГЕС, Луганській, Черкаській ТЕЦ, 

Інституті ядерних досліджень НАН України (м.Київ), Науково-дослідному 

інституті ім. І.Мечникова (протичумний інститут, м. Одеса), 

нафтоперекачувальній станції "Плещьовка" (Житомирська область), нафтобазах 

ДІЇ "Оптіма" (м. Рівне), ПАТ "Айдарліга" (м. Луганськ), ВАТ 

"Чернівцінафтопродукт", Водонасосній станції № 10 КП "Хмельницький 

водоканал", підприємстві "Петро-Карбо-Хем-Мукачеве" (Закарпатська 

область). Під час навчань моделювалися кризові ситуації, пов'язані з 

можливими терористичними загрозами і відпрацьовувався алгоритм дій на 

випадок їх виникнення. Службою Безпеки України організовано роботу 

регіональних управлінь щодо вжиття заходів з виявлення та усунення недоліків 

в системі забезпечення охорони шлюзів Дніпровського каскаду. 

Пропозиції щодо удосконалення існуючого механізму реагування та 

запобігання загрозам терористичного характеру 
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- професійна підготовка спецпідрозділів для своєчасного виявлення та 

запобігання терористичним загрозам 

- розробка та впровадження надійної системи технічної охорони та 

фізичного захисту об'єктів підвищеної небезпеки; 

-    розробка дієвих планів ліквідації наслідків техногенних аварій на 

об'єктах підвищеної небезпеки. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ  

ТЕХНОГЕННОЇ ТА ПРИРОДНОЇ БЕЗПЕКИ 

 
Праховнік Н.А., к.т.н., доцент (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»); 

Савченко А.С., студ. (гр. КА-34, ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ») 

 

Природна та техногенна безпека є складовою державної безпеки України. 

Тому основні напрями роботи у цій сфері та завдання щодо захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій визначаються законами та іншими 

нормативно-правовими актами з питань цивільного захисту, охорони праці, 

охорони навколишнього середовища,промислової безпеки та охорони здоров’я. 

Верховною Радою України 2 жовтня 2012 року прийнято Кодекс 

цивільного захисту України, який регулює відносини пов’язані із захистом 

населення, територій, навколишнього середовища та майна від надзвичайних 

ситуацій, реагуванням на них. Даним нормативним актом визначено 

функціонування єдиної державної системи цивільного захисту, встановлені 

повноваження органів державної влади та органів місцевого самоврядування, 

права та обов’язки громадян України, іноземців та осіб без громадянства. 

Слід визначити, що саме кодекс забезпечує комплексний підхід до 

вирішення завдань цивільного захисту, а саме: пріоритетність завдань, що 

спрямовані на порятунок життя та збереження здоров’я населення; 

відповідальність посадових осіб органів влади усіх рівнів за дотриманням 

вимог законодавства з питань цивільного захисту; організації роботи, 

управління, підпорядкованість, статутну дисципліну Оперативно-рятувальної 

служби цивільного захисту та аварійно-рятувальних служб. 

Рівень негативного впливу небезпечних факторів у природній сфері 

визначаються природними особливостями території України, несприятливими 

наслідками глобальних змін клімату, порушенням правил та норм безпечного 

здійснення господарської діяльності. 

До виникнення надзвичайних ситуацій природного характеру призводять 

фактори фізичного походження, серед яких в першу чергу виділяють 

гідрометеорологічні явища та небезпечні процеси. 

У техногенній сфері небезпеки виникають і посилюються у зв’язку з 

високим рівнем фізичного та морального зносу основних засобів, недостатнім 

фінансуванням заходів безпеки, відсталістю технологій, що застосовуються в 

промисловості, обмеженими можливостями держави у сфері розвитку 

виробничого потенціалу з дотриманням сучасних вимог безпеки. 

Аналіз стану техногенної безпеки в Україні свідчить про зношеність 

основних засобів об’єктів господарювання. 

Всього в Україні функціонує близько 25 000 потенційно небезпечних 

об’єктів. З них близько 1 000 хімічно-небезпечних, які необхідно оснастити 

автоматизованими системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій та 

оповіщення населення. Також слід зазначити, що 955 об’єктів є особливо 

небезпечними, так як аварії на них можуть призвести до виникнення 

надзвичайних ситуацій державного або регіонального рівня. 
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Зміни та реконструкція потрібні житловим будинкам, які побудовані в 60-х 

роках – це близько 72 млн. м². фактично такі будинки мають незадовільний 

технічний стан, досить низькі експлуатаційні характеристики та вже вичерпали 

свій ресурс. В таких приміщеннях проживає близько 25% всього міського 

населення України. Щодо ліфтового господарства, то загальна кількість ліфтів, 

які повинні бути зупинені, складає 51,1 тис. одиниць або 54,2%, так як 

працюють вже більше 25 років (граничний нормативний термін). 

Досить складна ситуація склалася в енергетичній сфері нашої країни. На 

даний момент потребують суттєвої модернізації більшість українських ТЕЦ, 

так як їх основні засоби майже повністю фізично і морально зношені. 

Понад 90% енергоблоків теплоенергетичних станцій відпрацювали понад 

100 тис. годин, що є їх розрахунковим ресурсом, а більше 60% енергоблоків – 

170 тис. годин, що є граничним ресурсом в світовій енергетичній практиці. 

Не найкраща ситуація в сфері комунального господарства. Свій 

нормативний термін відпрацювало понад 60% котелень, а 38% експлуатуються 

з надто низьким ККД і з значними витратами палива. Постійні перебої у 

гарячому водопостачанні, перевитрати палива обумовлені аварійним станом 

40% теплових пунктів. Значний ступінь зношення мають теплові мережі. Вони 

не обладнанні сучасними видами теплогідроізоляції, близько 16% з них є 

аварійними, що також є причиною суттєвих втрат теплової енергії. 

Загрозлива ситуація склалася і у забезпеченні населення водою. 

Відновлення потребують 25% водопровідних очисних споруд., 20% насосних 

станцій відпрацювали свій нормативний термін експлуатації, а 40% насосних 

агрегатів повністю амортизовано і потребують заміни. Десята частина 

населення країни у 161 місті та 100 селищах міського типу забезпечується 

питною водою з місцевих джерел, яка має відхилення від нормативів за фізико-

хімічними показниками. Жителі більше 1200 сільських населених пунктів, 

переважно південних і східних регіонів вимушені користуватися привізною 

водою. Щодо відведення, то в аварійному та незадовільному стані знаходиться 

18 553, 2 км, або 36,3% каналізаційних мереж країни. 

В Україні щорічно утворюється 780-800 млн. тонн відходів. Загальна їх 

кількість, за різними оцінками становить приблизно 35 млрд. тонн. Переважну 

більшість цих відходів (понад 75%) становлять промислові відходи – розривні 

супутні породи, шлами – продукти збагачення корисних копалин, металургійні 

шлаки тощо. Найбільша їх кількість утворюється на підприємствах гірничо-

металургійної, хімічної промисловості та енергетики. 

В Україні за рік утворюється близько 50 млн. м твердих побутових 

відходів, що дорівнює близько 11 млн. тонн, які захоронюються на 4,5 тис. 

сміттєзвалищах і полігонах, загальною площею понад 8 тис. га. Кількість 

сміттєзвалищ, які перевантажені складає 314 од. (7%), а 897 од. (20%) – не 

відповідають нормам екологічної безпеки. 

Через недофінансування «Загальнодержавної програми імунопрофілактики 

і захисту населення від інфекційних захворювань на 2009-2015 роки», в Україні 

посилилась загроза розповсюдження захворювань керованих засобами 
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специфічної імунопрофілактики зокрема: кору, краснухи, епідпаротиту, 

коклюшу, поліоміоліту, дифтерії, правця, що у кінцевому результаті може мати 

негативні медичні, економічні та зовнішньополітичні наслідки - спалахи з 

тисячами хворих і десятками смертей, епідемії краснухи, які часто 

супроводжуються народженням тисяч немовлят із вродженими вадами. 

В останні роки залишається вкрай неблагополучна епізоотична ситуація 

щодо сказу. Основними резервуарами сказу у дикій природі залишаються 

червоні лиси (чисельність яких у більшості регіонів значно перевищує 

епізоотичний поріг - 1,0 голова на 1000 га), в населених пунктах - безпритульні 

тварини (коти та собаки). Ризик захворювання людей на сказ ускладнюється 

тим, що щорічно за медичною допомогою в зв'язку з нападами тварин 

звертається значна кількість населення, з них більше 20 тис. щепляться проти 

сказу.  

Запропонована Законом України «Про захист тварин від жорстокого 

поводження» стерилізація тварин та розміщення їх у притулки через 

необхідність виділення значних коштів та необхідність для реалізації програми 

значного періоду часу, не вирішить цієї проблеми і в найближчі десятиріччя. 

Досить проблемною є ситуація із забезпеченням пожежної безпеки у 

сільській місцевості, де зафіксовано близько 35% усіх пожеж. Гасіння в такій 

місцевості ускладнено віддаленістю підрозділів державної пожежної охорони 

та низьким рівнем технічної оснащеності протипожежних формувань 

сільськогосподарських об’єктів. На балансі зазначених підрозділів перебуває 

понад 1 200 одиниці пожежної техніки, яка на 98% вичерпала свій ресурс. 

Необхідно також вирішувати проблему забезпечення протипожежного 

захисту будинків підвищеної поверховості. Досі не виконуються заходи щодо 

відновлення роботи автоматичних систем протипожежного захисту і 

димовідведення. Більше 35% пожежних кранів системи внутрішнього 

протипожежного водопостачання висотних будинків не укомплектовані 

необхідним протипожежним інвентарем. 

Ще однією проблемою є стан протипожежного захисту об’єктів з масовим 

перебуванням людей, а саме: ринків, культових будинків і споруд, навчальних 

та лікувальних закладів, санаторіїв та баз відпочинку, видовищних та 

культурно-просвітницьких закладів, готелів та гуртожитків, на яких заходи 

щодо забезпечення протипожежної безпеки практично не виконуються. 

Аналіз стану техногенної та природної безпеки в Україні та виконання 

комплексу запобіжних заходів показав, що основні проблеми у сфері захисту 

населення з року в рік залишаються одними й тими ж, а саме: 

- високий показник зношеності основних засобів на об'єктах 

господарювання; 

- свідоме ігнорування вимог безпеки життєдіяльності; 

- недостатній рівень організації та проведення запобіжних заходів; 

- невідповідність фінансового і матеріально-технічного забезпечення 

реальній потребі виконання заходів цивільного захисту; 
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- виснаженість і недостатність технічного оснащення сил цивільного 

захисту; 

- недостатня підготовка керівного складу та фахівців, діяльність яких в 

органах виконавчої влади пов'язана з організацією і здійсненням заходів з 

питань цивільного захисту. 

Вирішення зазначених та інших проблемних питань, а також реалізація 

державної політики у сфері цивільного захисту мають бути одним з 

пріоритетних напрямків роботи центральних і місцевих органів виконавчої 

влади. 

Слід також звернути увагу на невідповідність сьогоденним потребам рівня 

технічного оснащення та прогресивності технологій гідрометеорологічних 

підрозділів. Основними проблемами їх діяльності є низький рівень 

справджуваності та обмежені можливості щодо завчасного прогнозування 

таких стихійних явищ як урагани, смерчі, катастрофічні зливи, шквали, 

швидкоплинні паводки. 

Неналежний стан гідротехнічних споруд – гребель, дамб, шлюзів, мостів 

тобто інженерних споруд, аварії на яких (руйнування) внаслідок технічного 

стану, паводків, великої кількості опадів, селевих потоків, а також через 

неякісний стан водозахисних або водозберігаючих споруд загрожують 

гідродинамічними надзвичайними ситуаціями. Додатковим фактором ризику 

виникнення надзвичайних ситуацій гідродинамічного характеру є масове 

безсистемне будівництво в паводконебезпечних зонах. 

Найбільшу небезпеку для населення та навколишнього природного 

середовища становить незадовільний стан хвостосховищ, шлаконакопичувачів, 

що містять відходи виробництва. Не в повному обсязі проведено знешкодження 

непридатних до застосування та заборонених для використання засобів захисту 

рослин, що складають особливу групу високотоксичних речовин. 

Моніторинг і прогнозування надзвичайних ситуацій здійснюються на рівні 

регіональних, галузевих або інших самостійних підсистем, не об'єднаних у 

єдиний інформаційно-аналітичний комплекс. Загальнодержавну систему 

моніторингу джерел надзвичайних ситуацій та їх прогнозування у державі не 

створено. 
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ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ДИСТАНЦІЙНИХ ПРАЦІВНИКІВ В 

УКРАЇНІ 

 
Праховнік Н.А., к.т.н., доц. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ») 

Ходак А. Р., студ. (гр. КА-33 ІПСА НТУУ «КПІ») 

 

Проблема регламентації  дистанційної зайнятості існує у багатьох країнах 

світу. Дана проблема залишається нерозробленою та невирішеною і в Україні. 

Щороку усі фрілансери світу на рік генерують близько $1 трлн і складають 15% 

від загального трудового ресурсу світу. Україна знаходиться на четвертому 

місці по рівню заробітків фрілансерів. Це означає, що визначивши умови праці 

таких працівників, Україна отримає значні доходи, а фрілансери отримають 

гарантовану охорону власних трудових прав. Саме тому регламентація праці 

дистанційних працівників наразі є особливо важливою.  

Питання охорони праці та правового регулювання нестандартних форм 

зайнятості досліджували такі українські та зарубіжні вчені, як: П. Бізюков, О. 

Волкова, Є. Герасимова, В. Гимпельсон, І. Заводовська, Р. Капелюшников, С. 

Головіна, Е. Єршова, І. Кисельов, Т. Коршунова, А. Курінний, М. Курзіна, І. 

Костян, А. Ляпін, І. Моторна, С. Назарова, А. Нуртдінова, С. Пермінова, Б. 

Римар, О. Римкевіч, С. Саурін, О. Синявська, В. Сойфер, Г. Чанишева [1; 151]. 

Відповідно до тлумачного словника, дистанційний працівник – це особа, 

яка працює вдома, використовуючи при цьому комп’ютер та спілкуючись з 

офісом або покупцями за допомогою телефону, факсу або електронної  пошти 

[2]. Проте дане визначення є дещо застарілим, оскільки дистанційні працівники 

вже давно використовують додаткові технічні засоби в процесі роботи та 

соціальні мережі в процесі комунікації.  

Фрілансер – це висококваліфікований професіонал, який не є найманою 

робочою силою та не наймає працівників, забезпечує виконання різноманітних 

проектів у межах своєї спеціалізації для широкого кола клієнтів, не укладаючи 

трудових договорів чи довгострокових контрактів [3]. 

На рівні Європейського Союзу питанню врегулювання дистанційної праці 

приділяється особлива увага. У 2001 р. Єврокомісією було ініційовано 

проведення переговорів між Європейською конфедерацією профсоюзів, 

Об’єднаною конфедерацією працедавців Європи, Європейською асоціацією 

малого і середнього бізнесу, а також Європейським об’єднанням підприємств з 

питань, пов’язаних із використанням праці «електронних домашніх 

працівників.   

Результатом переговорів стало підписання 23 травня 2002 р. Рамкової 

угоди про телепрацю, яка охоплює різні форми телепраці, проте присвячена 

лише легальній телепраці, яка здійснюється на основі трудового договору [4]. 

Телепраця використовується як синонім поняття дистанційної чи віддаленої 

роботи. Дана угода стала базою для підготовки інших законопроектів з приводу 

дистанційної роботи у Європейському Союзі.  
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В Україні не існує правових механізмів регулювання безпосередньо 

дистанційної праці та роботи фрілансерів. Сучасний етап управління трудовими 

ресурсами в Україні ставить задачу пошуку нового адекватного механізму 

регулювання дситанційної роботи, який вимагає як корекції норм існуючого 

законодавства, так і дифференціації правового регулювання праці. Легальне 

використання дистанційнох праці дозволить збалансувати попит і пропозицію 

та ринку праці, допомогти знайти роботу або отримати додаткових дохід 

малозабезпеченим соціальним групам.  

Більшість дистанційних працівників зайняті у сфері ІТ, що означає, що 

вони повинні використовувати у процесі праці комп’ютерну техніку. Фактично 

будь-яка дистанційна робота, навіть не пов’язана із ІТ, потребує використання 

комп’ютерної техніки. Для постійно зайнятих працівників нормами охорони 

праці визначено тривалість їхньої роботи за комп’ютером та будь-яким 

спеціальним обладнанням. Натомість діяльність дистанційних співробітників 

не врегульована жодними нормами, що призводить до наявності значних 

ризиків у їхній роботі.  

У 2016 р. «Бітрікс24» спільно з GfK Ukraine провели дослідження, у 

якому взяли участь 1 035 підприємств (компанії середнього, малого і великого 

бізнесу України) з усіх регіонів України [5]. Відповідно до результатів 

дослідження, рівень проникнення дистанційної зайнятості в Україні становить 

21%, а 15% компаній використовують часткову дистанційну зайнятість.   

Майже 90% керівників переконані, що дистанційна робота здатна 

принести відчутні економічні вигоди для підприємства. У таких випадках 

працедавці заощаджують переважно на офісі й обладнанні робочого місця. 

Згідно з оцінкою дослідників, сьогодні українські підприємства щорічно 

заощаджують до 1,7 млрд гривень на віддалених працівниках. Таким чином, 

умови праці дистанційних працівників часто не відповідають нормам безпеки, а 

працедавці не забезпечують охорону праці таких співробітників.  

Працедавці у випадку із дистанційними працівниками мають доволі 

значну свободу, що призводить до зменшення прав співробітника і збільшення 

його обов’язків. Такі працівники значною мірою втрачають можливість 

соціального захисту.  

Окрім означеного, є зрозумілим, що найголовнішою проблемою щодо  

охорони праці дистанційних працівників в Україні є саме регламентація такого 

типу зайнятості.  

Існує доволі багато проблем довкола регламентації дистанційної 

зайнятості. Означимо основні із них.  

По-перше, це термінологічна проблема. Дистанційних працівників можна 

сприймати як робітників із повною зайнятістю, які виконують свої обов’язки на 

відстані (в режимі он-лайн, дистанційно). Фрілансерів та інших дистанційних 

працівників можна сприймати як незалежних підрядників, які тимчасово (і 

дистанційно) надають свої послуги певній компанії чи окремій особі. Окрім 

цього, протягом останніх років, фрілансерів сприймають як самозайнятих 

дистанційних працівників. Залежно від того, якого значення ми надаємо 
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поняттю «фрілансер» та «дистанційний працівник» у сфері трудових відносин, 

змінюються трудові права такого працівника.  

По-друге, це проблема із розумінням сфер зайнятості. Дистанційний 

режим можливий у процесі роботи в різних сферах, а основною вже ж таки 

залишається ІТ.  Проте для правової регламентації дистанційної роботи 

необхідно усвідомлювати специфіку сфер зайнятості. Такі сфери є 

інноваційними і розвиваються настільки швидко, що випереджають 

законодавчий процес.  

По-третє, фрілансери  і дистанційні працівники переважно працюють на 

іноземні компанії або ж отримують замовлення із інших країн. Це ускладнює 

процес регулювання їхньої праці, оскільки трудове законодавство у кожній 

країні має певні особливості і його неможливо узагальнити. Дане питання 

потребує детального дослідження, зокрема, щодо умов праці, процесу 

законного перерахування зарплатні працівнику із іншої країни та загалом 

можливостей охорони праці дистанційного працівника.  

Таким чином, в Україні залишається невирішеною значна кількість 

проблем, пов’язаних із охороною праці дистанційних працівників. Наявність 

таких проблем є характерною для багатьох країн світу. Проте в умовах 

«європейського» курсу України, необхідно приділити більшу увагу 

вдосконаленню Трудового кодексу та орієнтуватися на позитивний досвід 

Європейського Союзу.   
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МУЛЬТИКОПТЕРИ НА ВАРТІ БЕЗПЕКИ 

 
Праховнік Н.А., к.т.н., доцент (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»); 

Ширалієв А.Е., студ. (гр. КА-33, ІПСА НТУУ «КПІ») 

 

В епоху високих технологій люди все частіше замислюються про питання 

забезпечення безпеки, впроваджуючи передові розробки в сфери, де необхідно 

мінімізувати ризик для здоров'я і життя людини, попередити нещасні випадки і 

запобігти катастрофам. 

 

Саме тут знайшли своє застосування 

популярні нині мультикоптери — 

літальні апарати з будь-якою 

кількістю несучих гвинтів, що 

обертаються діагонально в 

протилежних напрямках. Причому 

двогвинтові гвинтокрили до 

мультикоптерів, як правило, не 

відносять. 

Але ми перш за все акцентуємо нашу увагу на квадрокоптери — 

мультикоптерах з чотирма гвинтами. Перший пристрій такого типу піднялося в 

повітря близько ста років тому в США. У ті роки така новація не отримала 

належного визнання і була визнана нерентабельною через дуже складну 

конструкцію. Через кілька років по схемам квадрокоптера почали збирати 

дитячі іграшки на радіокеруванні, які також як і справжні машини, маневрували 

в повітрі за допомогою чотирьох гвинтів. Нині ці літальні апарати досягли 

досить високого рівня і використовуються в різних сферах життя. 

Квадрокоптери купують в основному для ігор або аерозйомки. В Україні їх 

часто використовують метеорологи, щоб отримати потрібні дані по погоді в 

регіонах. Квадрокоптери не тільки злітають і спрямовуються вправо-вліво, вони 

можуть і на деякий час зависати в повітрі або переміщуватися боком. 

Розглянемо, що собою представляють такі літальні дрони. 

Конструкція і принцип дії 

Мультикоптери мають 2 або більше гвинтів постійного кроку. Кожен 

гвинт приводиться в рух власним двигуном. Половина гвинтів обертається за 

годинниковою стрілкою, половина - проти, тому хвостовий гвинт 

мультикоптеру не потрібен.  

Маневрують мультикоптери шляхом зміни швидкості обертання гвинтів. 

Мікропроцесорна система переводить команди радіоуправління в команди 

двигунів. Щоб забезпечити стабільне зависання, мультикоптера в 

обов'язковому порядку забезпечують трьома гіроскопами, що фіксують крен 

апарату.  
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Як допоміжний інструмент, іноді, 

також використовується 

акселерометр, дані від якого 

дозволяють процесору 

встановлювати абсолютно 

горизонтальне положення, і 

бародатчик, який дозволяє фіксувати 

апарат на потрібній висоті.  

Також, застосовують сонар для автоматичної посадки і утримання 

невеликої висоти, а також для обльоту перешкод. І звичайно, найголовніше - 

GPS-приймач, що дозволяє записувати маршрут польоту заздалегідь, з 

комп'ютера, а також, повертати апарат в точку зльоту, в разі втрати керуючого 

радіосигналу, або з метою зняття параметрів польоту в процесі руху або по 

завершенню. 

Щоб квадрокоптер на радіокеруванні міг вдало злетіти, 

використовуються чотири гвинти, які обертаються в протилежних напрямках, 

за рахунок чого літаючий апарат піднімається в повітря на певну висоту. Всі 

встановлені пропелери працюють цілісно і розміщені на алюмінієвій рамі. 

Рухаються вони за рахунок моторів, яких в кожному квадрокоптері чотири. 

Радіокеровані пристрої цього типу поділяються на два види, в залежності від 

розташування двигунів. Перший вид - двигуни встановлені хрестоподібний 

чином - по одному движку спереду і ззаду, і ще двоє - з боків. Другий вид - у 

вигляді букви «Х» по відношенню до центральної осі квардрокоптера. У деяких 

моделях мотори можна міняти місцями. Встановлений мікрокомп'ютер 

відповідає за те, щоб все пропелери працювали синхронно і плавно переміщали 

конструкцію в повітрі. Для кожного гвинта - окремий зарядний пристрій у 

вигляді акумулятора, а кожен з приводів - оснащений окремим регулятором 

кількості обертів, які робить квадрокоптер. 

