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ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 

 15 листопада 2017 р. – перший день роботи конференції 

 

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

10.10 – Концептуальні основи формування дисципліни «Охорона праці та цивільний захист». 

Левченко О.Г., Полукаров О.І.  

10.20 – Безпека під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт при транспортуванні вантажів 

між Еквадором і Україною.  Гавриш С.А. , Гавриш А. С., Гальєгос Л.Х.А. 

10.30 – Інновації у сфері охорони праці вугільної та металургічної галузей України. Гракова Д. О. 

10.45 – Порівняльний аналіз особливостей забезпечення охорони праці в операційних блоках 

кардіохірургічного та електрофізіологічного відділень. Гльоза М. Ю., Демчук Г. В. 

11.00 – Ризик-орієнтовний підхід сучасного промислового підприємства. Володченкова Н.В. 

11.20 – Анализ состояния безопасности труда на предприятиях Украины. Юденко А.В., 

Полукаров А.И. 

11.35 – Фактори ризику, пов’язані з професійною діяльністю розробників програмного забезпечення 

та ІТ-спеціалістів. Шрам В. Ю. 

11.50 – Автоматизація прийняття рішень для гарантування безпеки праці. Шпрінгер О. С. 

12.00 – Негативний вплив використання лазерних принтерів на здоров’я людини. Чехуніна Н.В., 

Полукаров Ю.О. 

12.20 – Заходи та засоби захисту від фізичних небезпечних і шкідливих факторівпід час 

електродугового зварювання. Арламов О.Ю. 

12.35 – Пневмоконіоз елетрозварників. Лук’яненко А.О., Запісецький В., Мотрич М., 

Смоліговець В. 

12.40 – Контроль електромагнітних випромінювань при контактному зварюванні.  Левченко О.Г. 

13.00 – Основні положення охорони праці в металургії. Куцик І. Г. 

13.15 – Шкідливі і небезпечні фактори при зварюванні пластмас. Лук’яненко А.О., Гуторчук С.С,. 

Короленко М.В., Овсієнко І.А. 

13.30 – Охорона праці: досвід Нідерландів. Любимов О.С., Ратошнюк М.Ю., Луц Т.Є.  

13.45 – Застосування інформаційно-аналітичної системи для оцінювання виробничих ризиків. 

Кружилко О.Є., Сторож Я.Б., Майстренко В.В., Полукаров О.І.  

14.00 – Обідня перерва. 

15.00 – Специфіка впливу повітря з кондиціонера на організм людини.  Солдатенкова А., Луц Т.Є. 

15.10 – Формування компю’терної залежності як небезпечний наслідок тривалої роботи з 

комп’ютером. Соколов К.А., Гусєв А.М. 

15.25 – Інновації у сфері охорони праці. Сніжко Б. М. 

15.35 – Проблеми впровадження сучасних інформаційних технологій в трудовому і навчальному 

процесах. Міщенко М. Д. 

15.45 – До оцінки безпеки експлуатації допоміжних об'єктів у підставах довгомірних підземних 

споруд.  Самедов А. М. , Загоруйко Є. А., Нєстєрков І. А. 

15.55 – Аналіз впливу електромагнітного випромінювання груп побутових електроприладів на 

користувачів. Суржиков М. С., Демчук Г. В. 

16.05 – Природні цеоліти в побутових фільтрах для очищення питної води. Маргарян А. А., 

Марчевський В. М.  

16.15 – Заходи щодо обмеження акустичних шумів діючих електроустановок. Третякова Л.Д., 

Прокопенко І.Д. 

16.30 – Необхідність змін норм безпеки праці у звʼязку з глобальним старінням населення.    

Праховнік Н. А., Лєсніков Б. К. 

16.40 – Визначення домінантних показників якості форменого одягу провідників на підставі методу 

експертних оцінок. Третякова Л.Д., Приходько-Кононенко І.О. 

 

 



9 

 

16.50 – Заходи безпеки при роботі з наноматеріалами. Скоробогатько О.С., Гусєв А.М. 

17.00 – Сучасні системи оповіщення населення про надзвичайні ситуації. Землянська О.В., Грек О.В. 

17.15 – Закінчення першого дня роботи конференції. 

 

16 листопада 2017 р. – другий день роботи конференції 

 

10.00 – Роль штучного інтелекту для забезпечення життєдіяльності постраждалих у війні. Землянська 

О.В., Продан А.О.  

10.20 – Управління виробничими ризиками на підприємствах. Брожко О.О.  

10.30 – Небезпечні фактори, які виникають при проведенні паяльних робіт у виробництві електроніки. 

Бурковський Я. Ю.  

10.40 – Використання сучасних технологій для цивільного захисту. Землянська О.В., Качинська Н. Ф., 

Хуповець Д.Ю. 

10.50 – Застосування кровоспинного турнікету для надання першої медичної допомоги. 

Ільчук О.С., Тітаренко Б.П.  

11.00 – Охорона праці в банківській системи. Костянчук К.В., Полукаров О.І. 

11.10 – Фактори небезпеки в цехах ЕШП. Злигорєв К. В. 

11.15 – Особливості американського законодавства щодо граничних значень шумового впливу. 

Праховнік Н.А., Бахтіна М.В. 

11.25 – Проблеми забезпечення безпеки життєдіяльності людини, пов’язані з розвитком штучного 

інтелекту. Проскученко Р.С., Гусєв А.М. 

11.35 – Ідентифікація небезпечних та шкідливих виробничих факторів на прикладі прат «КЗБН 

Росинка». Полукаров О.І.  

11.40 – Вплив електромагнітного випромінювання від апаратних систем на органзім людини. 

Назаренко А., Луц Т. Є. 

11.50 – Метод поведінкового аудиту безпеки в компаніях паливно-енергетичного комплексу як спосіб 

зниження нещасних випадків на виробництві. Карпенко М., Чарняк О. 

12.00 – Особливості функціонування та застосування сучасного європейського законодавства з 

безпеки засобів індивідуального захисту. Каштанов С.Ф. 

12.05 – Методика захисту від забруднень при експлуатації чистих приміщень. Полукаров Ю.О. 

12.15 – Забезпечення безпеки при організації промислового туризму. Ашмаріна Г.Р.  

12.25 – Вплив робочої зони металургійних підприємств на організм людини. Ковтун А. І., Багі Й.  

12.30 – Використання досвіду міжнародних та європейських програм для поліпшення стану охорони 

праці в Україні. Полукаров O.I.  

12.40 – Специфіка відбору персоналу для роботи в чистих приміщеннях. Полукаров Ю.О.  

12.55 – Аспекти біобезпеки в біотехнологічних лабораторіях. Олійник А.В. 

13.10 – Методи обробки цифрового відео для організації дистанційного навчання з питань охорони 

праці. Кружилко О.Є., Полукаров О.І.  

13.20 – Методика розрахунку комфортних умов праці за параметрами мікроклімату. 

Накемпій О.К., Володченкова Н.В.  

13.30 – Технологічні заходи захисту атмосферного повітря від викидів металургійного виробництва. 

Ковтун А. І., Козуб Н. В. 

13.45 – Ризики щодо безпеки людини при використанні 3д-принтерів. Куда О.Ю., Глебова К.О.,      

Луц Т.Є. 

14.00 – Обідня перерва. 

15.00 – Використання методу hazop у сфері охорони праці. Мітюк Л.О., Кіфорчук К.  

15.10 – Оцінка виробничого ризику на основі ризик-значущої інформації. Кружилко О. Є.,   

Полукаров Ю. О. 

15.25  – Залежність нещасних випадків під час роботи від годин роботи та робочих змін. 

Праховнік Н.А., Барзій І.І. 

15.35  – Improvement of the legal frame work on labor protection in Ukraine. Mitiuk L., Babich V., 

Tkachenko V. 
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15.50 –  Labor safety and protection of workers at chemical plants. Kozlov S., Lytvynenko V. 

16.00 – Спосіб зменшення викидів шкідливих речовин тепловими електричними станціями.    

Дударчук Д.  

16.15 – Особливості сучасного європейського законодавства у сфері реєстрації, оцінки, дозволу та 

обмеження хімічних речовин. Полукаров Ю.О., Каштанов С.Ф. 

16.25 – Кібератаки – тероризм ххі століття. Праховнiк Н. А., Землянська О.В., Максим К. Є. 

16.35 – Парниковий ефект і виробництво сталі. Ковтун А.І., Роздобудько І.В. 

16.45 – Сучасні системи цивільного захисту для вирішення нових глобальних проблем. 

Землянська О.В., Хомук Б.О. 

16.55 – Применение искусственного интеллекта при разработке программного обеспечения для 

борьбы с кибератаками. Красношлык К. Ю., Мітюк Л. О. 

17.05 – Шкідливий вплив будівельних матеріалів на організм людини. Міщенко Б.М. 

17.15 – Дослідження питання щодо нормування дрібнодисперсного пилу в гірничовидобувній 

промисловості. Молодець Ю.А. 

17.25 – Проблеми суспільної безпеки в процесі розвитку і користування соціальними мережами. 

Онанко А. М. 

17.35 – Виступи учасників конференції. 

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

17.55 – Прийняття рішень. Закриття конференції. 
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LABOR SAFETY AND PROTECTION OF WORKERS AT CHEMICAL 

PLANTS 
 

Kozlov S., Ph. D., (IEE, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute); 

Lytvynenko V., student (gr. OZ-71mp, IEE Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute) 
 

Chemical production belongs to industries, which are characterized by an 

increased potential risk of professional poisoning and illnesses of workers. 

The reason is that in the production process, many workers are exposed to 

chemicals that have certain toxic properties. 

Under the influence of toxic substances in the body may occur various 

violations in the form: 

- acute poisoning (GO); 

- chronic poisoning (HO). 
In the chemical industry, conducting a number of technological and auxiliary 

operations is associated with the use of PPE. To perform work inside closed 

containers, in wells, etc. their use is crucial for ensuring labor safety. 

PPE are: overalls, special footwear, hats, helmets, gloves, mittens, aprons, gas 

masks, respirators, safety glasses, masks, filters, silent equipment.  

Emergency PPEs are formed in industries where there are toxic and fire 

hazardous and explosive substances. PPEs are placed in places accessible for use, 

which are determined by the heads of production and workshops in agreement with 

the gas supply and fire service. 

Every year, each chemical industry enterprise compiles a list of overalls, 

special footwear and precautionary measures that should be given free of charge to 

workers and employees to ensure safe working conditions. The list indicates the 

number and types of remedies for individual, collective and emergency use. The list 

is agreed with the union committee and, after approval by the chief engineer, this list 

becomes the main document for the provision of PPE personnel. 

Requirements for overalls: 

- reliable protection of the human body from occupational hazards; 

- ensuring normal body temperature regulation; 
- comfort of clothes; 

- the possibility of qualitative cleaning from pollution. 
Overalls are property of the company and should be used only for their 

intended purpose. After work for the territory of the enterprise to make clothes is 

prohibited because of possible pollution of the environment and housing harmful 

substances production. 

In all cases, when in the air of the working area the content of harmful 

substances exceeds the MPC or when the oxygen content is less than 17%, it is 

necessary to apply the PPE of the respiratory organs from poisoning and suffocation. 

The means of respiratory protection are: masks for industrial filtering, filter 

respirators, hose gas masks. From mechanical injury to the head, as well as from 

electric shock, different helmets are used. There is a list of occupations, positions and 

works, in the performance of which workers and ITP must necessarily wear 
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protective helmets. Hand protection is carried out in various types of gloves and 

gloves depending on the production environment: from thermal burns, from acid, 

from vibration. Where it is impossible to use gloves (work that requires the sensitivity 

of your fingers and when working with glues, paints) apply paste and ointment. 

Eye protection is used to protect the eye glasses, shields and masks. Protective 

goggles are available in two types: protective goggles open - OCT, protective goggles 

closed - OZZ. All work involving the release of harmful vapor or gases must be 

carried out in the drain cabinets. It is prohibited to perform such work with faulty or 

disabled ventilation. It is strictly forbidden to store any reagents without labels with 

the names of substances. It is unacceptable to clutter corridors and passages in the 

laboratory, as well as approaches to fire extinguishing. It is forbidden to store and 

take food. 

When working in the evening and at night, the laboratory should be at least two 

people, with one of them appointed by the elderly. Employees who embark on a new 

type of flammable or explosive work must receive a TB in advance from their 

supervisor. 

Particular requirements are imposed on the storage of substances. 
The total supply of flammable liquids simultaneously stored in each room must 

not exceed the one-day requirement. The main supply of these substances should be 

stored in special stores. It is unacceptable to store flammable liquids in plastic 

containers because of the danger of the occurrence and accumulation of static 

electricity charges and, consequently, the possibility of a fire. Strong poisonous 

substances (SOD) (arsenic and its compounds, hydrochloric acid and its salts, etc.) 

should be stored in a special closet or metal box under a seal and a lock. Tanks with 

poisonous substances should have clear and vivid labels on the letter "Poison!" and 

the name of the substance. Responsibility for the storage, accounting and expenditure 

of SDI relies on a person appointed by an order on the enterprise (institution, 

organization). 
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IMPROVEMENT OF THE LEGAL FRAME WORK ON LABOR 

PROTECTION IN UKRAINE 

 
Mitiuk L., Ph.D. (IEE, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute); 

Babich V., Tkachenko V., student’s (gr. SM-71mp, PPI Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute) 

 

The Labor Code of Ukraine determines the legal principles and guarantees of 

implementation of the right order about the abilities of productive and creative work by 

citizens of Ukraine. 

The main task of the Labor Code is the regulation of labor relations of workers, 

contributing to the labor productivity increase, improvement of the quality of work, 

increase of the efficiency of social production. 

The Labor Codealso assuresthe basic labor rights of workers. Every citizen of 

Ukraine has the right to work and receive a decent salarythat is no lower than the 

minimum established by the state. The state must create all the necessary conditions for 

productive labor: employment assistance, training and improvement of labor 

qualifications, and, if necessary, provide retraining, issue laws on the limitation of the 

working day and the working week and the provision of a paid annual basic holiday and 

the right to safe labor conditions. The state should provide financial social security in  

old age, in case of illness, total or partial disability, and provide financial assistance in 

case of unemployment. The Labor Code also states the equality of labor rights of 

citizens of Ukraine, prohibits any discrimination in the workplace. 

Every year, amendmentsare made to the Labor Code, some of these changes 

contribute to improving labor relations and some, frankly, are alarming. 

This procedure is as follows: 
the proposal is introduced, discussedatthe relevantcommittee, thenit is 

agreed,puttothe votein theVerkhovna Rada of Ukraine,andif thelaworthe amendment to 

the law wins 226votes,thelawof Ukraineis subject to publishingin thestatelanguage in the 

official printed publications: “Official Messenger of Ukraine”, “Information of the 

Verkhovna Rada of Ukraine”nolaterthan 15 daysafterthe adoptionandsigning of the law. 

A lawentries into force10daysafterits official disclosureifotherwiseis not 

providedforby the law itself,butnotbeforethe publicationdatein theofficialprinted 

publications. 

We will analyze some of the changes of the last period. 
The labor agreement is a phrase well-known to all who at least once had a job. 

Especially now, when conditions for its conclusion have changed. Earlier, a labor 

agreement was considered concluded also when the decree or order was not issued, but a 

worker was actually admitted to work, and conclusion of the contract was made by the 

decree or order of the owner or his authorized body on the admission of the employee to 

work. But to date, an employee cannot be allowed to workwithout a labor agreement, 

issued the same as earlier by a decree or order of the owner or the authorized body for 
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admission of the worker.But there are also changes according to which it must be 

reported to the central executive body on ensuring the formation and implementation of 

public policy on administration of the single contribution for obligatory state social 

insurance about the admission of the worker, in the order established by the Cabinet of 

Ministers ofUkraine (part 4 of Art. 24 of the Labor Code is excluded). 

Part 2 of Art. 48 of the Labor Code establishes the necessity of maintainingwork 

record books for students of higher and vocational schools who are trained in the 

company, institution or organization. Part 3of Art. 48 is supplemented by the 

requirement to issue the work record book within five days after the beginning of the 

internship for students of higher and vocational schools. 

Adoption of these amendments has both positive and negative sides. One of the 

major shortcomings of these changes is the time lost for filling inthe required 

documents. However, at the same time, there will be no situations whenan employer is 

able not to pay salaries for a certain period. 