Управління та можливості 
Керувати квадрокоптера значно легше, ніж літаком або вертольотом. Щоб 

керувати таким пристроєм - не обов'язково бути професійним пілотом. Освоїти 

майстерність зможе навіть дитина. Це відмінний пристрій для всіх, хто хоче 

швидко навчитися керувати літальним керованим по радіо пристроєм. Після 

того, як ви освоїте цю аеромашину, можете приступати до більш складним 

варіантів іграшкової авіатехніки - радіокерованої моделі вертольота і навіть 

літака. Гратися квадрокоптера цікаво не тільки дітям, а й підліткам і багатьом 

дорослим, так як пристрій прекрасно маневрує в повітрі і може «носити на 

собі» різні об'єкти. Це робот, який в руках професіонала з багатою фантазією 

можна використовувати абсолютно по-різному. 

Лагодити квадрокоптер - значно дешевше, ніж будь-який інший 

літальний аналог. Якщо навіть цей літальний дрон впаде з висоти - все, що 

може пошкодитися - гвинти, які дуже просто замінити. Іноді вони навіть йдуть 

в комплекті з іграшковим апаратом. Основний «мозок» квадрокоптера міцно 

укомплектований в жорсткому корпусі. Тому можна не турбуватися, що він 
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пошкодиться, і літальний дрон не буде слухатись управління. Виробники 

врахували той факт, що управляти квадрокоптера будуть не тільки дорослі, а й 

діти, яким, іноді, цікавіше перевірити потужність конструкції, ніж 

поспостерігати, як вона літає.  

Якщо ви хочете знімати відео з висоти - варто купити квадрокоптер, який 

здатний піднімати портативну камеру і переміщати її в просторі. Такі пристрої 

дуже часто вибирають професіонали для аерозйомки. Досконалим літальним 

дроном вважається той апарат, в корпусі якого вже встановлена камера для 

вигляді-і фотозйомки. Ціна на квадрокоптер такого типу - значно вище, ніж на 

простий іграшковий аналог, але і можливості його для любителів 

фотомистецтва - грандіозні. Він може фотографувати або знімати відео з висоти 

пташиного польоту і демонструвати його в реальному часі на екрані вашого 

смартфона. З такою функцією ви можете з найвіддаленішої точки управляти 

квадрокоптера і бачити все, що відбувається навколо і в якому напрямку він 

летить. Спеціальний чіп гарантує чудову якість зображення, яке не гірше, ніж 

роблять професійні камери. Дає змогу пристроям обмінюватися відбувається 

через Wi-Fi модуль, який встановлений в пристрої. У квадрокоптера є функція 

автопілот, за допомогою якої можна зафіксувати апарат в певному місці і 

зробити потрібні фотознімки. Літає квадрокоптер не тільки вперед-назад, але і 

може проходити траєкторії боком і зависати на час в повітрі. 

Застосування 

Спочатку мультикоптери розроблялися як бюджетні аналоги аерофото- і 

відеозйомки для аматорських, а також військових цілей. Але згодом вчені 

побачили в них інші перспекти. Вартість квадрокоптера в Україні залежить від 

типу і якості конструкції, тому перед покупкою варто вирішити - з якою метою 

ви будете його використовувати. Якщо вам потрібен літальний апарат для 

звичайної гри або на подарунок дитині - можна придбати самою просту модель 

квадрокоптера, рама якого робиться з пластика. Така іграшка буде безпечною у 

використанні, так як гвинти знаходяться всередині рами і не завдадуть шкоди 

дитині або меблів у квартирі. У тому випадку, якщо основна мета 

квадрокоптера - зйомка відео або фото з висоти пташиного польоту, тоді краще 

взяти потужний пристрій, який зможе утримувати в повітрі вантажі. Щоб 

обчислити необхідну вам потужність, можна використовувати розрахунок - на 

кілограм тяги необхідно 200 Вт потужності квадрокоптера. При цьому, під час 

розрахунків, треба розуміти, що кожен квадрокоптер має по чотири двигуни. 

Діти і дорослі з великим задоволенням граються такими пристроями, а багато 

вчених вважають, що за такими безпілотними літальними апаратами - велике 

майбутнє, тому що конструкція досить проста, а перспективи - великі. 

Квадрокоптери без проблем піднімаються в повітря в спеку, сніг або сильний 

вітер. Вони швидкі та легкі в управлінні, а завдяки ємному акумулятору - 

можуть працювати досить довго, в порівнянні з радіокерованими вертольотами 

і літаками. 
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Пошук людей, які загубилися 

 

 

У Швейцарії створений дрон, 

здатний шукати заблукалих в лісі 

людей. Згідно з даними 

Цюріхського університету, 

щорічно в служби порятунку 

Швейцарії надходить близько 1000 

дзвінків про які заблукали в лісі 

людей. Спільними зусиллями 

дослідників з цього університету, а   

також фахівців з італійського Інституту з дослідження штучного інтелекту 

IDSIA був створений дрон, який вміє орієнтуватися в умовах лісу. 

Квадрокоптер сканує навколишню місцевість за допомогою камер, шукає 

протоптані людьми стежки і пересувається строго уздовж них. 

За допомогою таких дронів в майбутньому можна буде значно 

прискорити пошук заблукалих людей. 

 

Створення такого дрона стало 

можливим завдяки особливому 

програмному забезпеченню, яке 

представляє собою штучний 

інтелект на основі нейронних 

мереж для обробки масивів даних. 

Завдяки всього двом вбудованим 

камерам,які за якістю нічим не 

перевершує ті, що встановлюються 

в сучасні смартфони, квадрокоптер  

швидко орієнтується в лісовій гущавині і спритно переміщається по стежках, 

уникаючи зіткнень з перешкодами. 

Ідеальний робот-рятувальник 

 

Дослідники з лабораторії RTS в 

Тегерані працюють над 

створенням робота -рятувальника 

Pars. Головним завданням 

квадрокоптера є пошук людей, що 

опинилися за бортом корабля, а 

також постачання їм 

рятувальними жилетами. Вчені 

RTS взялись за розробку Pars в 

зв'язку з великою кількістю  
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потопельників уздовж іранського узбережжя в Каспійському морі. Вони вже 

створили першу версію Pars і працюють над удосконаленням його 

можливостей. У конфігурацію квадрокоптера Pars входить величезна кількість 

датчиків, включаючи акселерометри, гіроскопи, приймач супутникової 

навігації GPS, барометр і електронний компас. На жаль, наявний сьогодні 

прототип Pars може нести на борту тільки один рятувальний круг, але вчені вже 

зараз працюють над поліпшеною версією, яка зможе доставити одночасно три 

кола. В недалекому майбутньому з'являться моделі, які зможуть перевозити 

більше 15 самонадувних рятувальних кругів. 

 

За словами RTS, роботи досить 

прості в управлінні. Вчені також 

розробили зарядну станцію, яка 

використовує сонячну енергію 

для заряду декількох Pars 

одночасно. Зарядна станція може 

розташуватися як на кормі 

рятувального корабля, так і в 

морі у вигляді автономної 

дрейфуючій платформи. 

Квадрокоптери Pars на думку вчених мають відразу декілька переваг: 

1. Беруть участь у порятунку кількох людей одночасно, а не одного, як 

більшість; 

2.  Пролітаючи над хвилями, вони можуть обійти будь-які перешкоди і їм 

не страшні будь-які погодні умови (правда, належить ще з'ясувати, як вони 

поводяться в шторм);  

3.  Роботи Pars обладнані камерою і можуть бути використані в якості 

розвідників, надаючи інформацію про надзвичайні ситуації моментально. 

Дрони допомагають вогнеборцям 

Коли трапляється велика пожежа, місце загоряння зазвичай настільки 

сильно задимлене, що побачити що-небудь практично неможливо. Проте 

пожежна служба Манчестера, схоже, знайшла вихід з цієї ситуації. 

Використовуючи прикріплену до дрону інфрачервону камеру, загін 

рятувальників може бачити крізь дим. 

 

Aeryon SkyRanger - квадрокоптер 

вагою 2,5 кілограма, який може 

літати до 40 хвилин на відстані 

понад півтора кілометра. Дрон 

здатний підніматися на висоту 

більше трьох кілометрів (хоча 

максимальна висота програмно 

обмежена 120 метрами) і може  

літати за любої погоди   за винятком вітрів сильніше 13,5 метра в секунду. Він 

управляється за допомогою планшета, на який передається відео в режимі 

реального часу. 
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Повітряні магістралі 

 

НАСА розробляє першу систему 

управління повітряним рухом для 

безпілотників. Американське 

космічне агентство збирається 

створити інфраструктуру, яка 

дозволяє управляти польотом 

автономних дронів, що 

пересуваються на висоті від 120 

до 150 кілометрів, на якій не 

літають звичайні повітряні судна. 

Випробування інфраструктури вже ведуться на території федерального 

аеродрому Моффетт. Система стежить за повітряним трафіком, а також 

спостерігає за погодними умовами, які можуть заподіяти шкоду апарату. 

Комплекс, який створюється НАСА, побудований на тих же принципах, що і 

звичайна авіадиспетчерська служба, але на відміну від неї є повністю 

автоматичним. За словами наукового керівника програми з розробки цієї 

системи Паріман Копардекара, її випробування незабаром почнуться в 

польових умовах в малонаселеній місцевості. 

Доставка  

 

Проект Google Wing проходить 

випробування в Австралії, в 

сільській місцевості. Інженери 

перевіряють можливість 

самостійної доставки легких 

вантажів невеликими літальними 

апаратами на відстань до одного 

кілометра. Дрони переносять такі  

 

предмети, як шоколадні батончики, пляшки з водою, комплекти першої 

допомоги і так далі. 

Компанія припускає, що подібна система буде корисна у віддалених 

областях, де доріг або немає, або вони знаходяться в жалюгідному стані. До 

того ж використання безпілотників дозволить скоротити витрати енергії і 

шкідливих викидів в порівнянні з традиційними методами доставки. 

А також допоможе в перспективі змінити категорії робіт для людей. 

Очевидно, що людина, яка раніше кожного дня транспортувала речі вагою 10 кг 

і більше, зможе насолоджуватись прогулянкою з точки "А" в точку "Б" в 

компанії свого чотиригвинтового супутника. 

Висновки 

На мою думку, не можна недооцінювати потенціал мультикоптерів. 

Важливо приділити достатньо уваги цій технології на державному рівні. В разі 

потреби залучити інвесторів, які б були зацікавлені прибутковими проектами та 

ідеями спеціалістів коптер-індустрії.  Дрони будуть відігравати значну роль в 
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житті людини в найближчому майбутньому: слідкуватимуть за правопорядком, 

рятуватимуть життя, попереджуватимуть небезпеки. 

 

Література 

 

31. Мультикоптер [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://uk.wikipedia.org/wiki /Мультикоптер 

32. ProjectWing [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.businessinsider.com/google-project-wing-drone-service-2016-8 

33. Pars-дрон [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://the-

clu.com/?p=24391 



  

291 

 

ПОРІВНЯННЯ СИЛОВИХ ВИЛОК І РОЗЕТОК ДЛЯ ЗМІННОГО 

СТРУМУ 

 
Приходько В.C., студент (гр. ДА-32, ННК “ІПСА” НТУУ «КПІ») 

 

Вступ. Широке застосування електрики в побуті неможливо без розробки 

відповідних стандартів. Стандартизація електроустановочних виробів 

дозволяла зробити використання електрики більш безпечним, прилади - більш 

надійними, недорогими і масовими. Однак нерідко стандарти в різних країнах 

розроблялися незалежно один від одного, що призвело до їх великій 

різноманітності і несумісності один з одним. Деякі стандарти не отримували 

широкого поширення і зникали. 

В останні роки багато країн узгодили між собою деякі стандарти де 

факто, які стали формально офіційними національними стандартами, хоча в 

багатьох країнах досі використовуються роз'єми застарілих типів. Але 

робляться кроки по об'єднанню стандартів різних країн. Наприклад, вилка CEE 

7/7 прийнята в деяких європейських країнах і є сумісною з типами розеток E і 

F, в той час як неполяризована вилка CEE 7/16 (євро вилка) сумісна з розетками 

на більшій частині континентальної Європи, колишнього СРСР і в багатьох 

інших країнах. 

Предмет дослідження є дослідження існуючих стандартів електричних 

вилок та розеток.   

Мета дослідження. На основі аналізу існуючих стандартів електричних 

вилок та розеток, запропонувати для нашої країни перехід на новий стандарт 

для електричних вилок та розеток. 
Основні результати досліджень. Електричні вилки та розетки 

відрізняються від країни до країни за формою, розміром, максимальним током 

та іншими особливостями. Тип, який використовується в кожній країні, 

закріплюється законодавчо, прийняттям національних стандартів. Тому 

міністерства торгівлі США (ITA) в 1998 році прийняло стандарт, згідно з яким 

різним видам електричних розеток і вилок було присвоєно своє позначення. Ця 

проста класифікація зараз прийнята в усьому світі. Напишемо більш детально 

по кожному виду електричних розеток: 

 Тип A – це американська електрична розетка і вилка. Вона має два 

плоских паралельних між собою контакту. Використовується скрізь, де напруга 

складає 110 V. 

 
 Тип B – це той же роз'єм типу A, але з додатковим круглим контактом 

заземлення. Використовується зазвичай в тих же країнах, що й роз'єм типу А. 
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 Тип C – це європейська розетка і вилка. Має два круглих паралельних 

між собою контакту. Вона не має третього контакту заземлення. Це 

найпопулярніша в Європі розетка. Використовується там, де напруга складає 

220В. 

 
 Тип D – це старий британський стандарт з трьома круглими 

контактами, встановленими в формі трикутника при цьому один з контактів 

товщі двох інших. Цей стандарт розеток використовується для максимального 

струму, використовується в Індії, Непалі, Намібії і на Шрі-Ланці. 

 
 Тип E – це вилка з двома круглими контактами і отвором під контакт 

заземлення, який знаходиться в гнізді розетки. Цей тип розеток 

використовується в даний час в Польщі, у Франції і в Бельгії. 

 
 Тип F – цей стандарт схожий на тип E, але замість круглого контакту 

заземлення тут використовуються два металевих затиску з двох сторін роз'єму. 

Цей тип розеток використовується в Німеччині, Австрії, Голландії, Норвегії та 

Швеції. 

 
 Тип G – це британська розетка з трьома плоскими контактами. 

Використовується в даний час у Великобританії, Ірландії, Мальті та Кіпрі, в 

світі Малайзії, Сінгапурі та Гонконгу. Всі розетки цього стандарту 

оснащуються захисними шторками, які відкриваються при підключенні 
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заземлювального штиря - тому вилки приладів, що не вимагають заземлення 

мають пластмасовий штир на місці заземлюючого. 

 
 Тип H – цей роз'єм розетки використовується тільки в Ізраїлі і в секторі 

Газа. Має три плоских контакту, або в більш ранній версії круглі контакти 

організовані у формі букви V. не сумісна ні з якою іншою вилкою. Призначена 

вона для значень напруги 220В та струму до 16А. 

 
 Тип I – це австралійська розетка, вона має два плоских контакту, як у 

роз'ємі американського типу А, але вони розташовані під кутом один до одного 

- в формі букви V. Є також у версії з контактом заземлення. Цей тип розетки 

використовується в Австралії, Новій Зеландії, Папуа-Нової Гвінеї і Аргентині. 

 
 Тип J – це швейцарська вилка і розетка. Схожа вона на вилку типу C, 

але у неї є зміщений заземлюючий контакт, і полюсні контакти не ізольовані 

біля основи, так що вилки, в повному обсязі не вставляються в неутоплення 

розетки, становлять небезпеку ураження електричним струмом.. 

Використовується в Швейцарії і за її межами в Ліхтенштейні, Ефіопії, Руанді і 

на Мальдівах. 

 
 Тип K – це датська розетка і вилка, вона аналогічна популярній 

європейській розетки типу C, але додатково має контакт заземлення, 

розташований в нижній частині роз'єму. Є базовим стандартом в основному в 

Данії і Гренландії, а також в Бангладеш, Сенегалі, Мальдівах. 
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 Тип L – це італійська вилка і розетка, вона аналогічна популярній 

європейській розетки типу C, але має додатковий круглий контакт заземлення, 

розташований в центрі, два круглих контакту живлення розташовані незвично в 

лінію. Використовується така розетка в Італії, а також Чилі, Ефіопії, Тунісі і на 

Кубі. 

 
 Тип M – це африканська розетка і вилка з трьома круглими контактами, 

розташованими в формі трикутника, при цьому контакт заземлення явно товщі 

двох інших. Схожий він на роз'єм типу D, але у нього не дуже товсті контакти. 

Призначена розетка для живлення пристроїв струмом до 15А. 

Використовується в ПАР, Свазіленд і Лесото. 

 
Більшість країн прийняли один з цих стандартів, хоча іноді зустрічаються 

перехідні, або унікальні стандарти. На карті показано, в яких країнах 

використовуються ті чи інші стандарти: 

 
Тепер зведемо порівняємо стандарти типів вилок і розеток. На Рисунках 

зеленим кольором позначено заземлюючий контакт, сірим - фаза, білим - нуль. 
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Т

и

п 

Стандарт Номінал 
Зазем 

лення 

Орієн 

тація 

Запобі

жник 

Ізоляція 

основи 

штифтів 

Зовнішній 

вигляд 

1 2 3 4 5 6 7 8 

A 

NEMA 1-15 

неполяризована 
15А/125В Немає Немає Немає Немає 

 

NEMA 1-15 

поляризована 
15А/125В Немає Є Немає Немає 

JIS C 8303, Клас II 15А/100В Немає Немає Немає Немає 

B 

NEMA 5-15 15А/125В Є Є Немає Немає 

 

JIS C 8303, Клас I 15А/100В Є Є Немає Немає 

NEMA 5-20 20А/125В Є Є Немає Немає 

 

C 

CEE 7/16 

(Евровилка) 
2,5А/250В Немає Немає Немає Є 

 

CEE 7/17 16А/250В Немає Немає Немає Немає 

 

Радянська вилка 

(ГОСТ 7396.1 

Раздел C1) 

6А/250В Немає Немає Немає Немає 

 

D 

BS 546 (2-

контактная) 

2А/250В 

5А/250В 

(BS 4573) 

Немає Немає Немає Немає 

 

BS 546 (3-

контактная) 

2А/250В 

5А/250В 

15А/250В 

(SABS 164) 

30А/250В 

Є Є Немає Немає  
 

 

 

E CEE 7/5 16А/250В Є Є Немає Немає 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

F CEE 7/4 (Schuko) 16А/250В Є Немає Немає Немає 

 

E

+

F 

CEE 7/7 16А/250В Є 
Част 

ково 
Немає Немає 

 

G 

BS 1363, IS 401 & 

411, MS 589, SS 

145 

13А/ 

230-240В 
Є Є Є Є 

 

H SI 32 16А/250В Є Є Немає 

У деяких 

модифіка

ціях 
 

I 

AS/NZS 3112 

10А/240В 

20А/240В 

25А/240В 

32А/240В 

Є Є Немає Є 

 CPCS-CCC 10А/250В Є Є Немає Немає 

IRAM 2073 10А/250В Є Є Немає Немає 

J SEV 1011 
10А/250В 

16А/250В 
Є Є Немає Немає 

 

K 

Секція 107-2-D1 13А/250В Є Є Немає Немає 

 

Таїландська TIS  

166—2549 
13А/250В Є Є Немає Немає 

L CEI 23-16/VII 
10А/250В 

16А/250В 
Є Немає Немає Є 

 

N 

IEC 60906-1  

(2 - контактні) 

10А і 

20А/250В 
Немає Немає Немає Є 

 

IEC 60906-1  

(3 - контактні) 

10А і 

20А/250В 
Є Є Немає Є 

 
 

Висновки. Порівнюючи існуючі стандарти для нашої країни найкраще 

може підійти стандарт вилок E+F, а для розеток F – це обумовлено тим, що досі 

є популярний стандарт С з радянською вилкою і це наскладує умову на 

сумісність з старим обладнанням. Але якщо брати тільки фактор безпеки, 

надійності і пожертвувати сумісністю, то найкращий варіант буде стандарт 

типу G .  
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ФАКТОРИ НЕБЕЗПЕКИ У БІОТЕХНОЛОГІЧНІЙ ГАЛУЗІ 

 
Равлюк А.В., студ. (гр. БТ-31, ФБТ НТУУ «КПІ»); 

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

 

Вступ. На сьогоднішній день існує стрімкий розвиток біотехнології у 

світі. Біотехнологічні процеси загалом використовують біологічні структури і 

системи для досягнення технічних і промислових цілей [1]. Сучасна 

біотехнологія об'єднує принципи хімічної і біологічної наук з технічними 

дисциплінами для виробництва товарів та послуг у сфері фармації, медицини, 

сільського господарства, харчової і легкої промисловості і контролю за станом 

навколишнього середовища. Розвиток даної галузі невпинно веде до 

збільшення масштабів виробництв, ускладнення апаратів та процесів, що 

призводить до збільшення факторів ризику виробничого травматизму та 

професійних захворювань і, відповідно, небезпеки праці на підприємствах 

біотехнологічної галузі. 

Актуальність теми. Хоча на даний момент біологічний синтез став 

хорошою альтернативою хімічному виробництву великої кількості речовин 

саме через вищий рівень безпечності, відносно нижчі тиски і температурні 

режими, існує цілий ряд небезпек, які можуть нести загрозу життю і здоров'ю 

працівників промислових об’єктів, стан яких потрібно ретельно перевіряти на 

відповідність нормам. Біотехнологічна галузь і її продукція можуть вчиняти 

наступні види шкідливої дії: 

- Розвиток інфекційних, паразитарних та інших видів захворювань. 

- Токсична дія. 

- Алергенна дія. 

- Загальна і місцева неспецифічна (подразнююча) дія. 

- Дія на генетичний апарат клітин. 

- Вплив на екологічну обстановку.  

Мета роботи. Оскільки кожен з факторів небезпеки у даній галузі часто 

технологічно незамінний, метою роботи є встановлення основних груп ризиків і 

визначення запобіжних заходів щодо виникнення потенційно небезпечних 

ситуацій у виробництві. 

Основні результати дослідження. Головною загрозою є основні об'єкти 

галузі - мікроорганізми, що можуть спричинити біологічне зараження 

працівників, приміщень і навколишнього середовища. Хоча процеси 

біотехнологічного виробництва є замкнутими і можливість безпосереднього 

контакту з культурами мікроорганізмів виникає у більшості випадків лише в 

разі аварії, контакт все ж може статися також в процесі виділення і зростання 

мікроорганізмів в лабораторних умовах і при ферментації [2]. Згідно з 

Всесвітньою організацією охорони здоров’я, всі інфекційні мікроорганізми 

класифікують на 4 групи ризику, що визначають рівень біобезпеки, особливості 

обладнання і роботи з даними бактеріями [3]. Для належного захисту 

працівників повинна створюватися максимально можлива механізація процесів, 
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засоби особистого захисту мають відповідати вимогам класифікації груп 

ризику, а всі процеси виконуватися лише на дозволеному для даної категорії 

обладнанні з певними технологічними характеристиками, що забезпечить 

уникнення аварійних ситуацій. Так автоклав на місці роботи може бути 

відсутній для I і II груп, однак є обов’язковим для III і IV. 

Не слід забувати про різноманітні сильнодіючі хімічні речовини, що 

використовуються і в основних стадіях виробництва (як реагенти), і в 

допоміжних (наприклад, для мийки обладнання та комунікацій). Всі хімічні 

речовини в певній мірі отруйні, тому важливе встановлення і дотримання 

гранично допустимих концентрацій у виробничих приміщеннях, особливу 

увагу при цьому потрібно звернути на приміщення, призначені для зберігання, 

де ці речовини накопичуються у великих кількостях і зберігаються тривалий 

час [4]. Загалом, загрозою може виступати вдихання летких органічних сполук і 

контакт з легкозаймистими рідинами. Запобіжними мірами є: інструктаж 

працівників, використання засобів індивідуального захисту, систем виявлення 

отруйних газів з сигналізацією, обладнання робочих зон належними системами 

вентиляції, завантаження самопливом із закритих контейнерів і використання 

вакуумних і насосних систем в ході вантажно-розвантажувальних операцій, 

застосування по можливості найменш небезпечних реагентів. 