The maintenance of work record books for students has its positive sides. For 

instance, having finished the university, they will already have some experience that 

most employers require. However, since an employer cannot be confident in a new 

employee while accepting them, of course,the employer will prefer an employee who 

has already worked in this field of activity for a long time. As filling in the documents 

certainly will not be useless, thereby students fall into a vicious circle again, since 

gettinga job requires certain skills, and where to acquire them if you have just graduated 

from the university. 

But as time goes on, new technologies are introduced and this is why these changes 

will soon become no longer relevant. After all, one of theexpected changes is the 

abolishment of work record books, as a unified base already exists where all the data has 

long been entered. Now this question is one of most discussed ones, but ultimately it has 

not been decided yet. 

During the last year, Article 77-2 appeared in the Labor Code, which establishes 

anannual additional holidayfor certain categories of veterans. Now, combatants, war 

invalids, the status of which is determined by the Law of Ukraine, are granted theannual 

additional holiday with the preservation of the employee’s salary for a period of 14 

calendar days per year.Besides, an annual additional holiday can now be received by 

workers who have an adult child – a disabled child from the subgroup A of the group 1, 

which was never before. 

Article 265 regardingresponsibility for violation of the labor laws has also been 

extended. Legal entities and individuals –entrepreneurs that use hired labor are subject  

to a fine if: actual admission of an employee to work without issuing thelabor 

agreement, admission of an employee on a part-time job when working the full-time job 

– at thirty times the minimum salary established by the law at the time of the detection 

of the violation for each employee in respect of which the violation occurred; violation 

of terms of payment of salary, failure to comply with statutory guarantees and benefits 



16 

 

to employees –in tenfold the minimum salary set by the law at the time of the detection 

of the violation for each employee for whom the violation is committed; etc. 

Of course,during the last year, a number of positive changes were introduced 

including those that are worth mentioning, such as the following ones: pregnant women 

cannot be subjected to a probationary periodof employment; the concept of flexible 

hours and the ability to work at home is introduced(hours worked will be fixed, but the 

main criterion in such circumstances will beperforming the work in time);the annual 

basic holiday will be increased from 24 to 28 days;the lunch break will be regulated (at 

least 30 minutes, but no longer than two hours). 

However, there are also changes that causeconcerns about their effectiveness. One of 

these changes is that the employer can now monitor the performance of duties of their 

workers and use technical equipment for that, but the employer must warn the workers 

about the use of technical means (e.g., video surveillance) if it is due to the features of 

production. 

On the one hand,one can understand an employer who hires workers for the sake of 

profit, and so the employer can prevent situations where workers do not fulfill their 

obligations. On the other hand, it is a violation of the integrity of the workplace because 

the concept of "features of production" is not specified. Also,it is worth noting that 

ambiguous formulation is the basis for abuse. 

The added change that allowsan employer to transfer the workers to another 

employer is rather strange. According to the draft Code, the employer has the right to 

temporarily transfer their employee consent to work for another employer in the event of 

downtime by agreement with others employer. However, in practice, this transfer will be 

compulsory, as an employee mightgive consent under pressure or being afraid of losing 

a job. Besides, the term of such a transfer is notestablished (Article 71). 

Numerous amendments are introduced against illegal dismissal, but 

unfortunately,the majority of them are ineffective. One of the measures of protection 

fromillegal dismissalmight be providing proofs of the qualification level, labor 

productivity,conscientious attitude to the labor duties, legality of their own actions or 

inactivity, and explanations overadmitted violations or inappropriate fulfillmentof labor 

duties. However, in practice,this procedure will not grant any opportunities to a worker 

to prevent dismissal due to the lack of the review mechanism of such explanations. 

Usually, they are formally accepted and they do not affect the decision about the 

dismissal. 

The negative changes also include narrowing the rights for aholidayconnected with 

the studying. So now, workers who intend to acquire the second highereducation can be 

granted payable vacation only in the case of their referral for training by the employer. 

During the last period,numerous amendments were made to the Labor Code, many 

of them are still in a state of development. All of them are introduced toaddress issues 

concerning the regulationof labor relations. 
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Thus, despite the controversial amendments,the Labor Code of Ukraine improves 

and provides more protection for certain categories of citizens that were unprotected 

before (mobilized military), but the largest problem isthe problem of implementation of 

these changes in practice, as the system that exists since the Soviet times isdifficultto 

change. 
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ЗАХОДИ ТА ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ВІД ФІЗИЧНИХ НЕБЕЗПЕЧНИХ І 

ШКІДЛИВИХ ФАКТОРІВПІД ЧАС ЕЛЕКТРОДУГОВОГО 

ЗВАРЮВАННЯ 

 
Арламов О.Ю., доц. (каф. ОПЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Основними фізичними небезпечними і шкідливими виробничими 

факторами, що виникають під час дугового і електрошлакового зварювання 

металів є: 

− підвищена температура поверхні устаткування, шлакової ванни, 

матеріалів і повітря робочої зони; 

− підвищене значення напруги в електричному колі, замикання якого 

може статися через тіло людини: 

− підвищені рівні електромагнітних випромінювань, ультрафіолетової та 

інфрачервоної радіації; 

− підвищена яскравість світла; 

− пересувні машини та механізми, вироби, заготовки та матеріали; 

− підвищений рівень шуму. 

Методи захисту працівників від впливу шкідливих і небезпечних  

факторів в силу їх великої різноманітності також численні. Незважаючи на це, 

методи захисту працівників можуть бути класифіковані за певними 

принципами, і один і той же метод може служити для захисту працівників 

одночасно від декількох шкідливих і небезпечних факторів виробничого 

середовища і трудового процесу. 

Методи, заходи та засоби захисту працюючих від впливу шкідливих і 

небезпечних виробничих факторів можуть бути згруповані по ряду критеріїв. 

Безпека праці обумовлюється заходами захисту, які за ознаками і змістом 

можуть бути поділені на: 

− організаційні; 

− технічні; 

− санітарно-гігієнічні; 

− психофізіологічні. 
Технічні фактори відрізняються значною різноманітністю, тому їх, в свою 

чергу, прийнято поділяти на конструкторські, технологічні, експлуатаційні. 

Такий поділ відповідає структурі управління і характеру виробництва багатьох 

організацій та дозволяє оцінювати діяльність відповідних підрозділів в справі 

забезпечення безпеки праці працівників. 

До організаційних заходів захисту працівників під час проведення 

зварювальних робіт [1] відносяться: 

− утримання у безпечному стані будівель, споруд, території цеху чи 

ділянки; 

− організація обслуговування та утримання робочих місць (організація і 

оснащення робочого місця; стан оргтехоснащення, ручного і допоміжного 
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інструменту; безпеку складування матеріалів, заготовок, деталей і готових 

виробів; прибирання робочого місця); 

− організація інструктажівта навчання працівників безпеки праці; 

− забезпечення працівників засобами індивідуального захисту; 
− форми і методи організації праці (індивідуальна, бригадна, змінність, 

режим праці і відпочинку); 

− організація санітарно-побутового та лікувально-профілактичного 

обслуговування працівників. 

Конструкторські реалізують: 
− безпеку конструкції технологічного обладнання (відповідність 

основних елементів конструкції, органів управління, засобів захисту вимогам 

стандартів безпеки праці та інших нормативно-технічних документів); 

− безпеку конструкції технологічного оснащення (пристроїв, інструменту 

та ін.); 

− безпеку конструкції ручного механізованого інструменту та ін. 

Технологічні полягають у: 

− виборі безпечних технологічних методів і режимів роботи; 

− комплексній механізація і автоматизації важких і небезпечних операцій; 

− розміщення виробничого обладнання і організація робочих місць; 
− виборі засобів колективного та індивідуального захисту; 

− включенні вимог безпеки в технологічну документацію; 
− контролю виконання вимог безпеки в діючих технологічних процесах 

та ін. 
Експлуатаційні передбачають дотримання термінів планового ремонту, 

підтримання в справному стані технологічного обладнання та оснащення тощо. 
Санітарно-гігієнічні полягають в контролі показників шкідливих та 

небезпечних факторів. 

Психофізіологічні передбачають: 

− відповідність психофізіологічних можливостей людини, індивідуальних 

особливостей його організму характеру виконуваної роботи (антропометричні 

особливості, швидкість і точність реакцій, стійкість уваги, особистісні якості і 

ін.); 

− професійну підготовленість працівника (навченість, освоєння 

безпечних прийомів праці, знання правил та інструкцій з охорони праці); 

− пропаганду охорони праці, зацікавленість працівників у суворому і 

точному дотриманні вимог охорони праці; 

− дотримання трудової і виробничої дисципліни та ін. 
Іншим критерієм розподілу заходів та засобів захисту є принцип захисту. 

За цим критерієм методи і засоби захисту працюючих представлені таким 

чином. 

1. Нормалізація умов праці. 
Сутність цього методу полягає в проведенні організаційних, технічних та 

інших заходів, спрямованих на зниження рівня факторів, що викликають ризик 

пошкодження здоров'я, і приведення значень шкідливих і небезпечних 



20 

 

виробничих факторів до нормованих величин. На основі ідентифікації небезпек 

і визначення значень факторів виробничого середовища реалізується план 

заходів, в який, зокрема, включається: 

− вдосконалення технологічних процесів з метою зменшення шуму, 

рівнів випромінюваннятощо; 

− модернізація або заміна обладнання, що не задовольняє сучасним 

вимогам безпеки праці та санітарно-гігієнічним нормативам; 

− оснащення приміщень, обладнання та робочих місць необхідними 

засобами колективного захисту. 

2. Захист відстанню. 
Даний метод захисту полягає в тому, щоб по можливості усунути зони 

перетину гомосфери (простір, в якому діє людина) і ноксосфери (простір, в 

якому можливі прояви небезпечних і шкідливих виробничих факторів). 

3. Захист часом. 
Цей метод використовується в тих випадках, коли перші два методу 

неможливо застосувати через технічні причини або їх реалізація не дає 

задовільного результату. В такому випадку нормативно встановлюється 

допустимий час перебування людини в зоні підвищеної небезпеки або 

шкідливості (наприклад, поблизу потужних джерел електромагнітного чи 

оптичного випромінювання). 

4. Адаптація працівників до підвищеного ризику. 

Реалізація цього методу здійснюється по декількох напрямках, а саме: 
− професійний відбір працівників для виконання робіт в умовах 

підвищеної небезпеки; 

− спеціальне навчання працівників певних професій і проведення 

інструктажів; 

− проведення попередніх і періодичних медичних оглядів працівників для 

встановлених професій; 

забезпечення працівників засобами індивідуального захисту (спецодягом, 

захисними окулярами, масками, протигазами та ін.). 

Згідно з ДСТУ 2456-94 [2] при створенні технологічних процесів 

дугового зварювання металів слід передбачати максимально можливу 

механізацію та автоматизацію процесу зварювання і його окремих елементів і 

застосування засобів колективного захисту від впливу шкідливих виробничих 

факторів. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ПРОМИСЛОВОГО ТУРИЗМУ 

 
Ашмаріна Г.Р., ст. викл. (каф. БЖД НУХТ) 

 
Останнім часом з'явилося багато людей, які звичайним пляжам, походам  

в гори і відпочинку за кордоном воліють заводи, фабрики, шахти, терикони і 

великі підприємства. Це - «туристи в касках». Промисловий туризм ніколи не 

буде масовим, але допитливих сміливців багато і в нашій країні, і за кордоном. 

Промисловий туризм є складовою частиною індустріального туризму, 

який також включає і інші підвиди. Наприклад, існує диггерство, руффінг, 

пасивний індустріальний туризм, урбанізм. 

Пасивний індустріальний туризм - найбільш безпечний і простий вид 

індустріального відпочинку. Створюються групи, для яких проводяться 

спеціальні екскурсії по покинутих об'єктах. Це можуть бути старі виробничі 

будівлі, занедбані житлові будинки з особливою історією, закриті військові 

бази. 

Професійні промтуристи запевняють, що промисловий туризм в Україні, 

в порівнянні, наприклад з Голландією, знаходиться в зародковому стані. В 

Європі цей напрям, навпаки, дуже розвинений і є сильним маркетинговим 

ходом. На деяких об'єктах є панорамні тривимірні види, на інших - інтерактивні 

панелі і залучені тренажери. 

До 2007 року у Франція нараховувалось 1700 підприємств, що регулярно 

приймають туристів. Наприклад, приливну енергетичну станцію в Ранса 

щорічно відвідує близько 300 тисяч туристів. У Великобританії шоколадна 

фабрика в Кедберрі приймає до 400 тисяч людей на рік. В Америці немає 

заводів, які хоча б раз на рік не приймали у себе туристичні групи. 

Велику популярність мають і постіндустріальні підприємства. В Іспанії 

найбільше туристів йде відвідувати винні заводи, в Нідерландах - квіткові 

підприємства. Крім діючих заводів, в туристичних цілях використовуються 

оборонні підприємства Другої світової війни. 

На території України збереглося багато старовинних виробництв. 

Особливо цікаві вони будуть іноземному туристу. Адже в нашій країні і на 

Заході виробничий розвиток йшов різними шляхами. У нас виробництва ,що 

втратили своє значення часто кидали, а новий завод будували на новому 

майданчику. У Європі, навпаки, виробничі будівлі перебудовували і навіть 

зносили, щоб на їх місці спорудити нові цехи, а обладнання переплавляли і 

утилізували. В результаті - там майже не збереглося історичних виробництв. І 

щоб подивитися, яким був, наприклад, цукровий завод в XIX - XX столітті, 

туристи зможуть приїхати в Україну. Крім історичних заводів в Україні є цікаві 

виробничі комплекси Радянського періоду, а також сучасні підприємства. 

Промисловий туризм - це найкраща реклама підприємства, адже це 

можливість для просування продукції підприємства як на вітчизняному, так і на 

зарубіжних ринках. Це створення довіри споживача до продукції заводу. Це 
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важливо, наприклад, для виробництва продуктів харчування, автомобілів, 

побутової техніки, меблів і т.д. 

На сьогоднішній день понад три десятки виробничих компаний України 

вже проводять екскурсії на своїх територіях. Це Такі як: виробник дитячого 

харчування «Агуша», українські підприємства Danon, Coca-Cola, Roshen, 

виробник медичних препаратів «Фармак» та завод «Оболонь». 

Деякі з них за рік відвідують до 10 тис. екскурсантів. 

Чому ж тільки деякі підприємства розвивають промисловий туризм і що 

заважає іншим запустити цей процес? 

З закордонним досвідом і приходом на територію України іноземних 

компаній в значній мірі пов'язані зміни в організації генеральних планів та 

благоустрою території. Значна увага приділяється зонам відпочинку на 

території виробництв, оформлення призаводських ділянок. Приклад - 

Ботієвська вітрова електростанція, яка побудована з чіткою довгостроковою 

стратегією. Інфраструктура навколо вітроелектростанції була розроблена таким 

чином, щоб задовольнити амбіційні плани по розширенню бізнесу. Цей проект 

слід розглядати як еталон для України [1]. 

Важливим аспектом формування благоустрою території сучасного 

промислового підприємства є її проникність, відсутність візуальних перешкод і 

огорож. Мається на увазі стратегія відкритості виробництва для відвідувачів. 

Це досягається за допомогою улаштування різних спеціальних зон демонстрації 

процесу виробництва, такі зони можуть бути організовані, як оглядові 

майданчики, спеціальні маршрути (як пішохідні, так і  транспортні), 

майданчики симуляції участі у виробничому процесі. 

Серед чинників, що перешкоджають розвитку промислового туризму 

підприємства називають підвищені вимоги до дотримання правил безпеки, 

необхідність додаткових вкладень для підготовки до прийому туристів і 

внесення коригувань в робочий процес. 

До проведення туру по підприємству потрібно підготуватися. 

На об'єкті постачальник послуги повинен гарантувати: 

- наявність на ресепшен аптечки для надання першої долікарської 

допомоги; 

- письмові інструкції щодо дій в надзвичайних ситуаціях; 

- дотримання і знання персоналом правил безпеки на об'єкті; 

- демонстрацію інструкцій по техніці безпеки; 
- наявність на ресепшен номерів телефонів екстрених служб для зв'язку з 

ними в надзвичайних ситуаціях; 

- наявність відповідальної особи з техніки безпеки (при необхідності). 

Постачальник послуг також повинен: 

- вживати заходів щодо забезпечення особистого захисту (наприклад, 

виділяти заборонені зони для відвідування, встановлювати відповідні знаки і 

покажчики, маркувати небезпечні зони, забезпечувати відвідувачів спеціальним 

спорядженням, таким як маски, шоломи, захисне взуття або спеціальний одяг); 
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- підготувати необхідні форми документів для отримання відповідних 

гарантій для відвідувачів при їх відвідуванні об'єкта; 

- інформувати відвідувачів заздалегідь в усній або письмовій формі про 

правила безпеки; 

- мати набір засобів для надання першої долікарської допомоги в 

кожному місці, де проводяться небезпечні роботи. 