Небезпеку може нести вихід з ладу обладнання, що працює під високими 

тисками, процеси, для нормального протікання яких необхідні високі 

температури. Оскільки пошкодження обладнання, що працює під тиском, може 

спричинити не лише зупинку певної стадії виробництва, а й аварію (адже є 

вибухонебезпечним), воно повинне підлягати особливо ретельним перевіркам 

як до початку виробничого процесу, так під час його проходження за 

допомогою ряду спеціальних вимірювальних датчиків; вимоги щодо матеріалів 

і належності використання мають бути неухильно дотримані. Загальні правила 

роботи з обладнанням з підвищеним температурним режимом включають 

застосування в якості теплоносіїв тільки чистих речовин, що не містять 

сторонніх домішок і забруднень, заборону перевищувати робочий інтервал 

теплоносія, використання лише чітко регульованого теплового потоку, 

обов’язкове застосування датчиків і планову перевірку обладнання. 

Частина обладнання, характерна для біотехнологічної галузі, - скляний 

посуд, що також при порушенні правил безпеки на виробництві може завдати 

шкоду працівникам. Крім травм при пошкодженні скляної тари можливі інші 

види нещасних випадків – пожежі, вибухи (при проливі горючих речовин), 

хімічні опіки, отруєння, біологічні зараження. Першою мірою безпеки є заміна 

скла на інші матеріали, наприклад, полімерні. Однак, цей метод далеко не 

завжди є технологічно можливим, тому встановлюються певні вимоги: 

працівники мають пройти інструктаж, мати необхідні засоби особистого 

захисту, посуд має бути непошкодженим, цільним, його марка повинна строго 

відповідати характеру робіт, що у ньому проводяться. 

Навіть цільові продукти виробництва становлять загрозу: так антибіотики 

можуть бути причиною алергічних захворювань, хвороб серцево-судинної і 
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нервової систем, а пил, що утворюється при виробництві порошків і 

таблетованих форм, - хвороб дихальної системи і алергій. Процеси 

виробництва, що є пов'язаними з алергенами, мають відповідати вимогам 

санітарних норм, по можливості бути забезпечені герметизацією обладнання й   

автоматизацією технологічних процесів та гарантувати забезпечення ГДК у 

повітрі робочої зони. Один із шляхів профілактики виникнення алергічних 

уражень у працівників – це проведення  попередніх  та  планових періодичних  

медичних оглядів. Також сприяє зниженню небезпеки розвитку професійних 

захворювань застосування засобів колективного та індивідуального захисту [5]. 

Висновок. Профілактика виникнення небезпечних ситуацій на 

біотехнологічних підприємствах повинна бути комплексною і обов'язково 

включати в себе контроль за біологічними об'єктами, вдосконалення 

технологічних процесів, забезпечення герметичності обладнання, ефективну 

роботу вентиляції, передбачати максимально можливу автоматизацію і 

механізацію технологічних процесів, заміну шкідливих інгредієнтів на 

безпечніші. У профілактиці важливий постійний лабораторний контроль за 

вмістом у повітрі робочої зони шкідливих речовин, кількість яких не повинна 

перевищувати норм, що встановлені і загальноприйняті. Особливе місце займає 

боротьба з шумом і вібрацією, доцільним є використання протишумових 

пристроїв. Важливу роль відіграють лікувально-профілактичні заходи - 

проведення попередніх і планових періодичних медичних оглядів працівників 

виробництва. Окрім цього, попередити шкідливий вплив виробничих факторів 

допомагають індивідуальні засоби захисту та відповідний спецодяг 

(респіратори, беруші, антифони, захисні окуляри, рукавички, шапочки, взуття, 

халати). Безсумнівно важливими є грамотна організація праці і відпочинку, 

забезпечення і суворе дотримання правил особистої гігієни та контроль за їх 

виконанням, застосування працівниками імуномодулюючих засобів, які здатні 

підвищувати неспецифічну резистентність організму, збагачення харчових 

раціонів вітамінами і фізичне загартовування. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ 

ПОЛІПШЕННЯ ЗДОРОВ'Я І ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ 

ОРГАНІЗАЦІЙ 

 
Сербов В.О., студент (гр. БІ-31, ФБТ НТУУ «КПІ») 

 

Вступ.Сучасний світ пов'язаний з величезними витратами енергетичних і 

життєвих ресурсів, вимагає постійної мобілізації працівників для вирішення 

важливих проблем сьогодення. Це пов'язано з необхідністю збереження життя і 

здоров'я працівників, що відображено в Кодексі Законів про працю України. 

В рамках вирішення проблем збереження здоров'я працівників будь-якої 

організації все більш важливого значення набуває система здоров'язбереження 

з використанням здоров'язберігаючих технологій. 

Під технологіями в даному контексті розуміють способи формування 

особистості (тобто здобуття нею певних здібностей, якостей та знань) в умовах 

організованої діяльності з використанням стратегій і тактик, що визначають 

дане перетворення, а також сукупність форм, методів і засобів,технічного 

оснащення даного процесу, що реалізується на практиці. У зв'язку з цим 

здоров'язберігаючі технології можуть бути представлені як спосіб збереження 

здоров'я працівників в умовах організованої діяльності з використанням 

методів і засобів та супроводжуються технічним оснащенням даної діяльності. 

Предметом дослідження є здоров'язберігаючі технології, як спосіб 

поліпшення  здоров'я працівників та ефективності їх праці. 

Мета дослідження.Показати необхідність та доцільність застосування 

здоров'язберігаючих технологій та визначити основні програми їх реалізації. 

Основні результати дослідження.В даний час актуальність необхідності 

пропаганди здорового способу життя серед працівників визначається помітним 

погіршенням їх здоров'я, що обумовлено наявністю підвищених факторів 

ризику: нервовогоперенапруження в зв'язку з інтенсифікацією робочого 

процесу, хронічними порушеннямирежимів харчування, праці, відпочинку, 

абіологічнимитенденціями в поведінці (куріння, вживання алкоголю). 

Міцне здоров'я є однією з основ життєвого успіху людини. Здоровий 

працівник має високу працездатність, краще засвоює потрібний матеріал, 

більше часу приділяє самопідготовці, не відсутній на роботі через хворобу і 

т.п.[1]. 

Організація діяльності з здоров'язбереження в даному напрямку повинна 

здійснюється в суворій відповідності з провідним принципом фізичної 

культури - принципом безперервності, урахуванням періодизації діяльності, 

розробленими планами і програмами з урахуванням їх покрокової.  

Причому важливим фактором є реалізація програм здоров’язбереження як 

в робочий, так і в неробочий час.У робочий час програма здоров’язбереження 

працівників включає теоретичний і практичний розділи. У теоретичному 

розділі програми викладаються прикладні знання (лекції, бесіди, заняття, 

практики). 
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Лекційний курс включає основи професійно-прикладного 

здоров’язбереження, знайомить з роллю і значенням фізичної культури в 

рамках здоров’язбереження працівників, сучасними оздоровчими технологіями 

і основами контролю фізичного стану організму. У тематичних бесідах 

обговорюється широкий спектр питань, пов'язаних з фаховими знаннями і 

цінностями в галузі фізичної культури. 

Практичний розділ забезпечує реалізацію програми здоров’язбереження 

різноманітними засобами, методами фізичної культури і спорту, тобто 

використання технологій. Цей розділ передбачає розробку комплексу 

загальнорозвиваючих вправ, гігієнічної та коригуючої гімнастики, практику 

самостійних занять, оволодіння методами самоконтролю в процесі занять 

фізичними вправами[2]. 

З метою реалізації програми здоров’язбереження можна проводити 

спортивно-масові заходи, спартакіади працівників за певними видами спорту, 

вибірково розвиваючі необхідні професійно важливі фізичні якості. Так, 

легкоатлетичний біг, кроси, біг на ковзанах, велосипедний і лижний спорт, 

ходьба орієнтовані на розвитоквитривалості, подолання втоми. 

 Заняття легкою і важкою атлетикою, наприклад, розвивають силу й 

швидкість руху і реакції. Спортивні ігри і різні види єдиноборств  пов'язані з 

швидким «освоєнням» широкогодіапазону мінливої інформації, розвивають 

здатність до раптових дій. Стрільба, шахи, шашки та інші орієнтують 

назосередження уваги при вирішенні задач в короткі відрізки часу в процесі 

чергування різних дій. Командні види спорту (футбол, волейбол, баскетбол і т. 

д.) і командні спортивні змагання виховують особистісні якості, психологічну 

загартованість, сприяють вмінню працівників вибудовувати шляхи взаємодії в 

колективі. 

Широке застосування різних видів спорту в програмі здоров’язбереження 

працівників організації виправдано високою зацікавленістю, позитивним 

емоційним і оздоровчимзабарвленням фізкультурних заходів. Виходячи з 

цього, може здійснюватисяцілеспрямований підбір фізичних вправ з різних 

видів спорту для вдосконалення професійно важливих фізичних якостей 

(витривалість, сила, швидкість, гнучкість, спритність) працівників в процесі 

збереження їх життя і здоров'я [3]. 

У позаробочий час програма здоров’язбереження працівників може 

реалізовуватись в період літнього відпочинку, організованого на базах 

відпочинку ітуризму. Програмавиконується відповідно до принципу 

безперервності, спирається на цілорічну і багаторічну зайнятість працівників, 

необхідність дотримання інтервалів праці і відпочинку. З цією метою 

розроблена спеціальна програма супроводу, що включає спеціальні тренувальні 

заняття, спортивно-масові та оздоровчі заходи з професійним спрямуванням. 

Супровід даного періоду включає вибір методів і засобів з урахуванням 

кліматично-географічних умов,наявності спортивних майданчиків та 

інвентарю. Дана діяльність передбачає організацію певного режиму дня: 

ранкова гімнастика, фізкультпауза, гігієнічні і загартовуючі процедури, 
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повітряні ванни, ходьба в поєднанні з бігом, ігрові види спорту, розвиваючі 

витривалість, спритність і швидкість, рухливі ігри, спортивномасові заходи, 

змагань з різних видів спорту. Активнезастосування ходьби в поєднанні з 

дихальною гімнастикою і комплексом релаксуючих вправ для подолання 

важкодоступної місцевості. Для зняття стресу, втоми і підвищення емоційного 

фону занять можуть проводитися рухливі ігри та естафети на повітрі, 

виконуватися дихальнівправи і гімнастика по системі пілатес. Стан працівників 

постійно контролюється протягом всього періоду роботи і відпочинку. 

Протягом всього процесу роботи в організації працівники самостійно 

здійснюють самоаналіз, самоконтроль і самокорекцію фізичного стану, 

проводять контроль динаміки фізичної підготовленості. Крім того, кожен 

працівник дотримується своєї власноїпрограмі, в якій представлені 

індивідуальні комплекси фізичних вправ, комплекси виробничої гімнастики, 

фізкультпаузи і фізкультхвилинки. 

Висновки.Можна відзначити, що реалізація програм по збереженню життя 

і здоров'я працівників є справою вельми  важливою. Усвідомлення того факту, 

що це в інтересах  як роботодавця так і працівника, не тільки з питань здоров’я, 

але із ефективності праці. Проте,тільки комплексневикористання колективних 

та індивідуальних програм по здоров’язбереженню і здоров'язберігаючих 

технологій може сприяти справжньому збереженню життя і здоров'я та 

підвищенню працездатності працівників організації. 
 

Науковий керівник: Гусєв А. М., к.б.н., доцент (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ») 
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ГАРАНТІЇ ПРАВ НА ОХОРОНУ ПРАЦІ ЖІНОК 

 
Сімонова І.С., студентка (гр. БЕ-31, ФБТ НТУУ «КПІ») 

 

Вступ. Місце та роль жінки в суспільстві — одне з одвічних питань. 

Статус жінок акумулює в собі особливості соціально-політичного устрою 

країни, рівень її економіки, культури, управління, правових норм, він чутливо 

реагує на глибинні зміни в усіх сферах, у суспільній свідомості, ціннісних 

орієнтаціях. Питання умов праці жінок, матеріального рівня, побуту, 

відпочинку, правового захисту, участі в управлінні, охороні здоров’я, 

материнства, не можуть і не повинні бути турботою лише представниць 

“прекрасної статі”. Здійснення державної політики щодо поліпшення 

становища жінок та запровадження механізму її реалізації дозволить створити 

рівні можливості для жінок та чоловіків, всебічного розвитку особистості, 

розквіту України. 

Предметом дослідження є права на охорону праці, що полягаютьу 

розкритті особливостей правового регулювання праці жінок в Україні в умовах 

ринкової економіки у порівнянні з іншими країнами, визначенні прав і гарантій, 

що надаються працюючим жінкам, виявлення недоліків у правовому 

регулюванні праці жінок в нашій державі.  

Аналіз публікацій. Співвідношення найманих працівників за статтю 

протягом останніх років майже не змінюється: кількість зайнятих жінок 

перевищує кількість зайнятих чоловіків. У 2009 році кількість зайнятих жінок 

складала 152,7 тис. осіб, або 54,7% середньооблікової кількості штатних 

працівників. Суто «жіночими» видами діяльності, тобто тими, де переважає 

праця жінок, є діяльність у сфері освіти, охорони здоров’я, готельного та 

ресторанного бізнесу, державного управління, фінансів, культури та спорту, 

відпочинку та розваг, роздрібної торгівлі, соціальної допомоги. Жінки 

складають тут від 65% до 83% працюючих. Серед промислових видів 

діяльності найбільша кількість жінок зайнята в харчовій (55%) та легкій (81%) 

промисловості.  

Більшість країн світу стикалися з проблемою низької оплати праці жінок, 

подвійного їх навантаження, можливості реалізації їх трудового потенціалу. 

М.М. Грекова зазначає, що найбільш вдалий досвід регулювання праці жінок в 

Німеччині – право на оплату по догляду за дитиною мають всі жінки, 

незалежно від того, був укладений трудовий договір, чи ні; зазначена кількість 

прав належить жінкам, що мають дітей.  

Так, Угорщина взяла курс на таку політику, при якій жінці економічно не 

вигідно знаходитись у відпустці по догляду за дитиною, та удосконалила 

систему закладів дошкільної освіти.  

Л.В. Котова, досліджуючи зарубіжний досвід регулювання правці жінок, 

виявляє, що у США більшість актів щодо спеціальної охорони жіночої праці 

визнано судами як такі, що суперечать законам про заборону дискримінації за 

ознакою статі.  
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У Скандинавських країнах чинне законодавство характеризується майже 

повною відсутністю спеціальних норм з охорони праці жінок. У свою чергу, 

Великобританія, Іспанія та деякі з країн Європи взагалі денонсували статті 

щодо охорони праці жінок, як такі, що не відповідають сучасним умовам та 

мають дискримінаційний характер.  

Як бачимо, у різних країнах містяться кардинально різні заходи щодо 

регулювання праці жінок. Одна частина притримується політики захисту жінок 

та надання їм особливих прав, інша ж навпаки – надає їм рівні права з 

чоловіками у всіх сферах. Ця тенденція прослідковується у найбільш 

розвинутих країнах світу. Україною взято курс на європеїзацію законодавства, 

розвиток громадянського суспільства, але до таких кардинальних змін сучасне 

суспільство України ще не готово [1]. 

Державна політика у сфері правового регулювання охорони праці жінок 

спрямована на створення належних умов для повноцінного відтворення 

трудового потенціалу, здійснення повної продуктивної зайнятості жінок, 

поліпшення умов праці жінок, зниження ризику втрати здоров'я і життя. В 

Україні розроблено систему комплексного вирішення проблеми охорони праці 

жінок на основі національних програм, державних напрямів з соціально-

економічних питань. "Довгострокова програма поліпшення становища жінок, 

сім'ї, охорони материнства і дитинства", затверджена постановою Кабінету 

Міністрів України від 28 липня 1992 р. № 431, та "Програма вивільнення жінок 

із виробництв, пов'язаних з важкою працею та шкідливими умовами, а також 

обмеження використання їх праці у нічний час на 1996-1998 роки", затверджена 

постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 1996 р. № 381, 

визначили шляхи реалізації державної політики у сфері охорони праці жінок та 

поліпшення умов їх праці. Більшість із них не втратили своєї актуальності і 

сьогодні [2]. 

Основні результати дослідження. З метою охорони праці жінок 

законодавством встановлені норми регулювання праці жінок. 

Зокрема забороняється застосування праці жінок на важких роботах або 

роботах зі шкідливими умовами праці. Перелік важких робіт та робіт зі 

шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється праця 

жінок, затверджені Міністерством охорони здоров’я від 29 грудня 1993 р. № 

256. 

Забороняється застосування праці жінок на підземних роботах, крім 

деяких з них, що нав’язані з виконанням нефізичних робіт, робіт по 

санітарному та побутовому обслуговуванню.  

У законодавчому порядку заборонено залучати жінок до підіймання і 

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

Наказом Міністерства охорони здоров’я України № 241 від 10 грудня 

1993 р. затверджені Граничні норми підіймання переміщення важких речей 

жінками”.Маса вантажу, що є допустимою для підіймання і переміщення 

жінками обумовлюється характером виконуваних робіт. Граничними нормами 

підіймання і переміщення вважається при чергуванні з іншою роботою (до 2 
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разів на годину) 10 кг, а якщо робота пов’язана з постійним підійманням і 

переміщенням вантажу – 7 кг. Сумарна вага вантажу, який переміщується 

протягом кожної години робочої зміни не повинна перевищувати з робочої 

поверхні 350 кг; з підлоги – 175 кг. 

Законодавство обмежує застосування праці жінок у нічний час. Така 

праця допускається в галузях народного господарства, де це зумовлено 

особливою, необхідністю і дозволяється як тимчасовий захід. До роботи у 

нічний час можуть залучатися медичні працівники, робітники підприємств 

харчової промисловості.  

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 [3]. 

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. [4]. 

Жінкам у зв’язку з материнством встановлюються пільги. Згідно ст.. 178 

Кодексу Законів про Працю, вагітним жінкам згідно медичного висновку 

знижуються норми виробітку або вони можуть переводитися на іншу роботу, 

яка буде виключати вплив несприятливих виробничих факторів, при цьому за 

ними зберігається середній заробіток. Жінки, які мають дітей віком до 3 років 

переводяться на іншу роботу зі збереженням середнього заробітку за 

попереднім місяцем роботи до досягнення дитиною трьох років. 

Вагітні жінки, жінки, які мають дітей до 3 років не можуть залучатися до 

роботи у нічний час, до надурочних робіт та робіт у вихідні дні, не 

допускається відправлення їх у відрядження. 

Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дітей-інвалідів не 

можуть залучатися до надурочних робіт і відправлення у відрядження без їх 

згоди (ст.. 176-177 КЗпП). Забороняється відмова жінкам у прийнятті на роботу 

і зниження заробітної плати з мотивів вагітності. Одиноким матерям, за 

наявності дитини до 14 або дитини-інваліда. Звільнення вищезазначених 

категорій жінок з ініціативи власника не допускається. Крім випадків повної 

ліквідації підприємства, але в цьому випадку звільнення відбувається з 

обов’язковим працевлаштування. 

Жінкам надаються соціальні відпустки у зв’язку з материнством: 

 відпустка по вагітності і пологах тривалістю 70 календарних днів до 

пологів і 56 календарних днів після; 

 відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку; 
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 додаткова відпустка працівникам, які мають дітей, тривалістю 7 

календарних днів; 

 відпустки без збереження заробітної плати[5]. 

 

Висновки. Законодавство України щодо праці жінок в цілому відповідає 

вимогам міжнародних документів з цього питання, а в окремих випадках, 

зокрема щодо тривалості відпустки при вагітності та пологах, гарантій при 

розірванні трудового договору навіть встановлює більш високі стандарти. 

Національне законодавство не у повному обсязі слідує за сучасними 

тенденціями міжнародно-правового регулювання праці жінок, і не 

відмовляється від закріпленої ще за радянських часів системи достатньо 

високих та всеохоплюючих пільг для жінок, вагітних жінок та жінок матерів. 

Але використання досвіду окремих зарубіжних країн з добре розвинутими 

традиціями захисту трудових прав жінок безумовно буде корисним для нашої 

держави, з метою захисту останніх від привілеїв, що можуть стати 

дискримінаційними та перешкоджати їх зайнятості. 

 
Науковий керівник: Гусєв А.М., к.б.н, доцент (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ») 
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МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ В 

ЛАБОРАТОРІЯХ 

 
Солодовник М.С., студентка (гр.БЕ-31, ФБТ НТУУ «КПІ») 

 

Вступ. При роботі в лабораторіях техніка безпеки повинна займати 

важливу нішу. В роботі такого типу існує підвищений шанс недотримання 

техніки безпеки, що приводить до небезпечних  ситуацій. Тому в наш час 

постає важлива задача, а саме підвищити продуктивність праці з повним 

дотриманням правил техніки безпеки. 

Предметом дослідження є психофізична суть роботи в лабораторіях, 

вплив техніки безпеки на продуктивність праці та запропонування методів 

дотримання техніки безпеки з підвищенням продуктивності праці.  

Аналіз публікацій. Розглянемо типову роботу в лабораторії. Це робота з 

спеціальними пристроями та приборами, з безпечними та небезпечними 

реактивами. Лаборант повинен знати і вміти поводитись з цими речами і 

одночасно виконувати поставлені задачі. Робота в такому ритмі впливає на 

психофізичний стан робітника: погіршується концентрація та збільшується 

втома, розсіюється увага. Це тягне за собою підвищення шансу помилитись в 

робочому процесі і недотримання правил техніки безпеки[1]. Для вирішення 

такої проблеми є багато способів і саме комплекс з них дасть найбільший 

результат. Комплекс з: 

- підвищення умов праці; 

- запровадження не типового розпорядку роботи; 

- впровадження методики  «5S»; 

- перевірка знання правил техніки безпеки; 

- впровадження нових технологій та обладнання. 

Підвищення умов праці має найбільшу долю впливу на продуктивність 

праці. Під умовами праці розуміють сукупність факторів середовища, що 

впливають на здоров’я та працездатність людини в процесі праці. 

Працездатність визначається здатністю людини виконувати певну роботу 

протягом заданого часу і залежить від чинників як суб'єктивного, так і 

об'єктивного характеру (статі, віку, стану здоров'я, рівня кваліфікації, умов, за 

яких відбувається праця тощо). Є два фактори виробничого середовища: 

психологічна і фізична межа. Щоб підтримувати ці два фактори роботодавець 

створює робочі умови згідно з законодавством. Але ця система не ідеальна і в 

наш час вчені знаходять більш продуктивні режими праці. Наприклад система 

яка включає стандартний режим дня, але ця система з деякими поправками: в 

кожній робочій години робітник може відпочивати 10-15 хвилин. Хоч в такому 

випадку робочий день значно зменшується, але продуктивність праці 

збільшується і перевищує продуктивність робочого дня без таких коротких 

перерв. Для такого відпочинку слід влаштувати спеціальну кімнату. В ній 

робітник матиме змогу відпочити як морально так і фізично. При проектуванні 

кімнаті слід враховувати естетичні моменти які позитивно впливають на 
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відпочинок. Також слід встановити певні стенди які зв’язані з технікою 

безпеки. В таких спосіб робітник мимоволі звертає увагу на стенд та закріплює 

знання з техніки безпеки. В такому випадку в робітника не погіршується 

психологічна і фізична межа до критичного стану. Це сприяє підвищенню 

продуктивності праці та виконання правил техніки безпеки[2].  