На підприємствах харчової промисловості пропоновані до дегустації 

продукти повинні відповідати стандартам безпеки. 

Відвідувачам повинна бути гарантована можливість помити руки до і 

після закінчення дегустації [2]. Туристичний об'єкт повинен бути ідеально 

чистим, а все обладнання повинно виглядати новим. Потрібно щоб 

співробітники були в чистому, охайному одязі, мати гарний настрій. 

Промисловий туризм можливий тільки в рамках безпечних для 

відвідувачів умов. Вітчизняні промисловці, які зуміли вибудувати виробничий 

процес таким чином, демонструють його. Приклади є і на харчових 

виробництвах, і у виробництві електротехнічного устаткування, і в металургії. 

[3]. Наприклад ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» офіційно відкрив 

відвідування шахт підприємства для організованих екскурсій. Проводить її 

представник відділу охорони праці підприємства. Місце проведення екскурсії 

не просте, тому і підготовка цілком укладається в схему роботи для 

співробітників шахти. Всі обов'язкові етапи присутні: спершу медичний огляд, 

потім інструктаж з техніки безпеки. Далі екскурсантам видається робочий одяг 

шахтаря. 

Промисловий туризм може виконувати також освітню та 

профорієнтаційну функцію, тому перед проведенням екскурсій учнів, що 

відвідують підприємство і виробничі майданчики, слід ознайомити їх з 

правилами поведінки і правилами безпеки. Адміністрація освітньої організації 

призначає наказом керівника екскурсії, який, в свою чергу, несе 

відповідальність за життя, здоров'я учнів і безпечне проведення екскурсії, за 

виконання плану заходів, правил пожежної безпеки, охорони природи, 

дотримання заходів безпеки під час перевезення екскурсантів різними видами 

транспорту. 

 

Література 

 

1. Промышленный туризм в Украине: почему стоит посетить Ботиевскую 

ВЭС [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.segodnya.ua/life/stories/promyshlennyy-turizm-v-ukraine-pochemu- 

stoit-posetit-botievskuyu-ves/. 

2. ИСО 13810:2015* "Туристские услуги. Промышленный туризм. 

Предоставление услуг" (ISO 13810:2015 "Tourism services - Industrial tourism - 

Service provision", IDT). 

3. Турист в каске [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://expert.ru/ural/2015/28/turist-v-kaske/. 

https://www.segodnya.ua/life/stories/promyshlennyy-turizm-v-ukraine-pochemu-stoit-posetit-botievskuyu-ves/
https://www.segodnya.ua/life/stories/promyshlennyy-turizm-v-ukraine-pochemu-stoit-posetit-botievskuyu-ves/
https://www.segodnya.ua/life/stories/promyshlennyy-turizm-v-ukraine-pochemu-stoit-posetit-botievskuyu-ves/
https://www.segodnya.ua/life/stories/promyshlennyy-turizm-v-ukraine-pochemu-stoit-posetit-botievskuyu-ves/
http://expert.ru/ural/2015/28/turist-v-kaske/
http://expert.ru/ural/2015/28/turist-v-kaske/


24 

 

УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ РИЗИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

 
Брожко О.О., студ. (гр. УС-41, ФММ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Управління виробничими ризиками на підприємствах найчастіше 

здійснюється за допомогою менеджменту ризику. Він у першу чергу 

спрямований на розвиток безпеки та безаварійності систем функціонування з 

урахуванням всіх можливих факторів впливу, але крім того, управління 

виробничими ризиками допомагає створити захист підприємству від втрати 

прибутку. Поставлені цілі на виробничих потужностяхдосягаються завдяки 

проведеннюна підприємстві максимально якісного аналізу систем для 

прийняття рішень. Слід враховувати той факт, що фактори виробництва є єдині 

для всіх підприємств ознакою, тому що втілені в них ризики характерні для всіх 

підприємств й установ, хоча, безумовно, ризики є неоднаковими по 

причинівиникнення, величині можливих наслідків йнапрямками їх усунення. 

Проблема управління виробничими ризиками в Україні останнім часом набрала 

широкого розголосу. За останній рік в Україні сталося 3 пожежі на складах 

боєприпасів внаслідок службового недбальства, за даними Державної служби 

статистики знос обладнання на підприємствах склав у 2016 році 58,1%. За 

КВЕД-2010 найбільший знос був у сфері адміністративного та допоміжного 

обслуговування (80,2%) та переробній промисловості (76,4%). 

Виробничі ризики – це такий вид ризиків, які виникають в процесі 

науково-дослідних і конструкторських розробок, виробництва, реалізації та 

післяреалізаціонного обслуговування продукції [1]. Виробничі ризики можна 

класифікувати на 4 групи: 

1. Технологічні ризики. В цю групу включають ризики з інвестиціями та 

інноваціями тобто базується на припущенні можливості недосягнення бажаних 

(запланованих раніше) результатів (втрат). 

2. Виробничі ризики. Сюди включають ризики у процесі розробки стратегії 

підприємства, ризики порушення планових термінів, ризики у постачанні. 

3. Транспортні ризики. 
4. Реалізаційні ризики. До цієї групи відносять маркетингові та комерційні 

ризики. 

З точки зору охорони праці, більш зручною буде класифікація виробничих 

ризиків за сферою виникнення. Це ризики основної виробничої діяльності, 

ризики допоміжної виробничої діяльності та ризики діяльності, що забезпечує 

виробництво. 

До ризиків основної виробничої діяльності відносять ризики поломок 

обладнання, технологічні та аварійні ризики. До ризиків допоміжної діяльності 

входить ризик подовження терміну ремонту обладнання та ризик перебоїв з 

електропостачанням. До ризиків, що пов’язані з забезпеченням виробничої 

діяльності відносять ризики збоїв в інформаційних системах. 

Після класифікації ризику за джерелами утворення можна переходити 

безпосередньо до оцінки ризику. Не всі відхилення від планового значення є 
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ризиком, проявом ризику є лише виявлення такого показника, яке перевищує 

допустимий рівень. Як правило за умови наявності у підприємства надійної 

системи планування та бюджетування, контролю за матеріально-фінансовими 

втратами, головною причиною відхилення цільових показників є фактори 

невизначеності (технологічні процеси, ресурси, працівники, основні виробничі 

фонди, природні явища). 

Для оцінки ризику використовують або вартісні втрати (у грошових 

одиницях), або у кількісних показниках. Це ймовірність виявлення настання 

ризикової події, ймовірність реалізації ризику та тяжкість реалізації ризику. 

Ймовірність та тяжкість ризику можна оцінити від 0 до 10 балів, ймовірність 

настання ризику можна оцінити від 0 до 1. 

Найчастіше виробничі ризики оцінюють за допомогою матриці 
«Ймовірність відмови - тяжкість наслідку» та FMEA-аналізу. Дана матриця дає 

можливість наочно ранжувати ризики, встановлювати пріоритетність їх 

обробки, оцінювати доцільність витрат на обробку (див. табл. 1). 

Таблиця 1 
Матриця «ймовірність відмови - тяжкість наслідку» 

Категорія 
ризику по 

частоті 

Тяжкість 

Катастрофічний 
ризик 

Критичний 
ризик 

Некритичний 
ризик 

Ризик малим 
наслідком 

Частий ризик A A A C 

Ймовірний 
ризик 

A A B C 

Можливий 
ризик 

A B B D 

Рідкісний ризик A B C D 

Практично 
неймовірний 

ризик 

 

B 

 

C 

 

C 

 

D 

 

Джерело: сформовано на основі [2]. 

Ранги відмов: 

А - обов'язковий поглиблений аналіз і проведення обробки ризику. 

В - бажаний поглиблений аналіз, обов'язкове обробка ризику. 

С - можна обмежитися якісним аналізом, обробка ризику не обов'язкова. 

D - додатковий аналіз і обробка ризику не потрібні. 

 

За критерієм відмов за тяжкістю наслідків розрізняють такі ризики: 
1. Катастрофічний призводить до смерті людей, завдає істотної шкоди 

об'єкту і непоправної шкоди навколишньому середовищу. 

2. Критичний (некритичний)- загрожує (не загрожує) життю людей, 

навколишньому середовищу, втратою об'єкта; 

3. Ризик малим наслідком - не відносяться за своїми наслідками ні до 

однієї з перших трьох категорій. 
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FMEA-аналіз є аналізом видів наслідків й критичності відмов. FMEA- 

аналіз є більш легшим ніж складання матриці «ймовірність відмови - тяжкість 

наслідку». Техніка FMEA полягає у тому, що види відмов кожного компонента 

тієї чи іншої системи перераховуються в спеціальній таблиці і документуються 

- разом з передбачуваними наслідками. Метод є систематичним, ефективним і 

детальним, хоча витратний за часом, а також, схильним до повторювальних дій 

[3]. 

Після оцінки виробничих ризиків переходять до їх усунення. Найбільш 

популярними є методами управління ризику як: ухилення від ризику, прийняття 

ризиків, передача ризику, локалізація ризиків, проведення превентивних 

заходів.Ухилення від ризику полягає у відмові від дій та заходів, що тягнуть за 

собою реалізацію неприйнятного рівня ризику. Наприклад це може бути 

відмова від інноваційного обладнання, ненадійних партнерів.Метод прийняття 

ризику означає те, що на підприємстві створюється відповідний резервний 

фонд для покриття збитку від ймовірного ризику. Даний метод є 

малоефективним у разі, якщо на підприємстві аварії є частим явищем. 

Передача ризику полягає у перенесені вини за ризик на третю особу. Сюди 

відносять страхування, лізинг (для машин та обладнання), 

факторинг.Локалізація ризиків здійснюється у вигляді встановлення системи 

норм у тих цехах виробництва, де відхилення від планового значення було 

виявлено найбільше. Наприклад, нормування запасів сировини і матеріалів, що 

дозволяє обмежити ризик зупинки виробництва у разі перебоїв з постачанням. 

Превентивні заходи – метод управління ризиком, що полягає у здійснення 

дій менеджментом компанії спрямовано на зменшення ризику. Даний метод є 

ефективним, але дорогим. Наприклад, якщо на підприємстві відбулося 

збільшення травм на виробництві, керівництву необхідно провести навчання 

або інструктаж для робітників з техніки безпеки. 

Задля ефективного управління виробничими ризиками, підприємствам 

необхідно їх проранжовувати за частотою виникнення та тяжкістю наслідків. 

Вибір методу управління ризиком є для кожної фірми індивідуальним, адже 

співвідношення ефективності від вартості для кожного є різною. 

 
Науковий керівник: Полукаров О.І., канд. тех. наук (каф. ОПЦБ КПІ ім. Ігоря 

Сікорського) 
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НЕБЕЗПЕЧНІ ФАКТОРИ , ЯКІ ВИНИКАЮТЬ ПРИ ПРОВЕДЕННІ 

ПАЯЛЬНИХ РОБІТ У ВИРОБНИЦТВІ ЕЛЕКТРОНІКИ 

 
Бурковський Я. Ю., студент (гр. РВ-42, РТФ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Вступ. Як відомо, електронна промисловість є одним із пріоритетних 

напрямків розвитку усіх високорозвинених країн світу. Виробництво сучасної 

електроніки відноситься до найбільш високотехнологічних та наукомістких 

галузей економіки, що, в свою чергу передбачає використання в процесі 

виробництва надзвичайно складних технологічних комплексів та установок і 

великої кількості агресивних і токсичних речовин і матеріалів. 

Електричне та електронне обладнання містить різні небезпечні речовини, 

які є шкідливими для здоров'я людини і навколишнього середовища. У той час 

як деякі природні речовини не несуть шкоди в своєму природному стані, їх 

використання у виробництві електронних приладів часто призводить до 

з'єднань, які є небезпечними [1]. Використання стерильних методів 

виробництва і велика кількість заходів, що присвячені забезпеченню чистоти в 

процесі виробництва може створити небезпечну ілюзію, що виробництво 

електроніки є безпечним і стерильним процесом. Промислова гігієна є 

серйозною проблемою в цій галузі промисловості. 

Багато з хімічних речовин, що беруть участь в процесі паяльних робіт 

можуть завдати серйозної шкоди для здоров'я людини при порушенні техніки 

безпеки [2]. 

Предметом дослідження є визначення небезпечних і шкідливих для 

людини факторів при проведенні паяльних робіт. 

Мета дослідження. Визначення джерел небезпеки, що виникають в 

процесі пайки, що дозволить зменшити ризик виникнення різноманітних 

захворювань. 

Аналіз публікацій. Найбільшого поширення при виробництві різних 

виробів за допомогою паяння отримала система припоїв олово-свинець. Дані 

припої застосовуються при пайку сталей, нікелю, міді та її сплавів, в тому числі 

при паянні мікроелектронних елементів. Різні співвідношення олова і свинцю 

визначають властивості припоїв. Олов'яно-свинцеві припої в порівнянні з 

іншими мають ряд переваг: високу змочувальну здатність хорошим опором 

корозії, зручністю застосування. Для забезпечення спеціальних властивостей 

олов'яно-свинцеві припої легують різними елементами, зокрема сурмою, 

сріблом, кадмієм. Сурма та срібло підвищують температуру плавління 

олов'яно-свинцевого припою, а кадмій, навпаки, знижує. Процеси пайки або 

лудіння олов'яно-свинцевими і олов'яно-свинцево-кадмієвих припоями можуть 

супроводжуватися виділенням токсичних речовин: свинцю і окису кадмію, що 

відповідно до ГОСТ 12.1.007-76 відносяться до речовин 1-го класу небезпеки 

[3]. Надходження шкідливих речовин в організм людини в  умовах 

виготовлення і використання припоїв можливо при вдиханні забрудненого 
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повітря, а також з водою і їжею при недотриманні працівниками особистої 

гігієни. викликає роздратування шкірних покривів [4]. 

Основні результати дослідження. Щоб зменшити шкідливий вплив на 

здоров’я працюючих з олов'яно-свинцевими і олов'яно-свинцево-кадмієвих 

припоями Європейський парламент і Рада з відходів електричного та 

електронного обладнання (WEEE), 27 січня 2003 року ввели в дію директиву 

2002/96 / ЄС, а саме перехід на безсвинцеві технології виготовлення 

електронного обладнання. Безсвинцеві припої мають більш високу температуру 

плавлення і більш низькі показники змочування, ніж олов’яно - свинцеві. Тому 

для обробки поверхонь застосовують спеціальні активні флюси, які більш 

шкідливі для здоров'я людини, ніж свинець, що міститься в складі припою. 

Проведені дослідження показали [5], що механічні характеристики паяних  

швів, виконаних безсвинцевими припоями, набагато гірше, ніж швів,  

виконаних припоями, що містять свинець. При цьому, температура плавлення 

безсвинцевих припоїв, вища, ніж у звичайних олов’яно-свинцевих евтектичних 

сплавів, що негативно впливає на електрорадіоелементи. 

Таким чином, пайка може надати негативний вплив на організм людини. 

Джерелами такого впливу є в основному допоміжні матеріали: припої, флюси 

та газові середовища. У процесі виготовлення електроніки використовується 

велика кількість токсичних та небезпечних речовин які неможливо вилучити з 

виробничого циклу. Тому оптимальними способом мінімізації впливу на 

людський організм та навколишнє середовище можна вважати вдосконалення 

систем безпеки, вторинну переробку, посилення контролю за токсичними 

хімікатами, їх використанням і зберіганням. За цими критеріями можна 

сформувати наступні рекомендації: 

 вплив органічних розчинників та паяльних матеріалів можна зменшити 

шляхом їх збереження і повторного використання, за допомогою закритих 

систем доставки, замкнених циклів виробництва, використання витяжок та 

вентиляторів з системами сигналізації; 

 установка систем адсорбції на активованому вугіллі збирати і до 90% 

небезпечних речовин, розпилених у повітрі [6]. 

Висновки. Паяльні роботи використовують речовини, які шкідливо 

впливають на організм людини. Заміна олов'яно-свинцевих і олов'яно- 

свинцево-кадмієвих припоїв згідно директиви 2002/96 / ЄС безсвинцевими 

припоями не зменшує фактично шкідливий вплив технологічного процесу за 

рахунок використання спеціальних активних флюсів, які більш шкідливі для 

здоров'я людини, ніж свинець. 

Для зменшення шкідливого впливу пайки рекомендуємо поліпшувати 

процеси поводження з шкідливими речовинами та використовувати сорбенти 

для зв’язування шкідливих аерозолів в повітрі робочої зони. 