Наступним етапом підвищення якості праці є впровадження 

методики(системи) «5S».  Система 5S була розроблена в ході інтенсивної 

роботи на виробництві, що доводить її необхідність і можливість впровадження 

в будь-яку компанію, що прагне до мінімізації витрат і підвищення якості. Як 

відомо, в основу системи «5S» входять п'ять японських слів, які починаються 

на літеру «с». Ці слова й стали основними принципами системи: 

- Сортуй. Головна ціль - позбавитися від усього непотрібного. Необхідно 

обійти операційну зону і помітити червоним ярликом усе непотрібне. 

- Раціональне розташування - визначити "будинок" для кожного 

предмета/інструменту. Усі потрібні предмети зберігаються в одних і тих же 

відведених для них місцях. Усі місця повинні мати позначення, щоб відразу 

було видно, що там лежить, яка кількість предметів і скільки і як їх зберігати. 

Для зручності використовуються скриньки, стелажі або просто помічається на 

підлозі фарбою місце для великих предметів. 

- Прибирання й підтримка чистоти - навести лад і підтримувати його на 

робочому місці так, щоб можна було проводити контроль наявних матеріалів, 

устаткування і інструментів. Кращий спосіб виявити протікаючі шланги - 

утримувати їх в досконалій чистоті. Прибирання на початку, в середині і у кінці 

зміни забезпечує не лише чистоту, але і можливість визначити потенційні 

проблеми з верстатами і устаткуванням. Позначити небезпечні зони. 

- Стандартизувати - продумати необхідні стандарти чистоти устаткування 

і робочих місць, зробити такі контрольні листи, які усім зрозумілі і прості у 

використанні, висять на видному і доступному місці, регулярно ведуться і 

перевіряються. 

- Удосконалювати - використання регулярних перевірок виконання 

представниками керівництва для підтримки дисципліни. Треба постійно 

удосконалювати порядок, стимулювати його підтримку. Проведення 

поліпшення всіма разом: і робітники, і керівники. Не забувати нагороджувати 

тих, хто виконує домовленості. Кожен повинен побачити, які переваги він 

отримує від системи «5S», включаючи зростаючу безпеку роботи. 

Впровадження системи «5S» дає багато переваг. Серед переваг, які 

отримує робітник, - зручніше робоче місце, збільшене задоволення від роботи, 

можливість творчого підходу до виконання своїх професійних обов'язків.  

Ця система пропонує багато переваг: 

- дає можливість проявити ініціативу і творчий початок в організації 

робочого місця і порядку виконання роботи; 

- дозволяє улаштувати робоче місце і зробити його приємнішим; 

- покращує моральний стан; 

- допомагає зрозуміти, що, коли і де потрібно виконувати; 
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- полегшує спілкування з колегами. 

- краще дотримується техніка безпеки. 

В результаті проведених заходів системи підвищилися безпека і 

продуктивність праці, а також якість виконуваних робіт[3].  

Хоч при прийомі на роботу згідно з законом йде перевірка на техніку 

безпеки це не забезпечує гарантію її виконання. Для покращення виконання 

техніки безпеки можна проводити періодичні планові перевірки правил техніки 

безпеки. В такому випадку за задовільний результат проводити виплати 

заохочувальних премій. 

Висновки. Психофізичний стан пов'язаний з продуктивністю роботи. Для 

підвищення продуктивності є багато методів, але ці методи можуть негативно 

впливати на виконання правил техніки безпеки. Головною задачею в 

підвищенні продуктивності роботи є підвищення продуктивності з одночасним 

зменшенням шансу небезпечних ситуацій. Для цього слід використовувати 

комбіновані методи: підвищення умов праці, робота з працівником  на рахунок 

техніки безпеки, впровадження системи «5s» та нових технологій, обладнання. 

Така комбінація дозволяє підвищити продуктивність праці та мінімізує 

недотримання правил техніки безпеки.   

 
Науковий керівник: Чикунова-Васильєва Н.П., асистент (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»)  
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ОПТИЧНІ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЗАЙМАННЯ 

 
Стаднічук В.С., студ. (гр. ПО-41, ПБФ НТУУ «КПІ») 

 

На підприємствах протипожежна безпека забезпечується в першу чергу 

заходами профілактичного характеру, які повинні мінімізувати саму 

можливість займання. Ризик виникнення пожежі значно варіюється в 

залежності від виду виконуваних робіт та задіяних машин і механізмів. 

Необхідно визначити можливі «вузькі» місця, щоб усунути або істотно знизити 

ризики виникнення пожеж. 

Найбільш оптимальними є автоматизовані системи виявлення займань. 

Дані системи в разі виникнення пожежі сповіщають співробітників конкретної 

ділянки про спалах – з тим щоб люди мали можливість своєчасно, і у відносній 

безпеці, залишити приміщення. Оповіщення на початковій стадії пожежі 

дозволяє швидше та ефективніше організувати гасіння вогню і тим самим 

знизити загрозу для здоров'я людей та мінімізувати збитки майна. 

Системи виявлення повинні негайно реагувати на прояв перших ознак 

пожежної небезпеки, а саме: виникнення відкритого полум'я, підвищення 

температури повітря більше норми, або виявлення диму в контрольованому 

приміщенні. 

Прилади для виявлення вогнища загоряння за принципом роботи 

поділяються на: активні і пасивні; за видом фактора горіння – на теплові, 

димові, датчики полум’я, комбіновані; за типом чутливого елемента – на 

інфрачервоні, фотоелектричні, акустичні, барометричні, сейсмічні, іонізаційні, 

п'єзоелектричні, магнітоконтактні, електроконтактні, комбіновані. Для 

забезпечення високої швидкості дії автоматичних систем найперспективнішими 

є безконтактні оптичні методи вимірювання температури контрольованого 

об'єкта, засновані на законах теплового випромінювання. 

Оптичні методи характеризуються дуже малою тепловою інерційністю, 

що досягає тисячних часток секунди. 

Існують наступні оптичні прилади контролю займань: 

1. Датчики виявлення полум'я 

Полум'я дає випромінювання, що поширюється 

прямолінійно. Діапазон такого випромінювання 

тягнеться від інфрачервоного до ультрафіолетового, 

включаючи, в тому числі, ділянку видимого 

випромінювання. 

У відмінності практично від усіх інших типів 

пожежних датчиків, які призначені тільки для 

внутрішньої установки, датчики полум’я дозволяють 

захищати зовнішні зони великої площі, сховища, в тому 

числі і у вибухонебезпечних зонах [1]. Щоб на такий датчик не діяло світло, яке 

завжди наявне в режимі нормальної роботи підприємства, знімачі сигналів 

налаштовуються або тільки на інфрачервоне випромінювання, або тільки на 

http://ssbb.com.ua/uk/datchiki-pozhezhnoyi-signalizatsiyi/
http://ssbb.com.ua/uk/datchiki-pozhezhnoyi-signalizatsiyi/
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ультрафіолетове. Кращими вважаються ультрафіолетові датчики, оскільки 

інфрачервоні частіше схильні до помилкового спрацьовування [2]. 

При виникненні полум'я оптичний пристрій датчика, виявивши 

випромінювання, фіксує його фотоелементом, який в свою чергу подає 

електричний сигнал тривоги. 

Датчики виявлення займань слід встановлювати таким чином, щоб вони 

добре «переглядали» приміщення. Їх чутливість прямо пропорційна яскравості 

полум'я та обернено пропорційна квадрату відстані до нього. 

Таким чином, на великих відстанях такі датчики можуть спрацьовувати 

тільки в тому випадку, якщо площа загоряння буде досить широкою. 

2. Датчики виявлення димових газів 

Дим – це, головним чином, розсіяні в повітрі дрібні тверді незгорілі 

частки палива (вуглець, зола). 

Такі частинки можуть мати буквально мікроскопічні розміри (менше 

мікрона), високу летючість і дифузію, при незначній концентрації в повітрі 

вони невидимі. Або це більші світлі частинки (наприклад, при горінні без 

полум'я, горінні пластмас і ін.), Або, навпаки, досить темні (навіть чорні, як 

дим, що утворюється при горінні гуми). Існує кілька типів датчиків виявлення 

диму. 

Всі оптичні димові сповіщувачі мають 

випромінювач світла і фотоприймач. Клас таких 

електронних приладів має назву оптрон. 

Димові сповіщувачі, що використовують 

оптичні засоби виявлення, реагують по-різному на 

дим різних кольорів. В даний час виробники 

пропонують обмежену інформацію про реакцію 

димових сповіщувачів в технічних 

характеристиках. Інформація про реакцію сповіщувача включає тільки 

номінальні значення реакції чутливості на сірий дим, а не чорний. Часто 

вказується діапазон чутливості замість точного значення. 

а) Дифузні оптичні 

В основі роботи таких датчиків – дифузія 

світла на частинках диму в повітрі. Фотоелемент 

встановлений в камері обскура, куди вільно 

проникають димові гази. Він спрацьовує на 

випромінювання від джерела світла, тільки коли 

його дає дим. 

Під дією випромінювання фотоелемент 

вмикає сигналізацію. Такі датчики особливо добре 

зарекомендували себе при виявленні диму від 

горіння дерева, паперу та паперових виробів, проте 

зовсім не підходить для контролю спалаху пластмас. 

Принцип дії дифузного оптичного датчика виявлення димових газів: 

Вбудоване в датчик джерело світла за допомогою спеціального оптичного 
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пристрою подає концентрований пучок світла через камеру обскура, куди по 

лабіринтовим каналах потрапляє повітря з приміщення. При появі в камері 

обскура димових газів пучок світла практично втрачає свою концентрацію і 

вловлюється бічним фотоелементом, який при виявленні світла подає сигнал 

тривоги. 

б) Абсорбційні оптичні (загороджувальні) 

Джерело світла генерує пучок паралельних 

випромінювань, що йдуть в режимі нормальної 

роботи на фотоелемент. При виникненні диму, 

частинки якого абсорбують частину світлового 

пучка, фотоелемент реагує на зміну щільності 

випромінювання та подає сигнал тривоги. 

Джерело світла подає світловий пучок на 

фотоелемент. Передавач і приймач 

розташовуються на одній лінії. При появі в приміщенні чорного диму світловий 

пучок послаблюється, світлова енергія що передається зменшується, потік 

світла на фотоелемент скорочується. Як результат – фотоелемент подає сигнал 

тривоги.  

в) Камерно-іонізаційні 

У датчику є дві незалежні камери, в обох 

встановлені радіоактивні елементи, що постійно 

іонізують повітря, але тільки в одну з них вільно 

проникає дим, який виникає в приміщенні. 

Навіть сама незначна кількість диму, що 

потрапила в цю камеру, порушує існуючий іонний 

баланс, після чого негайно подається сигнал 

тривоги. Комбіновані датчики пожежної 

сигналізації поєднують в собі кілька способів 

визначення ознак пожежі. У більшості випадків комбіновані датчики 

поєднують димової датчик разом з тепловим, що дозволяє точніше визначити 

присутність ознак пожежі та подати на пульт сигнал тривоги [3]. 

 
Науковий керівник: Землянська О.В., ст. вик. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ») 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РИЗИКУ У ВИКОРИСТАННІ ЗАСОБІВ 

ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

 
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 

 

Рівень травматизму і професійних захворювань в Україні суттєво 

перевищує аналогічні показники для країн, які входять до складу 

Європейського Союзу. Тому відповідно до положень, які містить Умова про 

асоціацію з Європейським Союзом, для мінімізації ризиків травматизму і 

професійних захворювань на підприємствах України передбачено 

впровадження міжнародних стандартів, розроблених Internation Organizetion for 

Standardization (ISO). Рекомендовані до впровадження Міжнародні стандарти 

[1] будують систему управління якістю з чотирьох етапів: планування, 

реалізація, контроль та безпека. Нині на виробництвах, пов’язаних з 

використанням шкідливих речовин (ШВЧ) і небезпечних технологічних 

процесів передусім створюють інженерно-технічну систему захисту. Якщо 

технічні заходи та організаційні обмеження, які можливо здійснювати, 

недостатні для забезпечення необхідного рівня безпеки та адекватного 

обмеження впливу НШЧ, виникає потреба використання засобів 

індивідуального захисту (ЗІЗ). Оскільки ЗІЗ призначені для захисту від 

передбачених небезпек, правила їх вибору, застосування та догляду визначені у 

відповідних стандартах. 2015 року не застосування ЗІЗ стало причиною 1,8 % 

пов’язаних з виробництвом нещасних випадків зі смертельними та тяжкими 

наслідками. З-поміж причин виникнення травм і захворювань невикористання 

відповідних ЗІЗ становить 5,2 відсотка.  

Для виконання своїх функцій за призначенням і ступенем захисту ЗІЗ 

повинні мінімізувати небезпеки від впливу ШВЧ і водночас бути прийнятними 

з фізіологічного та ергономічного поглядів. У статті безпеку працівника 

визначаємо як рівень захисту, за якого ризик виникнення фізичних, 

біологічних, соціальних або матеріальних збитків не перевищує прийнятих за 

експертною оцінкою допустимих значень [2].  

Показники якості ЗІЗ загального призначення регламентують великою 

кількістю нормативних документів, спеціальних стандартів і 

внутрішньовідомчих документів. Наприклад, відповідно до чинних стандартів 

встановлено 26 показників якості для захисного технологічного одягу, 28 – для 

захисного взуття, 18 − для герметичного одягу, 16 − для респіраторів і 20 − для 

дихальних апаратів. Процес їх забезпечення ускладнюється тим, що для 

показників визначено граничні детерміновані значення. Методи оцінки за 

граничними значеннями не дають змоги врахувати тривалість у часі тих або 

інших коливань навантажень, випадковий характер виробничих умов, змінення  

впродовж робочої зміни радіаційної обстановки, мікрокліматичних умов, 

інтенсивності праці, концентрації ШВЧ тощо. 
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Головний показник ЗІЗ – захисні властивості, відповідно до стандартів 

нормуються показниками, які мають різноманітні величини і розмірності. Для 

вдосконалення методів вибору параметрів і режимів використання ЗІЗ 

найкраще мати інтегральні критерії, які об’єднують низку параметрів і 

характеризуються аналітичними залежностями. 

Автори запропонували вибір параметрів ЗІЗ за характеристиками 

матеріалів і вимогами стандартів здійснити таким чином, щоб за мінімальних 

значень обмежувальних чинників забезпечити мінімізацію ризику травмування 

або виникнення професійного захворювань. За такої постановки задачі як 

інтегральні критерії запропоновано розглянути показники ризику. У статті 

поняття «ризик» впроваджено як міру оцінювання ефективності використання 

окремих видів ЗІЗ та їх комплектів на різних етапах керування системою 

безпеки. Запропоновано рівень ризику від використання ЗІЗ характеризувати за 

допомогою загальноприйнятих у теорії (riskanalysis) показників [3]. 

Аналіз небезпек, які здійснили автори під час вивчення умов експлуатації 

ЗІЗ на енергетичних підприємствах, показав, що є певна кількість джерел 

виникнення небезпек. Основними причинами виникнення ризиків є такі 

фактори: 

1. Порушення захисних властивостей матеріалів. Причинами такого 

ушкодження зазвичай є неправильний режим експлуатації, зберігання або 

очищення. 

2. Ушкодження цілісності виробів. Найпоширені види руйнування ЗІЗ 

зумовлено недостатнім рівнем фізико-механічних характеристик матеріалів і 

швів у виробі. 

3. Виникнення додаткових ризиків під час використання ЗІЗ, які 

зумовлено динамічними навантаженнями (обмеженість рухів рук, ніг, голови), 

статичними навантаженнями (підвищена маса одягу) та іншими чинниками. 

Залежно від вимог, які висувають до захисного виробу і певних умов 

проектування, вибираємо значення прийнятного ризику і визначаємо його  

 

ЗВ З З В В Е ЕR R W R W R W   ,                             (1) 

 

де RЗВ – загальний ризик у використанні ЗІЗ; RЗ – ризик втрати задекларованих 

захисних властивостей; Rв – ризик виникнення порушення герметичності; RЕ – 

ризик виникнення додаткових небезпек під час виконання робіт через 

порушення ергономічних показників; WЗ, WВ, WЕ – вагові коефіцієнти кожного 

складника. 

Величину кожного виду ризику визначаємо через множення величини 

наслідків небажаної події на вірогідність її виникнення, тому оцінку окремого 

ризику системи індивідуального захисту можна в загальному вигляді записати у 

вигляді формули: 

 



  

316 

 

i i iR P D 
,                                                      (2) 

 

де Rі – певний вид і-го ризику; Рі – імовірність виникнення і-го ризику; Dі – 

наслідки виникнення і-го ризику. 

Певний вид ризику виникає під час одночасного впливу на працівника к 

подій, кожна з яких має свою імовірність виникнення. Тому у розрахунках 

імовірність виникнення і-го ризику запропоновано визначати за формулою: 

 

,i k

k

P P                                                     (3) 

 

де Рі – імовірність відмови ЗІЗ, яка призведе до виникнення і-го ризику; Рк – 

вірогідність виникнення одночасно к-ої події або явища, що зумовлює 

формування і виникнення певних наслідків. До таких подій стосовно ЗІЗ 

можуть належить імовірності: формування певних рівнів фізичних 

навантажень; утворення підвищених концентрацій шкідливих речовин; 

суттєвих змін температури зовнішніх і внутрішніх теплових полів; забруднення 

повітря хімічними, струмопровідними, радіоактивними аерозолями або пилом 

та іншими ШВЧ, які можуть негативно впливати на працівника. 

Наприклад, прийнята нині система оцінки засобів захисту на об’єктах 

атомної енергетики [4] у визначені величини ризику використовує такі поняття: 

залишковий ризик, який дорівнює 10-6 на рік; прийнятий ризик10-4; верхня межа 

індивідуального ризику – (1…5)10-5 на рік. 

Кільку оцінка ризику опромінення працівника Rоп визначають  

 

оп оп р в( ) ,R P D P P D    
                                 

 (4) 

 

де Роп – імовірність опромінювання, яка визначається як добуток імовірності 

вихідної події Рр викиду радіоактивних речовин або випромінювань у 

виробниче середовище на імовірність відмови Рв (основних і додаткових) 

систем індивідуального захисту; D – поглинена під час аварії доза 

опромінювання. 

Зменшення імовірності піддатися опромінюванню досягається 

підвищуванням надійність систем захисту, що своєю чергою призводить до її 

удосконалення і зазвичай здороження. Поглинену дозу опромінення можна 

знизити через обмеження часу опромінення, тобто обмеженням тривалості 

робіт. 

Висновки і пропозиції. ЗІЗ на українських підприємствах великою мірою 

визначають рівень захисту працівників. Для оцінки ефективності їх 

використання запропоновано як інтегральні критерії впровадити показники 

ризику. Кількісна оцінка ризиків охоплює аналіз імовірності їх виникнення, 

аналіз можливих наслідків та їх поєднання. 
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СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА КОМПЛЕКТІВ ЗАСОБІВ 

ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

 
Третякова Л.Д., д.т.н., проф. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»), Приходько-Кононенко І.А. 

к.т.н, ст. викл. (каф. ЕПО Київський національний університет технології і дизайну), м. 

Київ 

 

Відповідно до рекомендацій Європейських і державних нормативних 

документів для захисту працівників необхідно створити ефективні комплекти 

засобів індивідуального захисту ЗІЗ [1]. У статті під комплектом маємо на увазі 

використання водночас кількох видів ЗІЗ, які передбачають захист усього 

працівника – голови, очей, органів дихання, рук, ніг, шкіри – відповідними 

засобами. Комплект ЗІЗ розглядаємо як єдине ціле, оскільки забруднення або 

ушкодження будь-якої ділянки тіла призводить до ураження працівника. 

Головне призначення комплекту – мінімізувати або повністю виключати вплив 

інтегральної дози всіх шкідливих виробничих чинників (ШВЧ) на працівника з 

урахуванням того, що основні способи потрапляння шкідливих речовин в 

організм – інгаляційний, пероральний і резорбційний.  

Не маючи глибинного наукового обґрунтування, відповідних методів і 

критеріїв оцінки параметрів ЗІЗ, важко розширити номенклатуру виробів, 

потреба в яких безперервно зростає. Вирішення сучасних завдань зниження 

рівня травматизму і профзахворювань, цілеспрямована діяльність з поліпшення 

умов праці, підвищення ефективності і безпеки праці неможливо без розробки і 

впровадження якісно нових ЗІЗ.  

Мета статті – розробка структурно-логічної схеми захисних комплектів і 

визначення основних вимог до її складників для виробників і користувачів ЗІЗ.  

Перелік ЗІЗ для працівника зазвичай визначають [2] за даними 

попередньої оцінки небезпеки на робочому місці або в зоні робіт на основі 

системного аналізу комплексного впливу таких чинників: 

– виду небезпеки (механічні, теплові, електростатичні навантаження).  

– виду забруднення: (хімічне, біологічне, пил, аерозолі);  

– меж розповсюдження, тривалість дії, параметрів джерел кожного 

шкідливого чинника; 

– параметрів зовнішнього середовища, які можуть вплинути на рівень 

захисту та безпеки; 

– організаційних заходів під час робіт, зокрема заходів, які можуть бути 

помилковими, та їхніх наслідків. Різноманітність та велика кількість різновидів 

ЗІЗ зумовлює доцільність їх розподілу на різні класифікаційні угрупування: за 

терміном експлуатації; за способом захисту; за захисними властивостями; за 

сезоном; за статтю; за опорними ділянками; за асортиментом; за складністю 

конструкції тощо. 

Основним видом ЗІЗ є захисний одяг. Проектно-конструкторську 

розробку захисного одягу потрібно здійснювати з урахуванням таких 

характеристик: 
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– захисних: стійкість до агресивних речовин: пил, вода, луги, кислоти, 

нафта та нафтопродукти, органічні розчинники. Для захисту від води 

визначають показники: водопоглинання; водотривкість; водопроникність. Для 

захисту від кислот – кислотопроникність, кислотостійкість, концентрацію та 

перелік кислот. Для захисту від лугів – стійкість до лугів та їхню концентрацію: 

наприклад, гідроокис натрію, калію 40 %, гіпохлорит натрію – 12 % хлору, 

гідроокис амонію – 30 %. Аналогічно визначають захисні властивості для 

органічних розчинників, таких як бензол, толуол, диметилформмагід, 

етиленгліколь, гліцерин, h-гептан, гексан, гідразин; 

–  фізико-механічних: визначаються такими показникіам як поверхнева 

густина, товщина, розривальне навантаження, видовження під час розривання; 

розривальне напруження; роздиральне навантаження, міцність до роздирання, 

опір роздиранню, стійкість до стирання та розтріскування за багаторазових 

згинань, стійкість до проколювання, усадка під час очищення, жорсткість, 

міцність зв’язку плівки з основою матеріалу; 

– температурних: діапазон температур, для якого призначено використання 

одягу; максимальна та мінімальна температури, за яких матеріал не втрачає 

своїх властивостей; 

–  вогнезахисних: вогнестійкість; 

–  електричних: поверхневий та об’ємний електричний опір; діелектрична 

проникність, коефіцієнт діелектричних втрат, електрична міцність; 

–  гігієнічних: пилопроникність (розмір частинок, концентрація, потік 

проникнення), повітропроникність, теплопровідність, проникність водяних 

парів, гігроскопічність, біологічна інертність; 

–  методів очищення від забруднення: прання, дезактивація, дегазація; 

–  економічних: вартість. 

Під час вибору ЗІЗ фахівець оцінює властивості комплекту забезпечити 

адекватний захист працівника від негативних чинниках за наявності забруднень 

вище допустимих, їх можливість використання у комплекті і сумісність щодо 

працівника. У разі, якщо не забезпечено сумісність комплекту ЗІЗ, працівник у 

таких засобах захисту почуває себе некомфортно, швидко стомлюється, а 

головне, не відчуває себе надійно захищеним і відмовляється від його 

використання. Наведена інформація про вимоги, які потрібно виконувати є 

основою для розробки технічної структури захисного комплекту (рис. 1). 