 
Науковий керівник: Гусєв А. М., к.б.н., доцент (каф. ОПЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 
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РИЗИК-ОРІЄНТОВНИЙ ПІДХІД СУЧАСНОГО ПРОМИСЛОВОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

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

 

Будь-яке сучасне підприємство України орієнтується на великі ринки 

збиту. В останні роки, в зв’язку із нестабільною політичною ситуацією в країні, 

скоротилися обсяги постачання продукції до традиційних ринків (зокрема 

російського). Більшість вітчизняних підприємств переорієнтувалися на ринки 

Європи, Канади та інших країн. При укладанні контрактів з міжнародними 

ринками основною умовою є використання підприємством стандартів, що 

запроваджені Міжнародною Організацією із Стандартизації (ISO), а також 

британських стандартів серії ОНSAS 18000, що можуть застосовуватися в 

організаціях усіх типів, незалежно від їх приналежності, обсягів виробництва та 

форм власності. Стандарт BS OHSAS 18001:2007 «Система управління 

охороною праці. Вимоги». 

У Європейському Союзі ризик-орієнтований підхід закріплено ст. 2, 3 

Європейської соціальної хартії (переглянутої), а також так званою «рамковою» 

Директивою № 89/391/ЄЕС Ради щодо встановлення заходів із заохочення 

поліпшення охорони здоров’я та безпеки праці працівників. На вітчизняних 

промислових підприємствах досить часто оцінка ризику розглядається окремо 

від інших складових СУОП (системи управління охороною праці), що 

ускладнює зв'язок оцінки ризиків із іншими елементами системи. 

На сьогоднішній день великим попитом користуються фахівці і 

спеціалісти з питань охорони праці, що мають компетентності з ризик- 

орієнтовним підходом мислення. Для більшість підприємств такі менеджери є 

ключовими у впроваджені сучасних безпечних методів безпеки праці системи 

менеджменту промислового підприємства. 

Ризик-менеджмент – це управління підприємством в цілому з 

урахуванням впливу ризиків на основі процесу їх ідентифікації, оцінки та 

аналізу, а також вибору і використання методів нейтралізації їх наслідків з 

метою досягнення оптимального співвідношення між рівнем ризику та 

стратегічними можливостями підприємства. Менеджмент з ризик-орієнтовне 

мислення передбачає розробку та реалізацію заходів та методів управління 

чисельними небезпеками і можливостями (позитивними і негативними). Тобто 

виробництво продукції, яка підпадає під дію технічних регламентів без аналізу і 

оцінки ризиків неправомірне. 

Ефективний процес управління ризиком не може бути сукупністю 

фрагментарних дій, оскільки він повинен бути сформованим у комплекс дій, 

який є частиною загального управління бізнесом. Особливостями системного 

управління ризиками безпеки праці є: 

– безперервний процес, який охоплює всю організацію; 

– здійснюється співробітниками всіх рівнів організації; 
– використовується при розробці та формуванні стратегії; 
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– використовується всією організацією, на кожному її рівні і кожним 

підрозділом та включає аналіз портфелю ризиків на рівні організації; 

– спрямовано на визначення подій, які можуть впливати на підприємство 

та управляти ризиками таким чином, щоб вони не перевищували ризик- 

апетити; 

– надає керівництву обґрунтовані гарантії досягнення цілей. 
Відділ з управління ризиками повинен займатися вирішенням практичних 

питань, пов’язаних з виявленням ризику, веденням статистичної та 

реєстраційної обробки інцидентів, розробкою та реалізацією заходів з 

підвищення безпеки підприємства, здійсненням страхової діяльності, 

укладанням угод зі страхування та перестрахування. 

При відсутності або нестачі статистичних даних про ризики на 

промисловому підприємстві, зокрема, на робочому місці, при вирішенні 

завдання управління ризиками безпеки праці ризик-менеджеру слід: 

І. На стадії планування: 

1. Виявити (ідентифікувати) небезпеки. 

2. Визначити можливі прояви небезпеки і вибрати показник шкоди. 
3. Визначити можливі наслідки прояви небезпеки - виникнення шкоди 

здоров’ю і життю працівника. 

4.Визначити ймовірність (частоту) настання шкоди. 

5.Кількісно або якісно оцінити (розрахувати) ризик. 

ІІ. На стадії впровадження: 
1. Мати навички і вміння, відповідності вимогам функціональних 

обов’язків і повноважень, ресурсів та ролей. 

2. Проводити навчання, визначати компетентності, усвідомленість 

вивченого. 

3. Інформувати про порядок зв’язку, участі та інформування. 
4. Мати навички і вміння з управління документацією, операціями, 

визначення відповідності. 

5. Розроблення заходів упередження аварійних ситуацій та реагування на 

них у разі виникнення. 

ІІІ. На стадії перевірки: 
1. Наявність внутрішнього аудиту. 

2. Управління записами. 

3. Визначенням результативності і моніторингу. 

4. Оцінювання відповідності законодавству. 
5. Розслідування інцидентів, невідповідностей, корегувальні та 

попереджуючі дії. 

ІV. На стадії коректування: 

1. Аналіз зі сторони керівництва. 

Джерелами інформації для виявлення небезпек є: 
– нормативно-правові та технічні акти, довідкова та науково-технічна 

література, локальні нормативні акти та інше; 

– результати державного санітарно-епідеміологічного нагляду; 
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– результати виробничого контролю за дотриманням санітарних правил і 

виконанням санітарно-протиепідемічних (профілактичних) заходів; 

– результати атестації робочих місць; 

– результати санітарно-епідеміологічної оцінки; 

– результати спостереження за технологічним процесом, виробничим 

середовищем, робочим місцем, роботою підрядних організацій, зовнішніми 

факторами (дорогами, організацією харчування, кліматичними умовами і т. д.); 

– результати аналізу анкет, бланків, опитувальних листів і т. д.; 

– результати аудиту (опитування) колег та співробітників; 

– досвід практичної діяльності. 
Для проведення оцінювання ризику існують багато різноманітних груп 

методів: 

1. Креативні (мозковий штурм; метод Делфи; структуроване або 

напівструктуроване інтерв’ю). 

2. Аналізу сценаріїв (аналіз причин і наслідків; аналіз дерева відмов; аналіз 

дерева події; аналіз сценаріїв; дерево рішень; аналіз рівня захисту; аналіз 

ризику для навколишнього середовища та інші.). 

3. Аналізу індикаторів (чек-листи; СIRS; CBRM). 
4. Функціонального аналізу (FMEA; аналіз небезпек; HAZOR; HACCP; 

аналіз людської надійності). 

5. Статистичні методи аналізу (FN крив; аналіз Маркова; метод Монте- 

Карло; статистика Бейса і мережі Бейса). 

Висновок. Впровадження в діяльність промислового підприємства 

міжнародної системи ризикорієнтовного менеджменту працеохоронної 

діяльності дозволяє ідентифікувати небезпеки та проводити оцінювання 

професійних ризиків. Запропонована методика упередження небезпек або 

небезпечних ситуацій дозволяє забезпечувати стабільність розвитку, 

підвищувати рівень безпеки, за рахунок здійснення всіх видів діяльності в 

контрольованих умовах. 
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БЕЗПЕКА ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ВАНТАЖНО- 

РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ РОБІТ ПРИ ТРАНСПОРТУВАННІ 

ВАНТАЖІВ МІЖ ЕКВАДОРОМ І УКРАЇНОЮ 

 
, к.т.н., доц., Гавриш А. С., к.т.н., доц. (каф. ТПТ, ТЕФ КПІ ім. 

Ігоря Сікорського), Гальєгос Л.Х.А., студ. (гр. ТП-71м, ТЕФ КПІ 

ім. Ігоря Сікорського) 

 

Вантажно-розвантажувальні роботи виконують під керівництвом 

спеціально призначеного інженерно-технічного працівника, який визначає 

безпечні засоби навантаження, розвантаження та транспортування вантажів і 

несе безпосередню відповідальність за дотримання правил безпеки під час їх 

виконання [1-3]. Проводять такі роботи на твердій та рівній місцевості. Розміри 

площадок визначають залежно від характеру робіт, транспортних засобів та 

вимог безпеки. До виконання робіт допускають осіб не молодше 18 років, які 

пройшли навчання та перевірку знань з безпечних методів праці. 