Виходячи з цього, під час створення і використання комплектів ЗІЗ 

потрібно враховувати таку інформацію:  

– відповідність вихідним вимогам на основі аналізу умов праці. Під час 

аналізу умов праці потрібно отримати інформацію про якісний і кількісний 

склад шкідливих чинників; 

– базовий рівень захисту від визначених ШВЧ. Таку інформацію надає 

виробник ЗІЗ, яку визначено відповідно до діючих стандартів; 

– рівень надійності ЗІЗ з подальшим аналізом ситуацій, за яких можуть 

виникати відмови; 
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– можливість створення додаткових загроз для здоров’я і ризиків 

травматизму працівників у ході використання ЗІЗ; 

 

 
 

Рис. 1. Структурно-логічна схема створення комплектів ЗІЗ 
 

– психологічні показники, які характеризуються низкою чинників: 

зручністю користування окремими елементами захисного одягу (кишені, 

каптур, пояс та інші конструктивні елементи); зручність під час одягання та 

зняття передбачає таку конструкцію, яка забезпечує швидке знімання без 

можливості забруднення шкідливими речовинами (пил, радіоактивні і хімічні 

речовини) тіла працівника з поверхневого шару;  колір матеріалу, з якого 

виготовлено ЗІЗ, потрібно вибирати виходячи з базових положень дизайн-

проектування, запобігаючи виникненню дратівливої дії на психіку працівника.  

Використання ЗІЗ може створювати додаткове статичне і теплове 

навантаження, погіршуючи тепломасообмінні процеси; підвищена маса 

захисного одягу і нерівномірність розподілу її за поверхні працівника надає 

відчуття тиску і потертості тіла; через високу жорсткість відбувається 

обмеження рухів і рухливості пальців рук; високий електричний опір зумовлює 

утворення поверхневих і внутрішніх електростатичних полів.  

Висновки і пропозиції. Запропонована структурно-логічна схема дає змогу 

проектувальнику розробити типізацію конструкції, а користувачу – визначити 

потрібні комплекти ЗІЗ. 

 

 

 



  

321 

 

Література 

 

1. НПАОП 0.00-4.01-08. Положення про порядок забезпечення працівників 

спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального 

захисту. – К.: Держстандарт, 2008. – 26 с. 

2. ДСТУ 7239. Система стандартів безпеки. Засоби індивідуального 

захисту. Загальні вимоги та класифікація. – К.: Держстандарт, 2011. – 16 с. 



  

322 

 

ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЗОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 
Трубачова А., студентка (гр. БЕ-31, ФБТ НТУУ «КПІ» 

 

Газова промисловість - молода та перспективна сфера паливної 

промисловості. В Україні ця промисловість почала стрімко розвиватися з 50х 

років минулого століття. До сфери газової промисловості, як правило, відносять 

роботи, пов'язані з бурінням газових свердловин, видобутком, 

транспортуванням, зберіганням та переробкою газу і газового конденсату, а 

також підземної газифікацією вугілля. 

Безумовно, ця сфера є дуже небезпечною і для успішного виконання 

газових робіт треба дотримуватися правил та норм єдиної системи управління 

охороною праці. Газова промисловість вимагає високого рівня охорони праці та 

безпеки на виробництві, що є одним з пріоритетів і передумов успішності 

компанії. 

Єдина система управління охороною праці, будучи найважливішим 

елементом більш загальної задачі управління газовою промисловістю, є 

встановленим комплексом заходів, здійснюваний головними і 

функціональними управліннями міністерства охорони здоров’я , який 

об’єднаний промисловими і науково-виробничими сферами, виробництвами, 

підприємствами і організаціями, а також передбачає регламентовані галузеві 

вимоги організації безпеки праці та систематизацію застосовуваних в галузі 

нормативних документів з охорони праці загальносоюзного, міжгалузевого і 

галузевого значення. 

Згідно з державними нормативними актами охорони праці (ДНАОП), 

встановлені вимоги , обов'язкові для роботодавців і працівників організацій, 

розташованих на території України, що експлуатують об'єкти газових систем. 

На сьогодні в Україні діє ДНАОП 1.1.21-1.20-03 “Правила безпеки в 

нафтогазовій промисловості України” від 19.12.2003. Цей нормативний акт 

включає в себе вимоги охорони праці при експлуатації таких систем як: 

- газове обладнання, апаратура, контрольно-вимірювальні прилади, 

засоби автоматики і телемеханіки, обчислювальна техніка; 

- вузли нагрівальних приладів, будівлі, споруди і комунікації, що 

відносяться до газифікованих об'єктів; 

- газопроводи і споруди на них, засоби їх захисту від електрохімічної 

корозії; 

- всі види газового обладнання газорегуляторних пунктів (ГРП), 

газонаповнювальних станцій (ГНС), газонаповнювальних пунктів (РНП), 

автомобільних (стаціонарних і пересувних) газозаправних станцій (АГЗС), 

складів балонів зі скрапленим та стиснутим газом, балонних та резервуарних 

установок скрапленого газу. 

Безпечні умови і охорону праці в організації зобов'язаний забезпечити 

роботодавець. У процесі виробничої діяльності роботодавець зобов'язаний 
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забезпечити виконання встановлених законодавством умов безпеки, в тому 

числі: 

- безпеку працівників при експлуатації будівель, споруд, обладнання, 

здійсненні технологічних процесів, а також застосовуваних у виробництві 

інструментів, сировини і матеріалів; 

- застосування засобів індивідуального та колективного захисту 

працівників; 

- придбання і видачу спеціального одягу, спеціального взуття, інших 

засобів індивідуального захисту; 

- навчання безпечним методам і прийомам виконання робіт; 

- недопущення працівників молодше 18 років до робіт на небезпечних 

виробничих об'єктах, а також працівників, які не пройшли обов'язкові медичні 

обстеження або мають медичні протипоказання. 

Одним з найважливіших розділів ДНАОП щодо газової промисловості є 

“Вимоги до ведення робіт при видобутку, зборі, підготовці газу і газового 

конденсату”. Цей розділ спрямований на попередження аварій і забезпечення 

промислової безпеки в процесі будівництва, експлуатації, ліквідації 

небезпечних виробничих об'єктів, а також на забезпечення готовності 

організацій, що експлуатують небезпечні виробничі об'єкти, до локалізації та 

ліквідації наслідків аварій і нестандартних ситуацій. Основними пунктами 

розділу є:  

- устаткування для збору нафти, газу і конденсату повинне відповідати 

вимогам стандартів і технічних умов на їх виготовлення, монтуватися 

відповідно до проектів і діючих норм технологічного проектування та 

забезпечувати повне збереження продукції (закрита система збору та 

підготовки нафти і газу). 

- обладнання має бути устаткованим приладами контролю 

- електрична частина устаткувань повинна обслуговуватися 

електротехнічним персоналом, що має допуск на проведення робіт з 

електроустановками напругою вище 1000 В. 

- відбір проб газу, конденсату та інших технологічних середовищ повинен 

проводитися за допомогою пробовідбірників, розрахованих на максимальний 

тиск в обладнанні. Забороняється користуватися пробовідбірниками з 

несправними голчастими вентилями і з простроченим терміном їх перевірки. 

Перевірка вентилів на герметичність проводиться не рідше одного разу на 

шість місяців. 

- конструкція газових свердловин, порядок випробування на міцність і 

герметичність, освоєння свердловини повинні відповідати вимогам правил 

безпеки. 

- експлуатація електростанції з газотурбінним приводом повинна 

здійснюватися відповідно до інструкції по експлуатації заводу-виготовлювача. 

При можливості роботи електростанції паралельно з мережею 

енергопостачальної організації повинно бути розроблено положення 
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(інструкція) про порядок взаємини сторін та умови використання 

електростанції. 

Для покращення умов праці у газовій сфері має бути проведена 

цілеспрямована робота за наступними основними напрямами:  

- розробка заходів, спрямованих на поліпшення умов праці на робочих 

місцях і навколишнього природного середовища та виведення з обігу 

шкідливих і небезпечних об'єктів та технологій; 

- удосконалення дієздатності комісій з розслідування нещасних випадків 

на виробництві та професійних захворювань, а також в роботі спеціальних 

комісій з технічного розслідування причин аварій на небезпечних виробничих 

об'єктах; 

- аналіз і узагальнення причин травматизму, порушень вимог охорони 

праці та розробка рекомендацій щодо їх усунення; 

- атестація працівників сфери. 

Стан умов праці - найважливіший соціально-економічний показник, що 

характеризує рівень науково-технічних досягнень і ставлення держави до 

збереження життя і здоров'я своїх громадян, продовжує залишатися на 

низькому рівні. Дотримання всіх умов охорони праці значно покращить 

показники ефективності роботи в галузі.  

 

Науковий керівник: Чикунова-Васильєва Н.П., асистент (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ») 
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ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ БУХГАЛТЕРА ТА ШЛЯХИ ЇХ 

ПОДОЛАННЯ 

 
Фірман В.М., доц. (каф. БЖ ЛНУ ім. І. Франка); 

Романчук Л.А., студ. (гр. УФО-41 с, ФУФБ ЛНУ ім. І. Франка ) 

 

Продуктивність праці – головний показник роботи працівника, який 

залежить від певних чинників. Якщо розглядати трудову діяльність такого 

працівника як бухгалтер, то його робота має бути постійною та ефективною. 

Для задоволення цих вимог він повинен мати сприятливі умови для праці. 

Останнім часом звертають все більшу увагу на професійні захворювання таких 

працівників та способи їх усунення або зменшення. Саме тому дана тема є 

актуальною для сьогодення. 

Питаннями охорони праці офісних працівників загалом займалися такі 

науковці як Ткачук К.Н, Халімовський М.О., Зацарний Д.В., Зеркалов Д.В. 

Жидецький В.Ц., Богоявленська Ю., Горовий Д., Лень В.С та інші. Але, з 

розвитком техніки й технологій загалом, постають все нові й нові невирішені 

питання. 

Метою даної роботи є визначення всіх проблемних місць у безпеці 

роботи працівника бухгалтерії, та пошук можливих методів їх усунення. 

Хоча на роботу бухгалтера не впливають ні хімічні, ні фізичні фактори 

але вона також не захищена. Даний працівник потрапляє під вплив таких двох 

груп факторів як фізіологічні та соціально-психологічні. 

Питання фізіологічних чинників зосереджується на раціональній 

організації робочого місця працівника. Сюди входить не лише забезпеченість 

усім необхідним обладнанням для ефективного виконання завдань але й 

створення комфортних умов для праці. Вимоги до обладнання робочого місця 

розкриває наука ергономіка. 

Ергономіка (грец. ergon – робота, діяльність i nomos – закон природи, 

правило, принцип) – галузь науки, що вивчає поводження людини в її трудовій 

діяльності (рухи, затрати енергії, продуктивність праці, анатомічні, фізіологічні 

та психологічні зміни працівника) під впливом зовнішніх факторів [1]. 

До об’єктів ергономіки на робочих місцях відносять такі об’єкти: 

– офісне приміщення; 

– офісні меблі; 

– організаційна техніка; 

– відпочинок працівників. 

Офісне приміщення має бути таким, щоб працівники могли вільно та 

зручно не тільки перебувати в ньому а й пересуватись. Площу приміщень, в 

яких розташовують персональні комп’ютери, визначають згідно з чинними 

нормативними документами з розрахунку на одне робоче місце, обладнане ПК: 

площа – не менше 6,0 кв.м; обсяг – не менше 20,0 куб.м, з урахуванням 

максимальної кількості осіб, які одночасно працюють у зміні; робочі місця 

повинні бути розташовані на відстані не менше ніж 1 м. від стіни з вікном; 
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відстань між бічними поверхнями комп‘ютерів має бути не меншою за 1,2 м; 

відстань між тильною поверхнею одного комп’ютера та екраном іншого не 

повинна бути меншою 2,5 м; прохід між рядами робочих місць має бути не 

меншим 1 м [2]. 

Не важливо чи це бухгалтер приватного або ж державного сектору, він 

стикається з порушенням цих вимог, оскільки керівництво, для економії коштів 

на оренді, намагаються «впихнути» в один офіс чим побільше персоналу. Буває 

так, що відстань між комп’ютерами працівників не перевищує 0,5 метра, а 

відстань між столами – 1 метра. І в такій обстановці має працювати бухгалтер, у 

якого купа паперів, які треба порозкладувати. 

Щодо мікроклімату в приміщеннях то Постановою Міністерства охорони 

здоров’я № 42 від 01.12.99 р. «Санітарні норми мікроклімату виробничих 

приміщень» ДСН 3.3.6.042-99 висунуті наступні вимоги: 

–   Температура повітря: у холодний період року – 22-24°С та у теплий 

період року – 23-25°С; 

–   Відносна вологість повітря – 60-40 %; 

–   Швидкість руху повітря – 0,1-0,4 м/с; 

–   Освітлення, люкс: за наявності люмінесцентного освітлення – 300 та за 

наявності освітлення лампами розжарювання – 150[3]. 

Важливе значення треба придати і природному освітленню приміщення, 

оскільки воно краще від штучного для сприйняття. Недостатня освітленість 

може призвести до погіршення зору бухгалтера. В більшості офісів цим 

вимогам ніхто не приділяє увагу.  

Щодо офісних меблів то вони, за ергономічними нормами, мають 

забезпечити підтримання оптимальної робочої пози та комфорт офісного 

працівника.  

Висота робочого столу має регулюватися в межах 680-800 мм, а ширина і 

глибина – забезпечувати можливість виконання операцій у зоні досяжності 

моторного поля [2].  

Крім робочого столу, вимагається надати бухгалтеру робоче 

сидіння(сидіння, стілець, крісло), яке повинно включати в себе: сидіння, спинку 

та підлокітники. Воно також повинно бути достатньо м’яким та зручним для 

довготривалого сидіння. Ще однією з особливостей повинна бути його 

підйомно-поворотність для регулювання висоти сидіння та ракурсу. Також у 

кабінеті повинні бути шафи  чи інші меблі для зберігання паперів. 

Відсутність таких меблів призводить до проблем зі здоров’ям працівника, 

а саме з опорно-руховою системою. Оскільки неправильне сидіння вимушує 

сидіти у неприродній позі(зігнутий хребет та шийний відділ, напружені м’язи). 

В сучасних умовах тільки великі підприємства з високою прибутковістю 

забезпечує своїх працівників такими меблями, а от малий і середній бізнес 

Задовольняє себе незручними стільцями та столами. 

Щодо обладнання, то підприємства повинні забезпечити своїх 

працівників бухгалтерії: комп’ютером чи ноутбуком, програмним 

забезпеченням до нього(оскільки більшість документації перейшло на 
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електронний варіант і державні органи потребують зв’язок через мережу), 

принтером, телефоном. Монітор комп’ютера чи ноутбука повинен 

розташовуватися на такій відстані від очей, щоб зображення було чітким і без 

світлових плям. Він має знаходитися нижче рівня очей для зручнішого 

перегляду і бути нахиленим назад. Екран повинен захищати очі користувача від 

електромагнітного випромінювання. Тривале користування комп’ютером без 

переривів, призводить до погіршення зору працівника і цим, у свою чергу, 

порушує його трудову безпеку. 

Клавіатура повинна бути зручною за формою(бажано не прямою). 

Найбільш ергономічною сьогодні є багаторівнева модель з клавішами, 

розверненими від користувача. Миша повинна підходити за формою та 

розмірами під долоню користувача безпосередньо, тому що саме нею бухгалтер 

виконує більшу частину своєї роботи. Невідповідність цього обладнання 

вимогам призводить до перенапруження рук і, в свою чергу, до порушення 

роботи суглобів. Щоб запобігти перевантаженню робочої зони працівника, 

іншу організаційну техніку розташовують, як правило, на окремих столах. 

Рекомендаціями щодо усунення цих проблем будуть у вдосконаленні та 

доведення до норм робочого місця працівника, що покладається на 

роботодавця. Також можна покращити перевірку охорони праці даних 

працівників органами влади. Ввести штрафи за порушення вказаних норм. 

Важливим об’єктом ергономічних досліджень є відпочинок працівників 

упродовж робочого дня. При цьому варто розрізняти поточний відпочинок і 

перерву робочого дня. Поточний відпочинок переважно проходить за робочим 

місцем. З огляду на особливості праці працівників бухгалтерії рекомендується 

комбінувати комплекси фізичних вправ (які виконують не підводячись із місця) 

для очей і шиї з легкими фізичними вправами для інших частин тіла. 

Ефективною є гімнастика для очей, яку можна легко знайти у мережі 

Internet. Але якщо немає можливості для пошуку, то рекомендується просто 

поводити очима по різних частинах приміщення, не повертаючи голови, а 

також промасажувати ділянки навколо очей. 

Крім гімнастики для очей радиться проводити гімнастику для тіла. 

Можна провести кругові рухи руками та ногами, декілька раз потягнутися, 

понахиляти голову по різних сторонах та порухати поясницею. Це зніме втому 

з м’язів та хребта. 

Слід розглянути соціально-психологічні фактори, які впливають на 

роботу бухгалтера, до яких належать: настрій працівників, згуртованість 

колективу, сумісність працівників, відносини між членами колективу, 

психологічний клімат та колективна думка й традиції колективу. З певним 

настроєм працівник уже приходить на роботу, але іншу частину створює 

колектив та головний бухгалтер. Залежно від відносин у колективі змінюється 

настрій працівників ну й продуктивність праці загалом. Але вплив головного 

бухгалтера визнано найбільшим. Він має створити в колективі атмосферу 

відкритості, здорової критики, доброзичливості, творчого зростання. Щоб 

досягти цього, керівник повинен у всьому бути прикладом для підлеглих, чітко 
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виконувати покладені на нього функції, суворо дотримати принципу 

субординації, правових і моральних норм поведінки. 

Керівник бухгалтерської служби має розробляти й удосконалювати 

систему мотиваційних заходів, спрямованих на встановлення психологічної 

рівноваги в колективі та морального задоволення результатами праці. 

Якщо ж ці умови погані, то у працівника виникає стрес на фоні 

перенавантаження та морального непорозуміння. На даний час все більше 

працівників зауважують таку проблему. 

Міжнародна організація праці(МОП) проголосила 2016 рік «Роком 

управління стресом на робочих місцях». Вони розглядають можливість 

включення стресу на робочих місцях та психічних розладів у перелік 

професійних захворювань. Це вже зробили ряд країн, зокрема Данія, Угорщина, 

Італія, Латвія та інші. Цей варіант розглядає й Україна. 

За останнє десятиліття, крім розвитку правової каркаси, багато країн 

розробили національні стратегії включаючи запобігання психосоціальним 

ризикам і стресам на робочих місцях. Крім того, національні влади часто 

створюють комісії або комітети, або залучають дослідницькі інститути до 

розробки цілий та ініціатив, спрямованих на вирішення цих проблем [4]. 

У ряді країн, уряди включали профілактику та лікування психосоціальних 

небезпек і ризиків у рамках своєї стратегії з національної охорони праці. Часто 

психосоціальні ризики або пов’язаний з роботою стреси згадуються в стратегії з 

охорони праці в якості пріоритетів. Іноді національні стратегії також 

передбачають конкретні заходи, такі як прийняття або перегляд законодавства; 

розробка протоколів, керівних принципів й інших інструментів; співпраця з 

соціальними партнерами та іншими установами [4]. 

Україна підтримала МОП у програмі управління стресом, але ще не 

ратифікувала її. Можливо, в майбутньому,  наша держава змінить 

законодавство на рахунок охорони праці бухгалтерів та інших працівників як 

на рахунок робочого місця так і стресу на робочих місцях і доведе їх до 

міжнародного рівня. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСУ УПРАВЛІННЯ ПРИ ВИНИКНЕННІ 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
 

Хіврич О.В., к.війск.н., доцент  (каф. ЗВП НУОУ); 

Володченкова Н.В., к.т.н., доцент (каф. БЖД НУХТ) 

 

Вступ. За даними ООН, у багатьох країнах світу природні та техногенні 

катастрофи завдають збитків, що становлять приблизно 2-4 % валового 

внутрішнього продукту держави. В Україні щорічні витрати лише на ліквідацію 

наслідків Чорнобильської катастрофи перевищують 2 % загального обсягу 

виробленого ВВП. Щорічно в Україні відбувається близько 140-150 

техногенних аварій і катастроф регіонального і державного рівня. Орієнтовна 

структура надзвичайних ситуацій техногенного характеру має такий вигляд: 

аварії з викидами СДОР – 4 %; пожежі й вибухи – 19,5 %; транспортні аварії – 

17,7 %; аварії на системах життєзабезпечення – 17,3 %; аварії на радіаційних 

об'єктах – 8,4 %; аварії на комунальних системах та очисних спорудах – 17,3 %; 

надзвичайні ситуації на об'єктах інших видів – 15,8 %. Експертно встановлено, 

що щорічні народногосподарські втрати від аварій становлять 140-150 млн. грн. 

 

Таблиця 1 

Розподіл надзвичайних ситуацій 

 2011р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 

Всього  випадків 143 212 143 143 

Д
ан

і 
в
ід

су
тн

і,
 в

 

зв
'я

зк
у

 з
 в

ід
су

тн
іс

тю
 

д
ан

и
х

 н
а 

ан
ек

со
в
ан

и
х

  

те
р

и
то

р
ія

х
 техногенного характеру 134 120 75 74 

природного характеру 77 74 56 59 

соціального характеру 10 18 12 10 

загинуло, осіб 355 301 253 287 

з них дітей, осіб 39 50 34 39 

постраждало, осіб 985 861 854 680 

з них дітей, осіб 439 225 192 235 

 

Предметом дослідження: є час прийняття рішень при управлінні у 

надзвичайних ситуаціях. 

Мета дослідження: Розробити метод визначення часу оперативності 

реагування при прийнятті управлінських рішень у разі виникнення  

надзвичайних ситуацій. 

Основні результати: Управління в надзвичайній ситуації полягає у 

постійному керівництві з боку органу управління та уповноваженого керівника 

з ліквідації надзвичайних ситуацій залученими службами і силами та в 

організації виконання задач з ліквідації надзвичайних ситуацій або її наслідків. 

Основними задачами управління є: підтримання високого рівня 

морально-психологічного стану особового складу та постійної готовності до 

дій; завчасне планування дій сил; безперервний збір та вивчення даних про 

обстановку в районі надзвичайних ситуацій; своєчасне прийняття рішень та 
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доведення їх до підлеглих; організація та забезпечення безперервної взаємодії; 

організований збір та евакуація населення із зони надзвичайних ситуацій; 

підготовка сил і засобів до проведення аварійно-рятувальних та інших 

невідкладних робіт, пов’язаних з ліквідацією надзвичайних ситуацій; 

організація всебічного забезпечення сил і засобів; контроль за своєчасним 

виконанням заходів і задач підлеглими та надання їм необхідної допомоги. 

Основою управління є рішення керівника ліквідації надзвичайних 

ситуацій, який несе повну відповідальність за управління підпорядкованими 

силами та успішне виконання ними задач з ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій. 

Принципами управління є безперервність, твердість, гнучкість та 

стійкість управління в надзвичайних ситуацій. 

Ефективність системи управління досягається за рахунок високого 

ступеню готовності її складових, сталості функціонування та можливості 

забезпечувати як централізоване так і безпосереднє управління силами і 

засобами залученими для ліквідації надзвичайних ситуацій. 

Організація оперативного реагування на надзвичайні ситуації полягає у 

поетапному здійсненні організаційних і управлінських заходів від планування 

реагування на надзвичайні ситуації, інформування, переведення органів 

управління і сил у вищі ступені готовності, безпосереднього управління ними, 

організації взаємодії і всебічного забезпечення до забезпечення безпеки людей 

в зоні надзвичайних ситуацій. 

Під час підготовки до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на базі 

існуючих елементів системи управління цивільного захисту здійснюється 

організація управління згідно з конкретними умовами обстановки, отриманим 

завданням і рішенням на застосування сил і засобів. Тут слід відзначити одну 

особливість, яка полягає в тому, що організація управління повинна 

забезпечити реалізацію усіх вимог, що висуваються до управління в даній 

конкретній обстановці. Іншими словами, організація управління повинна 

забезпечити достатню для даних умов обстановки ефективність 

функціонування системи управління. 

В процесі організації управління важливе значення має оперативність. 

Оперативність є однією з найважливіших вимог, що витікає з закону 

відповідності потрібного часу і часу, що є в розпорядженні при вирішенні 

завдань управління. 

Час, що є в розпорядженні, це час який витікає з оцінки розвитку 

надзвичайних ситуацій, або директивно встановлений старшим начальником. 

Якщо час, що витрачено на виконання задач з організації управління органами 

управління  перевищує час, що є в розпорядженні, то це може призвести до 

виникнення кризової ситуації, тобто надзвичайна ситуація не буде ліквідована з 

мінімальними втратами для господарства України по причині неготовності 

системи управління, яка створюється під час організації управління, а таким 

чином і в діях. Очевидно, що час що є в розпорядженні, це час (Тр), з 

закінченням якого, система управління  не буде здатна забезпечити процес 
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управління, що не приведе до бажаного результату взагалі, або виявляться 

менш ефективними ніж планувались. Тобто повинна виконуватись нерівність: 

 

                                             Тоу  ≤ Тр                                                     (1) 

 

Це визначає необхідність, того щоб затрати часу органами управління на 

виконання завдань з організації управління не перевищували час що є в 

розпорядженні. 

Так як час, що є в розпорядженні та потрібний час є величинами 

ймовірнісними, то виникає задача визначення ймовірності дотримування умови 

(1). Цю ймовірність можна визначити по такій залежності: 
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де Ро - ймовірність своєчасного здійснення усіх заходів з організації управління; 

Ф*(t) - функція нормального розподілення (функція Лапласа); Тр - часовий 

відрізок, який є в розпорядженні органів управління при організації управління 

при якому якість виконання завдань управління знаходиться на потрібному 

рівні; mТоу - математичне очікування часу потрібного для здійснення заходів 

організації управління; σ mТоу - середньоквадратичне відхилення потрібного 

часу для здійснення заходів організації управління. 

Не дивлячись на те, що при відповідній організації  робота щодо 

організації система управління буде мати достатню оперативність, вимога 

якості до процесу організації управління не може бути відсунута на другий 

план. Хоч як би швидко не вирішувались завдання з організації управління, 

створена система управління повинна забезпечити прийняття органами 

управління своєчасного максимально обґрунтованого (якісного) рішення на 

ліквідацію надзвичайних ситуацій.  

Висновки. У роботі представлено метод розрахунку, який дозволяє 

визначати оперативність процесу організації управління вимогам, що 

висуваються до системи у надзвичайних ситуаціях та розраховувати час 

розвитку надзвичайної ситуації та час прийняття рішень організації управління 

при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.  

Визначено, що запропонована методика оцінки часу управління силами 

та засобами у надзвичайних є частиною системного підходу до дослідження 

складних систем управління. 
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НЕГАТИВНА ДІЯ КОМП'ЮТЕРА НА ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ 
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Луц Т.Є., ст. вик. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ») 

 

Еволюційно тіло людини призначене для фізичних навантажень. Серед 

лікарів є образний вислів: «людина пристосований для того, щоб мало їсти і 

багато бігати». Але багато сучасних людей працюють в офісах і ведуть 

малорухливий спосіб життя. З появою комп'ютерів проблема тільки 

посилилася. Більше часу біля моніторів стали проводити діти і підлітки. Багато 

дітей воліють ігор на свіжому повітрі віртуальні «стрілялки» і «дії». Це 

негативно позначається на стані здоров'я. Комп'ютер - нова реальність в 

нашому житті, і людина в силу своєї еволюції не пристосований до постійної 

роботи з ним. Тому питання, пов'язані з впливом комп'ютера на здоров'я 

людини. На роботі чи в повсякденному житті мільйони людей у всьому світі 

використовують персональні комп'ютери. Майже все людство проводить 

більшу частину робочого дня і вільного часу перед екраном монітора, адже що 

комп'ютеризація приймає широкого розмаху в наш час [1]. 

Однією з найнебезпечніших загроз електромагнітного випромінювання 

для людини є персональні комп’ютери з якими ми працюємо тривалий час. Є 

декілька причин поганого впливу ПК на здоров’я людини: 

1) в комп’ютері є одразу декілька джерел ЕВМ, а саме системний блок і 

монітор; 

2) звичайний користувач ПК, як правило, працює на дуже близькій  

відстані від ПК; 

3) доросла людина на роботі чи в повсякденному житті може працювати з 

ПК біля 12 годин, хоча працювати з ПК можна максимум 6 годин; 

4) велика концентрація ПК на одному місці або у тісному не 

провітрюваному приміщенні; 

5) Психологічний вплив (користування Інтернетом). 

Небезпека комп'ютера для здоров'я проявляється в тому, що вплив 

перерахованих проблем на здоров'я людини проявляється далеко не відразу, а 

лише через якийсь час 

Монітори сучасних ПК, працюють на електронно-променевих трубках, а 

тому вони є джерелами радіочастотного, інфрачервоного, рентгенівського, 

ультрафіолетового,  видимого. Дослідження Центру електромагнітної безпеки  

найбільш розповсюджених комп'ютерів встановили, що рівень 

електромагнітних полів сучасних ПК має небезпечний рівень для організму 

людини. Також потрібно пам’ятати, що електромагнітні поля від різної 

побутової техніки накладаються, а це підвищує загальний ризик біологічної 

небезпеки для людини. 

У чому полягає негативний вплив ПК? 

Експериментальним шляхом було доведено, що електромагнітне 

випромінювання має торсіонну складову. Згідно досліджень учених із різних 
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країн саме торсіонна компонента, або як її ще називають інформаційна, має 

найбільш негативний вплив для здоров’я людини. Саме із-за цієї інформаційної 

компоненти людина отримує негативну інформацію, від якої бувають головні 

болі, роздратування, безсоння і т.д. Телевізори та ПК є джерелами 

найсильнішого торсіонного поля. 

Від чого виходить електромагнітне випромінювання комп'ютера? 

Випромінювання монітора ПК (з електронно-променевою трубкою). Бічні 

та задні стінки монітора є дуже сильним джерелом електромагнітного 

випромінювання. Навіть нанесення захисного покриття на екран монітора не 

зменшує випромінювання із бічних і задньої панелі. Найбільші джерела ЕВМ 

монітора – це електронно-променева трубка, імпульсне джерело живлення та 

відео підсилювач. 

Випромінювання від системного блоку комп’ютера. 

Організм людини вразливий до електромагнітного поля, що знаходиться в 

діапазоні частот 35 - 65 ГГц, тому що частота довжини хвиль в цьому інтервалі 

приблизно рівна розмірам клітин, а тому навіть невеликого за рівнем 

електромагнітного поля достатньо, щоб заподіяти великої шкоди для здоров'я 

людини [2]. 

З розвитком ПК спостерігається збільшення робочої частоти 

центрального процесора ПК і підвищення споживання потужності до 400 - 

500Вт, тому за останні роки вплив ЕВМ значно збільшився і став більш 

серйозною загрозою, ніж випромінювання монітора. 

Випромінювання від ноутбуків. 

В ноутбуках монітори іншого типу (на основі рідких кристалів), які є не 

такими небезпечними як монітори ПК на електронно-променевих трубках. Але 

ноутбук, як правило, знаходиться значно ближче до користувача ніж ПК (деякі 

користувачі ноутбуків і зовсім мають звичай розташувати свій комп'ютер на 

колінах), а тому джерела випромінювання будуть з більшою імовірністю 

впливати організм людини. 

До чого призводить шкідливий вплив комп'ютера? 

В сучасному суспільстві дуже поширеним є синдром хронічної втоми, 

який на думку офіційної медицини важко лікується. 

Цей синдром характеризується тим, що в результаті довготривалої роботи 

з комп'ютером людина відчуває себе втомленим, стає  дратівливою. 

Внаслідок частої роботи з комп'ютером та невикористання захисних 

засобів існує ризик захворіння користувача, а саме : 

• 70% - захворювання органів зору; 

• 50% - хвороби серця; 

• 40% - захворювання шлунково-кишкового тракту; 

• 9% - захворювання шкіри; 

• різні пухлини. 

Вплив комп'ютера на хребет. 

Як робота на комп'ютері впливає на хребет і навколишні його м'язи: 
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• нерухома поза. Це призводить до ослаблення м'язового корсету хребта. 

Одні м'язи вимкнені з роботи, а інші постійно напружені, в результаті може 

виникати міофасціальний больовий синдром. Тривалі статичні навантаження 

призводять до передчасного зношування хребців і міжхребцевих дисків. 

• зігнута спина. Якщо монітор розташований занадто низько, під час 

роботи на комп'ютері людина змушена постійно нахилятися вперед, вигинати 

спину «колесом». Це підсилює навантаження на передні краю міжхребцевих 

дисків і може призводити до їх протрузія (випинання за межі хребця), гриж. 

• малорухливий спосіб життя і неповноцінне харчування. Багато людей, 

яким доводиться подовгу працювати за комп'ютером, перестають стежити за 

своєю фізичною формою і раціоном. Це негативно позначається на стані хребта 

і всіх суглобів. 

Для себе ми поставили важливе питання про надмірне використання 

персональних комп’ютерів у сучасному суспільстві.  На роботі чи в 

повсякденному житті мільйони людей у всьому світі користуються 

персональними комп'ютерами. Майже все людство проводить більшу частину 

робочого дня і вільного часу перед екраном монітора, адже що комп'ютеризація 

приймає широкого розмаху в наш час. 

За останні роки підвищення споживання потужності ЕВМ значно 

збільшилося і стало такою ж серйозною загрозою, як і випромінювання 

монітора. Тому ми пропонуємо вирішення цих проблем наступним чином: 

нанесення якісного захисного покриття на екран ПК; використання більш 

стійкого до електромагнітного випромінювання матеріалу  для виготовлення 

задньої і бічної панелі ПК;  виконування правил безпеки поведінки з ПК; 

використання захисних окулярів, тощо. 
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Інтернет – явище порівняно нове у нашому суспільстві. Основна кількість 

користувачів Інтернету це люди у віці від 15 до 45 років, а от більш старше 

покоління сьогодні тільки звикає до всесвітньої мережі. Можна сказати, що 

життя сучасної людини сьогодні багато в чому залежить від всесвітньої мережі. 

Хоча Інтернет значно полегшує життя сучасної людини, але й у всесвітньої 

павутини є свої недоліки. 

Для сучасної людини Інтернет – це вірний друг та супутник. За 

допомогою всесвітньої павутини людина значно полегшує своє життя. Інтернет 

у наш час дає людині великі можливості. 

- Інтернет ресурси надають нам цінну інформацію, якої немає на полицях 

наших бібліотек. Дійсно, набагато зручніше шукати інформацію в Інтернеті – 

найбільшій бібліотеці у світі. Т. Стоуньер стверджував, що інформацію, як і 

капітал, можна накопичувати і зберігати для майбутнього використання. У 

постіндустріальному суспільстві національні інформаційні ресурси – найбільше 

джерело добробуту [1]. 

- Сьогодні в Інтернеті люди мають доступ спілкуватися з родичами, 

знайомитися з новими людьми. 

- Велика кількість людей сьогодні ведуть успішний бізнес в мережі, в 

мережі сьогодні продають і купують велику кількість різноманітних товарів, які 

не доступні в тих чи інших містах. 

- Можливість ведення своїх професійних сайтів, розвиток свого бізнесу за 

допомогою Інтернет ресурсів, а саме сайтів. 

- Швидкий пошук як роботодавців так і людей різних спеціальностей, 

величезна кількість оголошень з різних країн і міст світу. 

- І напевно варто зауважити, що плюсом також є можливість заявити про 

свій дар і продавати свої ексклюзивні роботи, які доступні тільки Інтернет 

користувачам. 

- Величезним плюсом Інтернету в сучасному суспільстві сьогодні, є 

можливість вести активний спосіб життя і бути завжди в курсі нових подій, які 

відбуваються в будь-якій точці світу. Світ нових технологій, розробки вчених, 

наукові праці, різноманітність навчальних Інтернет закладів і це тільки початок 

століття інформаційних технологій. 

Питання Інтернет залежності зростає зі збільшенням популярності 

всесвітньої мережі. Все більше людей настільки захоплюються віртуальним 

простором, що проводять в Інтернеті набагато більше часу, ніж у справжньому 

світі. Інтернет – річ дуже небезпечна, особливо в  нашому інформаційному 

суспільстві. Інформаційне суспільство – це суспільство, де всі засоби 

інформаційної технології, а саме комп'ютери, інтегровані системи, кабельна, 

супутникова і інші зв'язки, відеотехніка, програмне забезпечення, наукові 
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дослідження, націлені на те, щоб зробити інформацію загальнодоступною і 

активно впроваджуваною в виробництво і життя [2]. 

- Вся інформація доступна і все залежить наскільки ви відкриваєте її для 

загального доступу. Звичайно коли ми когось шукаємо, ми намагаємося надати 

найбільш повну інформацію про себе, але шахраї також цим користуються і 

вашу приватна інформація може бути використана без вашого відома. Тому 

будьте дуже обережні і пильні, намагайтеся не надавати можливість, щоб 

вашими даними скористалися, ні в якому разі не треба завантажувати свої 

паспортні дані, ідентифікаційний код, місце проживання. 

- Шахрайські дії щодо продажу товарів і послуг в мережі Інтернет, на які 

трапляються недосвідчені користувачі мережі. Величезна кількість Інтернет 

магазинів, які надають неякісну продукцію, а також обманним шляхом 

залучають потенційних клієнтів за рахунок Інтернет аукціонів, на яких 

виставляють свій товар як новий, але коли отримуєш його розумієш те, що він 

колишнього вживання. Мінус ще в тому, що дуже важко повернути свої кошти 

за неякісний товар і відстояти свої права споживача, які регулюються законом. 

- Поряд з доступною інформацією, є інформація, яка руйнує психіку 

людини, руйнує моральні принципи сучасних людей. Нажаль зараз в Інтернеті є 

такі ресурси, які несуть ворожість, насильство, порочність у відносинах, 

пропозиція інтимних послуг, явні відео насильницьких дій. 

Тривале проведення за комп'ютером погано виражається на багатьох 

функціях людського організму, таких як: нервова діяльності, ендокринної, 

імунної та репродуктивної систем та зір. Зорові та слухові органи можна 

зіпсувати за допомогою комп’ютерних пристроїв, таких як клавіатура, монітор 

або «миша», а на психіку в основному впливають речі віртуальної реальності, а 

саме – Інтернет.  

Виділяють два типи впливу Інтернету на психічне здоров’я людини: 

позитивний та негативний. Але їх також можна вважити близькими, оскільки, 

як правило, і позитивний ефект «віртуальної реальності» може викликати 

негативну реакцію в реальному світі. Вплив може бути у кількох напрямах 

(градація по суб'єктам і ступеня впливу). Основні ознаки Інтернет – залежності 

у людини: 

- Синдром відміни: якщо людина не може отримати доступ до Інтернету, 

у нього виникає відчуття злості, депресії, напруженості. 

- Часте використання: людина перебуваючи в Інтернеті втрачає відчуття 

часу, при цьому основна мета відходить на другий план. 

- Негатив: втома, брехня, сварки, ізоляція від суспільства і так далі. 

- Потреба постійного вдосконалення комп'ютера. 

Щоб побороти таку залежність, насамперед необхідно визнати її 

існування. Потім виділити кілька годин на день, наприклад, два, на Інтернет, і 

кожен день дотримуватися такого ліміту. Багато людей використовують 

різноманітні стікери на моніторі з написами «Досить сидіти в Інтернеті!». У 

будь-якому випадку таку залежність необхідно викорінювати. Виявляється, 
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години, проведені в мережі, позначаються, перш за все, на наших звичках і 

здібностях до запам'ятовування і пошуку інформації всередині себе. 

По-перше, Інтернет – інформація, яку ми поглинаємо під час обідніх 

перерв, коротких перекурів або по необхідності, нарізана ніби салат. Тексти в 

мережі короткі, думки в них виражені лаконічно: прочитав, проковтнув – біжи 

далі. Навіщо читати щось об'ємне? До чого? Все одно в голові залишиться 

тільки суть, зміст, уміщається в п'яти рядках. 

По-друге, читаючи невеликі тексти, ми часто не приділяємо їм належної 

уваги. Як правило, на прочитання того ж статусу в соціальній мережі у нас йде 

не більше п'яти секунд, а тому ми поглинаємо інформацію наспіх, паралельно з 

іншими справами і не в спеціальне відведене для цього час, а між роботою, 

перед переговорами або під час обіду. Як відомо, роблячи наспіх кілька справ, 

ти не робиш добре жодного. Тому незрозуміло, як сто одночасних справ 

вдавалися Цезарю і, можливо, саме з цієї причини роботодавці закривають нам 

доступ в соціальній мережі. 

По-третє, Інтернет – інформація, така коротка і легкодоступна, стає для 

нас нібито наркотиком. Ми не можемо жити без доступу в Інтернет та 

безглуздих новин із соціальних мереж. 

По-четверте, Інтернет є для нашого мозку свого роду резервом. Ми 

знаємо, що до нього завжди можна вдатися у разі потреби. Маршрут можна 

подивитися на картах, дрібну деталь відновити в пам'яті за допомогою різних 

сайтів. Всі наші знання уривчасті і фрагментарні, ми не аналізуємо інформацію, 

просто поглинаємо її, згідно з вимогами моменту і не більше того. Цей процес 

йде для нас несвідомо, ми навіть не концентруємося на ньому. 

Для себе ми поставили важливе питання про вплив Інтернету на людину у 

сучасному житті. На роботі чи в повсякденному житті мільйони людей у 

всьому світі користуються персональними комп'ютерами, а саме використання 

Інтернету. Деякі люди використовують Інтернет для своєї користі, а більшість 

людей стають Інтернет залежними і їм важко уявити сучасне життя без 

Інтернету. Інтернет залежні люди становляться більш агресивні, у них 

руйнується психіка, люди погружаються у віртуальну залежність, з якої 

багатьом важко вибратися, тому дана тема є дуже поширена у сучасному житті. 

Вирішенням цієї проблеми буде самостійне усвідомлення її існування, а потім 

використання деяких методів подолання цієї залежності, наприклад установити 

власний ліміт використання Інтернету. 
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На даний момент люди сильно пов'язані з соціальними мережами, 

шаленіють від гаджетів кишенькового розміру і завжди готові до підключення 

до мережі. Озирнувшись навколо ви можете побачити знак Wi-Fi підключення 

скрізь: в кафе, в університеті, в парках, на роботі і навіть в громадському 

транспорті. Wi-Fi (від англ. Wireless Fidelity) це товарний знак, який 

відноситься до бездротового доступу в Інтернет, який використовує 2,4 ГГц 

ультрависокої частоти (УВЧ) і 5 ГГц надвисокої частоти (СВЧ) радіохвиль. 

Таким чином, обидві частоти можуть бути блоковані з допомогою фізичних 

структур, таких, як пагорби, але насправді дане випромінювання проходить 

крізь стіни. Wi-Fi використовує ті ж електромагнітні хвилі, що й мікрохвильові 

печі, радари та передавачі супутникового зв'язку. 

Деякі дослідники висловлювали побоювання, що навіть низький рівень 

неіонізуючих випромінювань викликає зміни хромосом. Це призводить до 

зниження мелатоніу, вільних радикалів і масової дегрануляції клітин. Науковці 

провели кілька досліджень Wi-Fi хвиль і прийшли до висновку, що Wi-Fi хвилі 

потенційно можуть викликати рак. У 2011 році Міжнародне агентство з 

вивчення раку (International Agency for Research on Cancer) класифікувало Wi-Fi 

як "можливо канцерогенне для людини" [1]. 

Не зважаючи на те, що до сих пір ще немає твердих доказів, що вказують 

на такі гіпотези у ставленні до Wi-Fi, було проведено багато досліджень з 

метою з'ясувати, наскільки Wi-Fi є небезпечним насправді. На жаль, Wi-Fi 

з’явився в 1997 році, тому ніяких довгострокових досліджень поки що не 

відбулося за останні 20 років, щоб встановити, чи існують які-небудь ризики 

для здоров'я від Wi-Fi. 
 

Можливі побічні ефекти від впливу WiFi випромінювання: 

 Короткострокові симптоми: 

 головні болі; 

 короткострокова втрата пам'яті; 

 збудливість; 

 проблеми з травленням; 

 нерівномірна частота серцевих скорочень; 
 

 Довгострокові симптоми включають в себе: 

 можливі посилання на рак; 

 можливі неврологічні хвороби; 

 можливі зміни у функції мозку; 

 можливі захворювання кишечника; 
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Різні технології виділяють різну кількість радіації, пояснює д-р Патріція 

Фрай (PhD), науковий співробітник Швейцарського Інституту Тропічного і 

Суспільного Здоров'я(Swiss Tropical and Public Health Institute), яка провела 

відгуки про вплив на здоров'я впливу радіочастотного (РЧ) випромінювання. "У 

той час як мобільні телефони викликають в основному локалізовані вплив на 

голову," сказала вона, "Wi-Fi, як правило, призводить до опромінення далеких 

зон всього тіла, які, як правило, значно нижчої категорії". За даними Агентства 

з Охорони Здоров'я Великобританії: "сигнали мають дуже малу потужність, як 

правило, 0,1 Вт (100 мВт) в комп'ютерах і маршрутизаторах (точках доступу) і 

результати досі показують допустимий вплив в межах міжнародно-визнаних 

принципів від Міжнародної Комісії з Захисту від Неіонізуючого Радіаційного 

випромінення". 

Агентство також продовжує відзначати, що частоти, що 

використовуються в WiFi аналогічні тими, які використовуються в FM радіо і 

ТБ, і що вплив радіочастотного випромінювання від Wi-Fi, швидше за все, 

нижче, ніж у мобільних телефонів. Огляд даних про технологію бездротового 

зв'язку та наслідками для здоров'я в Громаді Охорони Здоров'я Онтаріо заявили, 

що "вплив Wi-Fi не тільки в рекомендованих межах, але й є лише невеликою 

частинкою (менше одного відсотка) від того, що людина отримує в ході 

звичайного використання стільникових телефонів" [2-3]. 

І, нарешті, існують помітні методологічні обмеження, коли справа 

доходить до дослідження РЧ і його вплив на людину. При дослідженні 

стільникових телефонів, доктор Фрей зазначив, що більшість досі 

використовували метод випадок-контроль: дослідники питають людей з 

(випадків) і без (контролю) пухлинами головного мозку з приводу їх 

використання мобільних телефонів в минулому. "Ви пам'ятаєте, коли ви почали 

використовувати свій мобільний телефон, хоча б, один раз в тиждень?», - 

запитав доктор Фрей, зазначивши, що люди з пухлиною головного мозку 

можуть бути когнітивно слабими і, отже, мають навіть більші труднощі із 
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запам'ятовуванням. Інші записи дослідження, які досліджували вплив 

стільникових телефонів, мають свої недоліки теж. "У нас немає інформації про 

використання індивіда, ми просто знаємо, коли вони отримали або купили 

мобільний телефон. Так що все ще існують обмеження щодо оцінки впливу». 

До того ж, більшість з нас живе з такою кількістю джерел РЧ випромінювання , 

що нині важко вивчати населення за рівнями опромінення. 

Мало що ви можете зробити, щоб тримати себе в безпеці від Wi-Fi 

випромінювання. Навіть якщо ви виключите ваш Wi-Fi маршрутизатор, ви як і 

раніше піддаєтеся тим хвилям, що виходять з сусідніх будинків. Єдина втіха в 

тому, що, оскільки Wi-Fi сигнали надходять з більшої відстані, їх ефект буде 

меншим - подібно до FM-хвиль, які є не такими шкідливими. 

Не обов’язково користуватись провідним інтернетом, навіть якщо це 

безпечніше, ніж Wi-Fi. Швидше за все, намагайтеся триматися подалі від точок 

Wi-Fi ініціювання та ретрансляторів, де сигнали досить сильні, щоб пошкодити 

ваш мозок протягом тривалого періоду часу. Якщо можливо, вимкніть Wi-Fi 

ночами або коли ви не використовуєте їх тривалий час. 

Ще одна важлива річ, це скоротити тривалість використання Wi-Fi. Ваш 

власний Wi-Fi сильніший у вашому домі в порівнянні з Wi-Fi мережами 

навколо вашого будинку. Переконайтеся, що ви не витрачаєте час за тим же ж 

столом, де встановлено маршрутизатор. Не сидіти біля повторювачів довго. На 

пристроях, відключити Wi-Fi, коли він не використовується. Це дозволить не 

тільки зменшити вплив, а також дозволить заощадити заряд батареї. Не 

забудьте вимкнути Wi-Fi в нічний час, коли ваша сім'я спить. 

На завершення слід додати, що майже всі науковці погоджуються з тим, 

що Wi-Fi незначно впливає на здоров'я людини. Проте, відсутність наукових 

фактів про шкоду не виключає можливості негативного впливу, що може 

виявитись через більший період часу, ніж ті кілька років, які ми оточені Wi-Fi 

технологіями. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ У ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ 

ГАЛУЗІ 

 
Чикунова-Васильєва Н.П., асистент (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»), 

Рудська В.О., студентка (гр. БЕ-31,  ФБТ НТУУ «КПІ») 

 

Важливу роль для формування та розвитку людини відіграє праця у всіх її 

проявах. Згідно відповідно до Всесвітньої організації охорони здоров'я, близько 

150 000 речовин хімічного характеру, майже 50 фізичного, 200 біологічного і 20 

негативних ергономічних факторів є небезпечними виробничими факторами, 

які мають шкідливий вплив на здоров’я людини.  

Відповідно до останніх оцінок, щорічно в результаті впливу виробничих 

факторів вмирають 2 мільйони людей. До основних причин смертності 

відносять: професійно-обумовлені онкологічні (31%) і серцево-судинні (24%) 

захворювання, нещасні випадки на виробництві (20%) та інфекційні хвороби, 

які виникають в умовах професійної діяльності (16%). В  Україні на 

виробництві більше 25000 чоловік отримують травми, в тому числі смертельні 

– 900-1200 чоловік [1]. 

Таким чином, створення безпечних умов праці вважається передумовою 

існування та продуктивної діяльності працівників, підприємств, установ та 

закладів загалом. 

Фармацевтична промисловість в нашій країні набуває активного 

розвитку. Швидко збільшується кількість та підвищується якість лікарських 

засобів і виробів медичного призначення, які випускаються вітчизняними 

підприємствами фармацевтичної галузі, серед яких слід зазначити: "Дарниця", 

"Київмедпрепарат", "Борщагівський ХФЗ", "Стирол", "Фармак", "Київський 

вітамінний завод", "Сперко-Україна" тощо. 

В даний час у фармацевтичну галузь з державною, комунальною та 

приватною власністю залучено понад 20 тисяч провізорів. Зусилля  вітчизняної 

фармацевтичної галузі при жорсткій ринковій конкуренції направлені на 

збільшення обсягу продукції і розширення масштабу її реалізації.  

 Фармацевтична галузь виробляє та реалізує великий асортимент 

лікарських засобів, тому для людей, які зайняті в даному виробництві, 

негативні фактори робочого середовища надають не тільки ізольований, а й 

комплексний вплив. 

Тому, згідно з  Постановою Кабінету Міністрів України "Про 

затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, 

зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах" № 36 від 

16.01.2003 року до Списку № 1 і Списку № 2 внесено практично всі професії 

фармацевтичної галузі. 

Відповідні накази мають визначати порядок формування служб з охорони 

праці в аптечних закладах, затверджувати сталі обов'язки працівників з питань 

охорони праці та формування шляхів взаємозв’язку керівників на виробництві з 

питань охорони праці. Керівник має право затверджувати різного роду 



  

343 

 

нормативні документи з охорони праці про обов'язки, права та посадових осіб, 

які відповідають за розв’язання конкретних задач з охорони праці та 

контролюють їх виконання. 

Розроблення інструкцій здійснюється відповідно до Положення, яке 

затверджено наказом Державного комітету по нагляду за охороною праці № 9 

від 20.01.1998 року [2]. 

Згідно з ДНАОП 0.00-4.15-98 інструкції з охорони праці повинні містити 

наступні розділи: 

- загальні положення; 

- вимоги безпеки перед початком роботи; 

- вимоги безпеки під час виконання роботи; 

- вимоги безпеки після закінчення роботи; 

- вимоги безпеки в аварійних ситуаціях. 

Роботодавець, при впровадженні основних положень інструкцій з 

охорони праці, зберігає процеси формування нешкідливих умов праці 

робітників аптечного закладу, сприяє взаємозв’язку процесів виробництва та 

заходів, які покращують безпеку праці та економічну зацікавленість 

працівників у посиленні безпеки та покращенні умов праці.  

Керівники структурних підрозділів аптечних закладів являються 

безпосередніми організаторами виробництва та повністю відповідають за 

створення безпечних умов праці для підлеглих працівників, тому мають такі 

обов’язки [3]: 

- згідно з нормативними документами про охорону праці створювати 

результативне функціонування системи управління з охорони праці в аптечних 

закладах; 

- забезпечувати організацію технологічних процесів і застосування 

обладнання при безаварійних роботах;  

- формувати безпечні умови праці на робочих місцях, вводити 

технологічні засоби безпеки, контролювати виконання заходів з охорони праці, 

які передбачаються законодавством; 

- пропонувати перспективні плани заходів з охорони праці та 

колективного договору, забезпечувати їх виконання; 

- контролювати за проходженням медичних оглядів, проведенням 

інструктажів та перевірок набутих знань з охорони праці персоналу аптечних 

підрозділів; 

- переглядати і вносити змін до регламентів, інструкцій та інших 

документів з охорони праці, в яких прописані правила проведення безпечного 

виробничого процесу; 

- своєчасно оформлювати замовлення для отримання персоналом 

спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, контролювати 

їх стан та застосування за призначенням; 

- проводити контрольні перевірки при участі уповноважених з охорони 

праці; 
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- встановлювати причини за яких виникають нещасні випадки та 

порушуються вимоги з охорони праці; 

- ознайомлювати  всіх нещодавно залучених до роботи з технікою 

безпеки, забезпечити робочі місця відповідною службовою документацією та 

необхідним матеріалом з охорони праці; 

- влаштовувати необхідні умови побуту для персоналу; 

- вживати протипожежні заходи, припиняти роботу персоналу при 

небезпечних ситуацій, миттєво сповіщати керівника про нещасні випадки та 

здійснювати їх розслідування згідно до встановленого Порядку. 

Важливе значення має розроблення для співробітників, які виконують 

певні види робіт і службові обов’язки, обґрунтованих інструкцій [4]. 

В даній роботі були розглянуті основні обов’язки керівника структурних 

підрозділів аптечних закладів в області охорони праці, виконання яких може 

зменшити рівень виробничого травматизму та уникнути штрафів. 

Відповідальність несуть працівники, на яких покладено обов’язки виконувати 

вимоги з охорони праці, безпеки праці та виробничої санітари, передбачені 

КЗпП (ст. 139, 159), законом "Про охорону праці" (пі. УПІ, ст. 43,44), 

правилами внутрішнього трудового розпорядку, що діють на підприємстві та 

іншими нормативними актами про працю.  
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Одним з методів зниження професійного ризику робітників, що 

працюють з небезпечними біологічними об'єктами, є професійний підбір 

фахівців для роботи в мікробіологічних лабораторіях. Процедура підбору 

персоналу полягає у оцінці стану здоров'я майбутніх співробітників 

мікробіологічної лабораторії, аналізі їх первинної підготовки, спеціалізації та 

подальшого вдосконалення їх практичних навичок в процесі трудової 

діяльності безпосередньо на робочому місці. 

Об'єкти, що відносяться до небезпечних, повинні мати певний набір 

нормативно-методичної та дозвільного документації, в тому числі необхідні 

ліцензії, інструкції, санітарні правила, методичні рекомендації та накази. 

Наявна в даний час нормативна документація передбачає певний порядок 

допуску співробітника до робіт з патогенними біологічними агентами (ПБА) на 

такому об'єкті. Об'єкт повинен бути оснащений  високоефективними 

інженерно-технічними засобами та системами біологічної безпеки, засобами 

фізичного захисту, пожежною сигналізацією. Персонал лабораторій 

небезпечного біологічного об'єкта повинен мати високий рівень професійної 

спеціальної підготовки по знанню вимог біологічної безпеки, мікробіології 

бактеріальних і вірусних інфекцій, епідеміології інфекційних захворювань. 

Співробітникам слід з періодичністю в п'ять років проходити атестацію на 

відповідність посаді і професійну перепідготовку. Допуск оформляється 

наказом керівника установи або організації. Працівники не повинні мати 

медичних протипоказань до специфічної вакцинації і лікуванню специфічними 

препаратами, а також до роботи у засобах індивідуального захисту органів 

дихання. Передбачається, що співробітники, прийняті на роботу в 

мікробіологічній лабораторії, повинні мати стійкий психоемоційний статус. 

На жаль, відхилення в стані здоров'я співробітника не завжди можна 

виявити під час попереднього вхідного медичного огляду, обов'язкового для 

всіх осіб, які приймаються на роботу на небезпечний біологічний об'єкт, через 

часом формального підходу деяких лікарів-фахівців. Це може спричинити за 

собою деякі відхилення при виконанні професійних обов'язків. Для більш 

об'єктивної оцінки стану здоров'я і професійних навичок співробітників, що 

поступають або вже прийняті на роботу, бажано проводити первинне 

професійне тестування безпосередньо в мікробіологічної лабораторії перед 

оформленням допуску до робіт з ПБА I-II груп, з подальшим періодичним 

тестуванням протягом трудової діяльності. 

Ще більш небезпечним є той факт, що з роками у людей, які працюють з 

мікроорганізмами I-IV груп патогенності, притуплюється відчуття небезпеки. 

Працівники починають нехтувати елементарними вимогами біологічної 
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безпеки, такими як щоденне приготування і контроль робочої концентрації 

дезінфікуючих розчинів, щоденне вологе прибирання, періодичність включення 

і контроль робочого часу бактерицидних ламп і т.д. 

На інструктажі по знанню вимог біологічної безпеки виявлено, що 

співробітники, що працюють з мікроорганізмами, в більшості випадків 

теоретичного знають вимоги санітарних правил і дають правильні відповіді на 

поставлені питання. Однак при проведенні тренувань у лабораторії з ліквідації 

наслідків аварій найчастіше порушують порядок дій, а про деякі вимоги 

біобезпеки взагалі забувають (наприклад, про знезараження рукавичок в 

дезрозчині при знятті елементів захисного костюма). 

Впровадження в лабораторну практику боксів біологічної безпеки з 

ламінарним потоком повітря дещо вплинуло на зниження рівня професійних 

ризиків. Це дало можливість говорити про досить високому рівень захищеності 

персоналу. Однак людський фактор залишається головним ланкою в організації 

безпечної роботи з БПА, так як людину не можна виключити з процесу 

вивчення мікроорганізмів. Дане положення підтверджується висловлюваннями 

фахівців Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), які вважають, що «... 

жоден бокс біобезоки, або інший пристрій, або методика самі по собі не 

гарантують безпеки, якщо користувачі не застосовують безпечні методи 

роботи, засновані на обізнаності та розумінні ... ». 

Для підвищення цієї обізнаності після п'яти років роботи в лабораторії 

співробітники, що працюють з БПА I-IV груп, повинні проходити 

перепідготовку на спеціалізованих курсах. Навчання слід підкріплювати 

теоретичними та практичними заняттями, на яких співробітники навчаються 

новим прийомам безпечної роботи з БПА, використанню сучасного 

лабораторного обладнання, прийомам ліквідації наслідків аварій. Тренінги по 

ліквідації аварій повинні проводитися постійно і регулярно, як в лабораторії, 

так і в більш великому підрозділі. 

Існуючі в даний час прийоми лабораторної роботи зі збудниками  

бактеріальних інфекційних захворювань, інженерно-технічні системи і медичні 

заходи в значній мірі знижують професійний ризик, запобігаючи можливим 

випадки лабораторно зараження. На жаль, повністю виключити професійний 

ризик ці заходи не можуть. На це вказують періодичні випадки лабораторних 

заражень, аналіз яких з’являється в доступній друку. 

Роботи з БПА I-II груп завжди пов’язані з ризиком виникнення аварійної 

ситуації і, як наслідок, внутрішньолабораторним зараженням персоналу і 

можливої контамінації навколишнього середовища. Для мікробіологічних 

лабораторій небезпека полягає в ймовірності інфікування співробітників 

мікроорганізмами, з якими проводяться дослідження.  

Актуальність проблеми захисту людей і навколишнього середовища при 

роботі зі збудниками особливо небезпечних інфекцій ще більше зросла в 

умовах широкого проведення генетичних досліджень. Для зниження 

професійних ризиків треба мати на увазі, що існують, як мінімум, три групи 

заході безпеки праці: 
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- Контрольно-організаційні; 

- Медико-біологічні; 

- Інженерно-технічні. 

При правильному поєднанні і виконанні вони гарантують відносну 

безпечність персоналу і захист навколишнього середовища. 

Розглянемо для прикладу внутрішньолабораторне зараження, що 

виникли під час проведення робіт зі збудником сибірської виразки (В. 

Anthracis). Даний мікроорганізм входить до переліку біологічних агентів, які 

можуть бути використані в якості бактеріологічної зброї. Реальна можливість 

застосування бактеріологічної зброї в локальних війнах, озброєних конфліктах 

або при терористичних актах є серйозною проблемою для стану національної 

біологічної безпеки будь-якої країни.  

У санітарно-епідеміологічних правилах, що є основними 

регламентуючими документами при роботі з ПБА, описані всі можливі 

операції, що проводяться з мікроорганізмами і з зараженими тваринами. У цих 

документах визначено порядок ліквідації наслідків різних аварій, які можуть 

виникати при роботі з ПБА. Правильність дій співробітника мікробіологічної 

лабораторії входить в комплекс заходів, що знижують ризик зараження ПБА і 

забезпечують безпеку, і в значній мірі обумовлена рівнем володіння 

професійними навичками, новітнім технічним обладнанням і знанням 

можливих джерел і механізмів зараження, так як джерела, шляхи і причини 

заражень співробітників різноманітні. 

Потенційним джерелом інфекції в умовах лабораторії слід вважати 

наступний матеріал: 

- Культури збудників інфекційного захворювань, 

- Клінічні та мікробіологічні проби, 

- Контаміновані зразки матеріалів з навколишнього середовища (ґрунту, 

води, тощо), 

- Інфіковані органи і тканини експериментальних лабораторних тварин. 

Причина інфікування в лабораторіях - це сукупність умов, що ведуть до 

виходу ПБА за межі боксу біологічної безпеки в результаті аварії при 

невиконанні вимог біологічної безпеки. На сьогодні можливі джерела та шляхи 

зараження персоналу мікробіологічних лабораторій досить добре вивчені. 

Відома відносна небезпека інфікування супроводжує окремі маніпуляції, 

проведені в процесі лабораторних робот, а для деяких видів цих робіт отримані 

кількісні показники контамінації навколишнього середовища. 

У своїй фундаментальній дослідженні R.M. Pike проаналізував джерела і 

причини 3921 випадки внутрішньолабораторного зараження. Як показав його 

аналіз, найбільш часто інфікування відбувалося безпосередньо в момент аварії 

під час роботи з мікроорганізмами (17,9%), у час зараження і розтину 

інфікованих лабораторних тварин (16,9%), при виникненні бактеріального 

аерозолю під час центрифугування або деструкції клітини (13,6%), а також з 

інших нез’ясованих причин (20,0%). При роботі з піпетками можливість освіти 

аерозолю досить висока. Існує небезпека зараження при всмоктуванні або 
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вдиханні інфекційного матеріалу, якщо, порушуючи правила, роботи з 

піпеткою проводять ротом, що в даний час практично виключено при 

проведенні робіт з ПБА. Цьому сприяли розроблені і впроваджені в практику 

різні спеціальні пристосування (груші, автоматичні пристрої), що повністю 

виключають роботу за допомогою рота. 

Джерелом інфікування може бути крапля, що падає з кінчика піпетки, 

особливо на гладку тверду поверхню. Тому при роботі з піпеткою робочу 

поверхню столу покривають тканиною, покладену в кювету і зволожену 

дезінфікуючи розчином. Небезпечною є і остання крапля в піпетці, яку 

видувають в ту чи іншу ємність.  

До утворення аерозолю веде приготування за допомогою піпетки 

розведень інфекційного матеріалу (послідовне перенесення його з пробірки в 

пробірку і перемішування). При цьому ризик значно зменшується, якщо 

попередити утворення бульбашок і утворення піни. Кінчик піпетки завжди 

повинен бути нижче рівня рідини в посудині, або рідина з піпетки повинна 

стікати по внутрішній стінці судини. Ризик виникнення бактеріального 

аерозолю виникає при вийманні пробки з пробірки, флакона, бутлі. Під час 

вилучення вологих ватно-марлевих пробок ризик ще вище, так як в цьому 

випадку аерозоль утворюється обов'язково.  

Гумові і пластикові гвинтові пробки також створюють аерозоль при 

відкриванні, особливо, якщо вони змочені інфекційним матеріалом, так як при 

відкриванні пробки розривається плівка рідини. Відкривання чашок Петрі 

також може привести до утворення аерозолю. Якщо водний конденсат на 

кришці змочує край чашки, підняття кришки призводить до розриву плівки 

рідини і виникнення аерозолю.  

Крім того, ймовірність інфікування під час роботи з мікроорганізмами 

може виникнути без аварії, а при проведенні рутинних процедур, наприклад, 

при порушенні правил приготування робочих розчинів дезінфікуючих засобів 

або при використанні розчинів, які втратили свою активність. 

Всі ці ситуації необхідно розглядати як можливий вихідний матеріал для 

організації теоретичних семінарів, практичних занять і тренувань в 

лабораторіях різного рівня захисту. Навчання персоналу правильному 

сприйняттю, оцінці ситуації має проводитися керівниками лабораторій на 

інструктажі різного рівня. Це може бути одним з основних напрямків 

діяльності співробітників мікробіологічної лабораторії зі зниження 

професійного ризику. 
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ВПЛИВ ПОДОРОЖЕЙ У МЕТРОПОЛІТЕНІ НА ФІЗИЧНУ ТА 

ПСИХІЧНУ СКЛАДОВУ ЛЮДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я 

 
Чорна О.В., ст. (гр. КП-31, ФПМ НТУУ «КПІ») 

 

Вступ. Сьогодні майже всі жителі великих міст не уявляють свого 

повсякденного життя без використання громадського транспорту. Зазвичай це 

зручний, недорогий та швидкий спосіб дістатися назначеного пункту. Щодня 

сотні тисяч людей їздять на роботу або в навчальні заклади і повертаються 

додому, обираючи автобуси, трамваї, тролейбуси та метро. Чи не 

найпопулярнішим транспортним засобом є саме метрополітен, який на відміну 

від наземного транспорту ніколи не потрапляє у затори, та довозить до місця 

призначення за однаковий проміжок часу із дня у день. Метро є відносно 

недорогим у порівнянні з коштами, які потрібно витрачати на власний 

автомобіль. Неможливо не помітити ще одну «ніби» перевагу даного виду 

транспорту: у спекотний літній день, спускаючись до поїздів, відчувається 

прохолода, а взимку, навпаки – у метро достатньо тепло. Може виникнути 

враження, що міський метрополітен – ідеальний вибір для кожної людини, яка 

принаймні три-чотири дні на тиждень їздить у власних справах.  

Предметом дослідження є вплив подорожей у поїздах метро на фізичну 

та психічну складову людського здоров’я; загальна оцінка вимог, сприятливих 

для пасажирів метрополітену. 

Аналіз публікацій. Основна задача метро – швидко та зручно довезти 

пасажирів. Проте, мало хто задумується про негативний вплив на здоров’я 

підземного транспорту. Людина, яка заходить у вагон, одразу шукає точку 

опори, за що можна взятися, щоб утримати своє тіло в конкретному положенні. 

Якщо зайняте стояче положення, то перш за все, напружуються м’язи колінних, 

тазостегнових, поперекових, плечових та ліктьових суглобів, що пов’язане з 

постійними поштовхами поїзда, який рухається. Спочатку людина знаходиться 

в напруженому стані, коли потяг рушає з місця, а потім трохи розслаблюється у 

процесі руху. Але при гальмуванні, м’язи знову виявляються напруженими, 

поки потяг знову не зупиниться. Відповідно м’язові тканини людини весь час 

переходять з одного стану в інший, поки вона не покине вагон. Результатом 

таких поїздок є ослаблення м’язових тканин, яке призводить до нещільного 

облягання хрящової тканини навколо суглоба кістки. У пасажирів, які займають 

сидяче положення у вагоні, все навантаження поштовхів потяга впливає на 

хребець. Коли потяг рушає з місця, тіло сидячої людини переміщається назад та 

притискається до сусіда поруч. При цьому, такий пасажир намагається 

утримати своє тіло в попередньому положенні, але це не вдається зробити, адже 

сила інерції дуже сильна. Відповідно м’язові тканини хребця постійно 

знаходяться під сильним навантаженням, а хрящова тканина поступово 

стирається. Відстані між хребцевими дисками зменшуються, а це призводить до 

випадіння дисків. 
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Щоденний вплив шуму метро на слух людини є не менш важливою 

небезпекою для людського здоров’я. Знаходячись в метро, пасажири весь час 

знаходяться під впливом сильного шуму. Дослідження звукових умов в метро 

показують, що середній рівень шуму на платформі складає 95 децибел (дБА), в 

вагонах – 94 дБА. Такі показники близькі до шуму, отримуваного від бензопили 

(100 дБА). Більше всього шкідливого для здоров’я шуму виявили на пересадних 

станціях. Треба пам’ятати, що витрачаючи 30 хвилин щодня на подорожі у 

метро під впливом шуму близько 90 дБА, можна втратити в середньому 4 дБА 

слуху. Втрата 10 дБА слуху може вплинути на сприйняття людської мови. 

Шум у метрополітені не помітити не можливо, а от визначити шкоду від 

повітря «під землею» дуже важко. В результаті наукових робіт, стало відомо, 

що таке повітря містить шкідливі часточки, які виникають внаслідок тертя 

коліс потягів з рейками. Цей специфічний пил містить велику кількість 

різноманітних металів. Небезпека такого пилу виражається саме в тому, що 

діаметр часточок настільки малий, що може без перешкод потрапляти в 

організм людини, вражаючи серцево-судинну систему, нирки, печінку та 

головний мозок. Дана ситуація погіршується тим, що на станціях, де не має 

достатньої вентиляції, температура постійно підвищена, а це створює ідеальні 

умови для накопичення пилу. 

Майже кожна людина хоч раз чула про електромагнітне випромінювання. 

При пересуванні зі швидкістю більше 60 км/год, людський організм зазнає 

підвищених навантажень, а біополе деформується. Біополе людини – це її 

електромагнітне поле, тобто сукупність випромінювання кожної клітини 

організму, яке сформувалося під впливом електромагнітного поля Землі. Якщо 

навантаження на біополе людини перевищує 2 години і є щоденними, 

енергетична система не встигає відновлюватися, що призводить до порушень 

систем організму. Норма електромагнітного випромінення складає 0,2 мкТл. В 

вагонах метрополітену середнє значення величини магнітної індукції складає 

150 мкТл, а максимальне значення – 200 мкТл, що в 1000 раз перевищує норму. 

Вплив метро на фізичне здоров’я не завжди можна помітити неозброєним 

оком, на відміну від психологічної складової. Поганий настрій, дратівливість, 

злість та втома часто супроводжують людей під час подорожей громадським 

транспортом. Постійні різкі поштовхи потяга, що рухається, впливають не 

тільки на суглоби та м’язи, а ще і на психіку людей. А саме, при таких 

поштовхах люди часто штовхають один одного, падають на сусідів, що 

викликає гнів та роздратування. Такий вплив має і шум, дратуючи та доводячи 

до депресивних станів. Постійне вторгнення сторонніх людей у «власний 

простір», особливо неприємних людей, може значно зіпсувати настрій. Іноді 

під час руху поїзда відбуваються технічні зупинки між станціями, що може 

злякати та шокувати; особливо тих, хто боїться замкнутих приміщень. 

Основні результати дослідження. Більшість міського населення ніколи 

не задумувалася про небезпеку для здоров’я, яку спричинюють часті подорожі 

метрополітеном. На жаль, багатьом людям дуже важко відмовитися від 

користування підземним транспортом. Проте, якщо є можливість, треба 
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скорочувати кількість таких поїздок, замінюючи їх наземним транспортом, 

який є менш шкідливим. Також можна пересуватися на автомобілі або пішки. 

Першою розглянутою проблемою є значні навантаження на м’язи, 

суглоби та хребець. Рішенням цього питання є навчання (надання вказівок) 

машиністам потягів, щоб вони, починаючи рух, набирали швидкість плавно, без 

різких поштовхів. І таким же чином зупинялися плавно. Треба переглянути 

питання щодо кількісного перевезення пасажирів, замінивши його на якісне. 

Для того, щоб пасажири не мали неприємних почуттів під час подорожей 

метрополітеном. 

Рекомендацією для захисту слуху в метро є використання спеціальних 

приладів, таких як антифони та заглушки, проте вата і схожі матеріали при 

розташуванні у слухові канали незначно знижують рівень звуку. Крім власного 

догляду за слухом, потрібно вживати загальні заходи у метрополітені. 

Наприклад, використання матеріалів для забезпечення шумопоглинання. 

Потрібно своєчасно проводити технічне обслуговування потягів, їх оновлення, 

зокрема заміна на нові більш «тихі». 

Для боротьби зі шкідливим «підземним» пилом потрібно забезпечувати 

достатню вентиляцію на станціях та весь час робити заміри рівня пилу, щоб 

вживати певних заходів по контролю. Також повинне бути кондиціонування 

повітря безпосередньо у вагонах поїздів. 

Щоб уникати щоденного впливу електромагнітного випромінення, варто 

було б зовсім відмовитися від використання метро і взагалі будь-якого виду 

транспорту. Проте, у сучасному світі це майже неможливо. Отже, для 

зменшення навантаження на біополе людини, варто обмежувати кількість 

працюючих електроприладів вдома та на робочому місці. Знижуючи 

електромагнітне випромінення, потрібно не забувати більше рухатися та 

проводити час на свіжому повітрі. 

Рекомендацією щодо покращення психологічного здоров’я є збільшення 

кількості потягів, коли наплив людей досить високий. В такому випадку 

пасажири будуть знаходитися на певній відстані один від одного і не відчувати 

дискомфорту безпосередньо близької присутності інших пасажирів. 

Висновки. У сучасному світі метрополітен є і буде одним із найзручніших 

засобів громадського транспорту. Проте він потребує значних покращень з боку 

держави, перше і головне – це забезпечення безпечних подорожей населення, 

без шкоди здоров’ю, як фізичному, так і психологічному. В свою чергу, кожен 

пасажир повинен не забувати піклуватися про своє здоров’я самостійно. 

 
Науковий керівник: Луц Т.Є., ст.викл. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ») 
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МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ 

РИЗИКАМИ 

 
Шишков А.В. (Інститут післядипломної освіти Національного Університету харчових 

технологій) 

 

Управління ризиками для запобігання виникнення небезпечних подій 

(НП) вимагає використання математичного моделювання процесів, які 

враховують вплив різноманітних шкідливих і небезпечних виробничих 

чинників. Зумовлено це тим, що методи, які традиційно використовують для 

управління безпекою праці, не дають можливості всебічно досліджувати 

причини таких небажаних явищ. Під час дослідження причинно-наслідкових 

зв'язків у ході виникнення НП потрібні принципово інші методи, які базуються 

на аналітичних залежностях визначення ймовірності появи НП.  

Мета роботи – обґрунтування математичної моделі визначення та 

управління виробничими ризиками на підставі теорії випадкових процесів для 

інтеграції отриманих рішень в систему управління ризиками підприємства.  

У виробничій діяльності існують ризики виникнення НП, які можуть 

призводити до травмування працівників, виникнення професійних і 

професійно-зумовлених захворювань. Під час прийняття рішень щодо 

впровадження заходів до зменшення вірогідності виникнення НП потрібно 

проаналізувати всю структуру підприємства: технічний стан виробничого і 

допоміжного устаткування, транспортні засобі, кваліфікацію усіх категорій 

працівників, наявність і стан систем захисту, техніко-організаційні заходи з 

охорони праці. Дії персоналу, збої і недоліки в роботі цих підсистем можуть 

призвести до виникнення НП. За таких умов основним параметром стану 

системи є безпека персоналу, яка безпосередньо пов’язана з ймовірністю 

виникнення НП.  

Однотипні НП, які відбуваються за однаковими причинами і призводять 

до однотипних наслідків, утворюють однорідний потік подій, які відрізняються 

між собою часом появи. Можна вважати, що послідовність випадкових подій 

відбувається в деякі моменти часу. Якщо ймовірність появи події залежить 

тільки від часового проміжку, а не від того, де саме на осі часу розташована ця 

ділянка, то такий потік можна вважати стаціонарним. Потік НП є потоком без 

наслідків, якщо для будь-яких двох окремих ділянок часу, число подій, що 

потрапляють на одну з них, не залежить від числа подій, що потрапляють на 

іншу. Потік НП є ординарним, якщо ймовірність двох або більше подій на 

малому інтервалі часу дуже мала порівняно з імовірністю однієї події. 

Виходячи з таких міркувань, можна вважати, що потік НП є стаціонарним 

пуассоновским потоком. Цей факт дає можливість застосувати до дослідження 

потоку НП апарат марковських випадкових процесів. Марковський процес 

описується для ймовірностей системою диференціальних рівнянь, а саме 

рівняннями Колмогорова (ланцюг Маркова з неперервним часом).  
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Процес визначення прийнятого рівня ризику можна вважати 

марковським, особливо з огляду на те, що можна переносити дані з 

попереднього стану в поточний стан. Розглянутий процес можна віднести до 

процесів з безперервним часом і з дискретними станами. Визначення певних 

керуючих дій реалізується через використання фрагменту загального графу 

технологічних зв’язків під час виробничих процесів. Граф станів описує 

послідовні потоки подій. Така фрагментація дає можливість знизити 

розмірність вирішення задачі, що розглядається. Будуємо граф станів, 

вершинами якого є певний стан об′єкту, а дуги – можливі способи переходу зі 

стану в стан (рис. 1). 

 

Рис.1. Граф з визначеними за дугами ймовірностями виникнення НП 

 

Перехідні ймовірності є елементами матриці переходу. Сума переходів 

ймовірностей кожного рядка матриці переходів дорівнює одиниці 
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де Рij – ймовірність переходу зі стану i в стан j. Це означає, що процес 

описується можливими станами, які можна перелічити.  

Наприклад, НП сталася або НП попереджено, таким чином стани 

процесів можна перерахувати або пронумерувати. Безперервність часу у 

даному процесі полягає в тому, що НП відбувається у невизначені випадкові 

моменти часу, які не можна зафіксувати заздалегідь. Аналіз випадкових 

процесів з дискретними станами відбувається з використанням графа станів. На 

графі станів у кожної стрілки, яка позначає потік подій, вказано інтенсивність 

потоку, який переводить систему за певною стрілкою. Інтенсивність потоку 

подій, що переводить систему зі стану Sі у стан Sj, позначаємо через λij. 

Зворотний потік від події Sj до події Sі позначається μij. Граф станів з 

визначеними інтенсивностями відноситься до класу розмічених графів (в 

нашому випадку – це розмічено-орієнтований граф). Введемо у розгляд такі 

стани системи, що описують промислову безпеку (рис.1): S0 – нормальний або 

безпечний стан системи, НП відсутні; S1 – виявлено НП; S2 – позитивна подія з 
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обмеженням можливих наслідків від виникнення НП; S3 – НП відбулася. 

Розглянемо способи реалізація дій системи управління з нейтралізації наслідків 

НП. 

На на підставі розміченого графа створюємо математичну модель. У [1] 

показана можливість застосування закону Пуассона для оцінки ймовірності 

такого роду подій через їх рідкість та незалежність. Якщо система має можливі 

стани S1, S2,   Sn, то ймовірність i-го стану можна прийняти Рi(t) (система у 

момент t буде перебувати в стані S1). Для будь-якого моменту часу справедливо 

рівняння (1). 

Для визначення всіх Рi(t), і = 1, 2,   n  складаємо і вирішуємо рівняння 

Колмогорова. У цих рівняннях невідомими є ймовірності можливих станів. У 

лівій частині кожного з рівнянь знаходиться похідна ймовірності будь-якого i-

го стану. У правій частині рівняння стоїть сума добутків ймовірностей усіх 

станів, з яких йдуть стрілки в даний стан, мінус сума інтенсивностей всіх 

потоків, які виводять систему з цього стану, помножена на ймовірність даного 

i-го стану. Для марківського процесу з λ = сonst можна систему 

диференціальних рівнянь замінити на алгебраїчні рівняння, які описують 

розмічений граф. При цьому приймається, що всі початкові умови нульові, 

окрім початкового стану, що дорівнює ймовірності достовірної події. 

Рішення буде мати вигляд: 
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Таким чином можна отримати всі ймовірності станів, як функцій часу. 

Тепер можна перейти до етапу підтвердження істинності отриманих виразів на 

підставі зазначеного вище співвідношення (1). Підтвердження полягає в 

перевірці співвідношення 
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1)()()()( 3210  tPtPtPtP

 

Інтеграція даного підходу у систему управління ризиками підприємства 

дає можливість удосконалити процес управління ризиками виникнення НП за 

наявності необхідної кількості вхідних даних і, таким чином, побудувати 

пріоритетну стратегію підвищення безпеки виробничих процесів.  

Висновки і пропозиції. Розроблено математичну модель, яка описує процес 

забезпечення прийнятого рівня ризику ланцюгами Маркова з неперервним 

часом, з використанням рівнянь Колмогорова. 
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ВПЛИВ КОНЦЕНТРАЦІЇ ВУГЛЕКИСЛОГО ГАЗУ (CO2) НА ПРОЦЕС 

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 

 
Якимчук А., студ. (гр. КА-33, ІПСА, НТУУ «КПІ»); 

Праховнік Н.А., к.т.н., доцент (каф. ОПЦБ 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 кімнати буде рости. 

Нормальна концентрація СО2 в повітрі сягає 1000 ppm (часток на мільйон).  

Попередні дослідження довели, що високий рівень СО2 в приміщенні 

вказує на порушення роботи вентиляційної системи. Зазвичай, люди в таких 

умовах не задоволені якістю повітря, повідомляючи про головний біль, 

подразнення слизової оболонки, сповільнення працездатності. 

Була думка, що ці проблеми існують тільки тому, що високі концентрації 

СО2 в приміщенні виникають при широко поширена низькому рівні вентиляції, 

таким чином, разом з високим рівнем СО2 також в середині приміщення 

збільшується концентрація інших забруднюючих речовин, які безпосередньо 

викликають побічні ефекти. Таким чином, було зроблено 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 під впливом СО2 в концентрації від 2000 ppm 

до 5000 ppm, без вентиляції повітря, досить неефективно виконує надані їй 

завдання. Оскільки дослідження було невелике, у результаті було отримано 

досить мало інформації. Цією темою зацікавились вчені із Національної 

лабораторії ім. Лоуренса в Берклі. Вони вирішили оцінити ефекти впливу різної 

концентрації СО2 на ефективність людей. Вчені досліджували гіпотезу, що 

високі концентрації СО2, в межах, визначених в будівлях, без вентиляції, мають 

згубні наслідки на прийняття рішень мешканців. 

Щоб перевірити цю гіпотезу, були проведені випробування на 

ефективність прийняття рішень, у яких прийняло участь 22 людини. 

Випробування проводились у закритій камері, де люди протягом 2,5 годин 

знаходились під впливом низьких, середніх і високих концентрацій СО2. Під 

час випробування з низькою концентрацією, рівень СО2 був такий самий, як 

зовні приміщення (виміряні концентрації СО2 були приблизно 600 ppm). У 

випробуваннях з середньою і високою концентрацією, 99,9999% чистого СО2 

було додано до повітря в камері для збільшення концентрації СО2 до 1000 ppm і 

2500 ppm відповідно. Всі інші умови (наприклад, швидкість вентиляції, 

температура) залишалися незмінними. Всі люди проходили випробування в 

однакових умовах. Для того, щоб звести людський фактор нанівець, люди не 

були проінформовані про рівні концентрації CO2, тобто порядок випробувань 

змінювався (низька, середня, висока; середня, низька, висока, і т.д.).  
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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 вирішували різноманітні задачі, 

які генерувала програма, та передавали свої рішення через комп'ютерний 

інтерфейс. Задачі були еквівалентні реальним, тобто такі, які люди виконують 

із дня в день. По рівню складності задачі поділялись на прості (діяльність і 

завдання орієнтації), задачі середнього рівня (ініціатива і використання 

інформації) і складні (ефективність підходу до проблем і стратегія). Програма 

оцінює здібності, необхідні для виконання повсякденних рутинних задач вдома 

і на роботі.  

Було досліджено 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 1000 ppm CO2, по відношенню 

до 600 ppm, відбулось невелике зменшення  ефективності в шести з дев'яти 



  

360 

 

пунктів. При 2 500 ppm відбулось велике зменшення ефективності в семи 

пунктах, але невелике збільшення ефективності було помічене в 

цілеспрямованій діяльності. Для деяких задач ефективності зменшилась досить 

сильно. Дуже сильний вплив високого рівня CO2 на результати деяких пунктів 

був досить несподіваним. Такі дослідження повинні бути відтворені для 

подальшого аналізу. 

Висновки потрібно робити, беручи до уваги рівень CO2 в будівлях. 

Наприклад, в ході обстежень рівня CO2 в деяких школах, його середня 

концентрація становили більше 1000 ppm, а в 21% класів пікова концентрація 

перевищила 3000 ppm. У ході репрезентативного опитування 100 

американських офісів, тільки 5% з виміряних пікових концентрацій CO2 в 

приміщенні перевищено 1000 ppm, припускаючи, що за межами будівлі 

концентрація 400 ppm. Лиш в декількох офісах було зафіксовано підвищений 

рівень CO2  в конференц-залах, де приймаються важливі рішення.  

Результати цього дослідження показують, що для ефективної праці 

потрібно тримати рівень СО2 в приміщенні в нормі. Багато з підвищених 

концентрацій СО2, які спостерігаються на практиці, є наслідком недостатньої 

вентиляції приміщень, нездатності доставити в приміщення обсяг чистого 

повітря, необхідного для нормального, ефективного функціонування людей. 

Існує інтерес компаній в зниженні вентилювання приміщень за для економії 

витрат на електроенергію. Тим не менш, значне скорочення вентиляції 

приміщень може призвести до підвищення концентрації СО2, що впливає на 

ефективність прийняття рішень негативно.  
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КУЛЬТУРА БЕЗПЕКИ В ЯДЕРНІЙ ЕНЕРГЕТИЦІ ЯК ЗАПОРУКА 

БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АЕС 

 
Янчитський А.Л., студ. (гр. ЕТ-32, ФЕА НТУУ «КПІ»)  

 

У сучасному світі поширюється застосування ядерних і радіаційних 

технологій, і атомна енергетика досі залишається економічно вигідним і 

екологічно привабливим елементом енергосистеми держави. Це ще раз 

підтверджується тим фактом, що через чотири роки після аварії на АЕС 

Фукусіма-1 в Японії більшість країн, які планували розвивати атомну 

енергетику, продовжують йти цим шляхом і кількість споруджуваних атомних 

електростанцій зростає. Використання атомної енергетики допомагає країнам 

забезпечити енергетичну безпеку і зробити економіку більш 

конкурентоздатною, а також домогтися низького рівня викидів в атмосферу 

парникових газів, які впливають на зміни клімату. 

Вирішальну роль у більшості аварій на АЕС, відігравав людський фактор, 

і тому проблеми зумовлені цим фактором, ще є далекими від вирішення. 

Актуальність цієї проблеми призвела до виникнення нового поняття - культури 

безпеки, що спрямоване на підвищення мотивації персоналу у якісному 

виконанні роботи, тим самим підвищуючи надійність цього персоналу. Недолік 

в культурі безпеки став однієї із причин аварії на ЧАЕС. Поняття культура 

безпеки передбачає не тільки високу кваліфікаційну, а й психологічну 

підготовленість колективу, задля забезпечення безпеки підприємства. Це є 

пріоритетною метою, так як це призводить до самоусвідомлення 

відповідальності персоналу і самоконтролю при виконанні інженерних завдань. 

Саме поняття «культура безпеки» було введено до загального 

використання в 1986 року. Це зробили експерти Міжнародної консультативної 

групи з ядерної безпеки Міжнародного агентства з атомної енергетики 

(скорочено МАГАТЕ). Найперше термін було використано в паперах, 

присвячених причинам і наслідкам аварії на АЕС в Чорнобилі. Надалі культуру 

безпеки назвали вже одним з базових принципів управління. Якщо розглядати 

визначення МАГАТЕ, то культура безпеки є певним набором особливостей 

діяльності організацій та окремих осіб, яка визначає питання проблеми безпеки 

ядерних об’єктів тощо. Розглядаючи інше значення, варто відзначити, що 

культура безпеки – це не просто група осіб, які дотримуються певних правил з 

безпеки підчас робочого процесу. Це люди, які розуміють важливість загальної 

відповідальності за безпеку праці; колектив, кожен у якому особисто підтримує 

норми безпеки, а також сприяє тому, щоб інші члени колективу осягнули та 

прийняли це. 

Культура безпеки є складовим елементом усієї культури виробництва. Це 

усі види внутрішньої діяльності керівництва та персоналу, що спрямовані на 

зниження небезпеки на особливих об’єктах. Підприємства, що мають 

потенційно небезпечне виробництво або ж подібні об’єкти, мають вводити в 
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обіг політику, що демонструє безпеку, як найвищий пріоритет поза всією 

іншою діяльністю. 

Культура безпеки будь-якого підприємства базується на декількох 

важливих принципах: 

 Усвідомлення та готовність нести персональну відповідальність за 

забезпечення безпеки кожним окремим працівником; 

 Розуміння та послідовне виконання посадового інструктажу; 

 Високий рівень освітньої підготовки кадрів, які здійснюють власне 

підготовку всього персоналу та реалізують заходи щодо організації безпеки; 

 Постійний контроль і перевірка всіх, хто є відповідальним за безпеку 

всього підприємства, окремих систем і підготовку персоналу. 

Задля організації культури безпеки варто постійно вдосконалювати 

систему підготовки кадрів, а також відправляти кадри для підвищення 

кваліфікації, отримання екологічної освіти. Будь-яка організація на шляху до 

встановлення культури безпеки проходить декілька важливих етапів. 

1. Власне, безпека є похідним поняттям від елементарних вимог. 

Базується вона на певних регламентах і правилах. На цьому етапі безпека 

постає в якості технічного питання. Покращення в ньому досягається завдяки 

вдосконаленню технічних засобів, що забезпечують безпеку. Ці вдосконалення 

продиктовані безапеляційністю у дотриманні нормативів і можуть бути 

досягнуті лише за допомогою вказівок керівництва. І, хоча персонал зазвичай 

вважає саме адміністрацію відповідальною за безпеку, цей аспект діяльності 

підприємства стосується зовсім інших людей. 

2. Другий етап – це розробка всередині організації певного документу, 

який містить повне розуміння керівництвом безпеки. В ньому повинні бути 

встановлені порядок певних процедур з досягнення безпеки, а також певні 

правила, які визначатимуть, що можна і чого не можна робити. 

3. На третьому етапі безпека розглядається в якості постійного 

динамічного процесу вдосконалення, в який кожен може і має внести свою 

частку. Власне, третій етап і є тим самим ідеалом, до якого необхідно 

тягнутися. Досягнення цілковитої безпеки – досить тривалий процес. Дуже 

важливо, щоб кожен член колективу відчував свою участь у формуванні 

безпеки та мав сміливість брати на себе персональну відповідальність. 

Щоб досягнути ідеального рівня безпеки, колективу варто виконувати 

такі вимоги: 

 Чіткий розподіл відповідальності і конкретних обов’язків; 

 Якісне і вчасне інформаційне забезпечення; 

 Перешкоджання надмірній ініціативі у створенні важкозрозумілих 

рекомендацій. 

Адміністрація організації, а також контролюючі органи повинні вірно 

встановлювати пріоритетні аспекти, а також постійно розробляти плани щодо 

удосконалення, забезпечуючи їх контролем і ресурсами. 



  

363 

 

Найбільш важливим для створення дійсно високої культури безпеки є 

підтримка і активне заохочення з боку адміністрації організації. Це можна 

визначити за допомогою зацікавленості керівництва процесом досягнення 

культури безпеки. Дуже важливим аспектом є спонукання працівників до 

дотримання культури. Вони мають чітко і ясно усвідомлювати, на якому 

виробництві вони працюють, і до яких наслідків можуть призвести навіть 

банальні маленькі похибки. Для контролю має існувати система звітності. 

Якщо на підприємстві відбувається якийсь збій або трапляються незначні 

помилки, при наявності високої культури безпеки дані випадки розглядають як 

своєрідні уроки, які варто засвоїти і в майбутньому не допустити їх повторення. 

Треба виявляти причини таких випадків, аналізувати їх, шукати шляхи 

ліквідації позаштатних ситуацій. Варто приділяти увагу саме маленьким 

помилкам, бо з них починаються великі промахи. Якщо ж керівництво відверто 

відмовляється коригувати помилки, йде «коротким шляхом» задля економії 

часу та ресурсів, то недогляд за регламентними роботами і попередніми 

помилками стає нормою в робочому процесі. 

Зниження загального рівня безпеки можна визначити за наступними 

показниками: 

 Невиправдана самовпевненість, надзвичайне вихваляння минулими 

досягненнями і показниками; 

 Самозаспокоєння. Підчас маленьких помилок працівники не надають 

їм великої уваги, що призводить до більш значущих аварій. На цій стадії 

відбувається зниження контролю і самоконтролю. 

 Заперечення. Цей факт проявляється тоді, коли число невеликих подій 

росте і починають відбуватися набагато суттєвіші інциденти. Проте переважає 

віра в те, що це ще є окремі ізольовані випадки. Заходи з коригування ситуації 

реалізуються не систематично. 

 Небезпека. Виникає коли відбувається декілька серйозних інцидентів 

на підприємстві, але керівництво і персонал відкидають критику на свою адресу 

і відмовляються від внутрішніх перевірок наглядових органів. Вважається, що 

критика в сторону об’єкта є несправедливою. Внаслідок цього, наглядові 

органи дуже часто мовчать і не дають негативних оцінок в сторону керівництва. 

 Колапс. На даному етапі про проблеми підприємства ясно всім 

сторонам. Керівництво знаходиться в стані стагнації і воно повинно бути 

замінене, більш професійними кадрами. Досить часто є необхідність в програмі 

модернізації підприємства. 

Дуже важливо виявити проблему в рівні безпеки на перших стадіях, не 

пізніше третьої. Звичайно, заходи з коригування мають реалізовуватись 

систематично. Інакше, пильність колективу та органів перевірки буде дедалі 

більше зменшуватись, контролери можуть впадати в конфронтації з 

керівництвом, і проблема буде тільки рости. Натомість, дуже важливим є 

вчасно помітити зниження безпеки і почати його відновлення, принаймні, ще на 

початку процесу. 
Науковий керівник: Луц Т.Є., ст. вик. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ») 
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