Вантажно-розвантажувальні роботи виконують механізованим способом за 

допомогою підіймально-транспортного обладнання (кранів, навантажувачів тощо) 

та засобів малої механізації (блоків, талів, лебідок, домкратів тощо). 

Механізований спосіб вантажно-розвантажувальних робіт є обов’язковим для 

вантажів масою понад 50 кг, а також у разі піднімання вантажів на висоту понад 

три метри. Роботи виконують згідно з технологічними картами, проектами, 

інструкціями та нормативно-технічними документами, в яких є вимоги безпеки на 

їх проведення. На місцях виконання робіт вивішують схеми стропування 

вантажів, таблиці допустимих висот штабелів, розміри проходів та проїздів між 

штабелями. На всіх підйомних механізмах мають бути написи про граничне 

навантаження та дату наступного випробування. Допоміжні пристосування мають 

бути з тавром. Підйомні механізми та допоміжні пристосування (блоки, канати, 

троси та ін.), що використовують під час такелажних робіт, мають відповідати 

за своєю вантажопідйомністю підніманим вантажам. 

Вантажно-розвантажувальні роботи з пилоподібними матеріалами, як 

правило, виконують механізованим способом. У разі виконання цих робіт 

вручну працівників забезпечують спецодягом, спецвзуттям, респіраторами та 

проти пиловими окулярами. 

Під час піднімання і переміщення вантажів вручну слід дотримуватись 

норм переміщення вантажів. Гранична норма перенесення вантажів вручну 

рівною горизонтальною поверхнею на одного працюючого не має 

перевищувати: для чоловіків – 50 кг; для жінок: 

 за піднімання та переміщення вантажу у разі чергування з іншою 

роботою (до 2 разів на годину) – 10 кг; 

 за піднімання та переміщення вантажу постійно протягом робочої зміни – 

7 кг; 

 сумарна вага вантажу, який переміщують протягом кожної години робочої 

зміни, не має перевищувати 350 кг з робочої поверхні та 175 кг з підлоги. 

Гавриш С.А. 
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У масу вантажів, що піднімають та переміщують, зараховують масу тари 

та упаковки. Переносити матеріали на носилках допускають на відстань не 

більшу 50 м горизонтальною поверхнею. Під час навантаження та 

розвантаження вантажів з транспортних засобів вручну заборонено 

застосовувати дошки товщиною меншою 50 мм. 

У разі застосування будь-яких такелажних пристосувань (котків, сходів, 

тачок, канатів та ін.), а також ломів, лопат тощо необхідно перевіряти їх 

справність перед початком проведення робіт. Переносити вантаж на держаках 

лопат, ломах тощо заборонено. Штучні вантажі після навантаження на 

транспортні засоби встановлюють й закріплюють таким чином, щоб уникнути 

їх зміщення під час транспортування. Висота вантажів не має перевищувати 

габаритну висоту проїздів під мостами та в тунелях. Маса вантажу не має 

перевищувати стійкість транспортного засобу. Якщо вантаж піднятий над 

проїжджою частиною більш ніж на 3,8 м чи виступає за задню точку габариту 

транспортного засобу більш ніж на 2 м, його перевезення узгоджують з 

відповідними дорожньо-експлуатаційними та комунальними організаціями. 

Укладені матеріали не повинні мати частин, що стирчать. Усі працівники, які 

виконують вантажно-розвантажувальні роботи, повинні користуватись 

рукавицями. 

Під час проведення вантажно-розвантажувальних робіт із застосуванням 

екскаваторів, кранів, навантажувачів забороняється водіям і працівникам, які 

супроводжують вантаж, перебувати у кабіні автомобіля, не обладнаного 

захисним козирком. Забороняється стояти під грейферами, стрілами кранів і 

машин, на залізничних коліях, шляхах механізмів і кранів, в районі 

переміщення скреперів. 

Під час розвантаження навалочних вантажів на естакадах та коліях, 

укладених на висоті, люки вагонів-контейнерів необхідно відкривати із 

спеціальних містків, а закривати їх – за допомогою спеціальних 

люкопідіймачів. Під час відкривання люків, дверей та бортів слід стояти поза 

зоною можливого падіння вантажу або можливого удару бортом чи люком. Для 

переходу із вагонів на вантажно-розвантажувальну площадку, в складське 

приміщення і в зворотному напрямку необхідно установити сходи з рифленого 

заліза або дошок, які повинні відповідати вимогам чинних будівельних норм. 

Пересувати вагони або платформи вздовж фронту розвантажування 

(навантажування) слід локомотивами, штовхачами та маневровими лебідками. 

Виконувати цю роботу вручну із застосуванням найпростіших застосувань 

(ручної лебідки, аншпугу тощо) дозволяється у виняткових випадках і тільки 

вздовж горизонтальної ділянки колії. У цьому разі у вагонах не повинно бути 

небезпечних вантажів, а кількість вагонів обмежена одним навантаженим або 

двома обов’язково зчепленими порожніми вагонами. Пересувати вручну 

дозволяється на відстань, що не перевищує довжину вагона, і під безпосереднім 

керівництвом спеціально призначеного працівника. 

На електрифікованих залізницях підніматись на дахи вагонів, цистерн, 

навантажених платформ, напіввагонів і контейнерів для виконання будь-яких 
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робіт дозволяється тільки після вимкнення контактної мережі та її заземлення. 

Під час проведення вантажно-розвантажувальних робіт на відкритому 

рухомому ешелоні поблизу електрифікованої залізниці необхідно стежити , 

щоб працівники та інструмент, яким вони користуються, та вироби, що 

навантажуються (розвантажуються), були на відстані понад 2 м від 

струмопровідних частин контактної мережі під напругою. Роботу на рухомому 

ешелоні, розміщеному на відстані від 2 до 4 м від струмопровідних частин 

контактної мережі, дозволяється проводити без знімання напруги і заземлення 

контактної мережі, але під наглядом спеціально призначеного працівника. За 

більшої відстані від струмопровідних частин нагляд не потрібен. 

Розвантажувати цистерни під проводами контактної мережі заборонено. 

Зливати небезпечні вантажі з цистерн або розвантажувати їх у тарі необхідно з 

дотриманням відповідних вимог безпеки. 

Бутлі слід перевозити в корзинах або дерев’яних латах, що відповідають 

вимогам безпеки. Не дозволяється ставити корзини або лати з бутлями одна на 

одну (у 2 яруси) без міцних прокладок, що оберігають нижній ярус від 

розбивання під час перевезення. Бутлі слід установлювати в кузові автомобіля і 

щільно закривати. Наповнений бутель обов’язково повинні переносити два 

працівника. На короткі відстані і по сходах дозволяється переносити бутлі двом 

працівникам у корзинах тільки після попередньої перевірки дна корзини на 

міцність. Допускається перевозити бутлі на спеціальних візках. 

Під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт з важкими і 

довгомірними вантажами перебування працівників у кузові транспортного 

засобу заборонено. 

Площадки для проміжного складування вантажів слід розміщувати на 

відстані понад 2,5 м від залізничних колій і автомобільних доріг. 

Не дозволяється одночасне розвантажування автомашини або платформи 

та прибирання (перенесення на інше місце) раніше спущених вантажів. 

Під час установлення транспортних засобів для виконання вантажно- 

розвантажувальних робіт необхідно вжити заходів щодо запобігання 

самочинному руху цих засобів. Водії (машиністи) усіх видів транспортних 

засобів і механізмів зобов’язані виконувати сигнали «стоп», ким би вони не 

подавались. 

Працівників слід перевозити справними спеціально призначеними для 

цього транспортними засобами. Не дозволяється перевозити їх поза кабіною 

автомобіля-самоскида, автомобіля-цистерни, трактора, самохідними машинами 

і механізмами, вантажними причепами, напівпричепами, вантажними 

моторолерами тощо, конструкція яких не пристосована для перевезення 

працівників. 

Висновки 

1. Розглянуті особливості безпеки вантажно-розвантажувальних робіт 

механізованим способом за допомогою підіймально-транспортного обладнання та 

засобів малої механізації. 
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2. Наведені особливості безпеки вантажно-розвантажувальних робіт під час 

піднімання і переміщення вантажів вручну. 

3. Проаналізовані граничні норми перенесення вантажів вручну рівною 

горизонтальною поверхнею на одного працюючого для чоловіків і для жінок. 

4. Приділена увага безпеці вантажно-розвантажувальних робіт при 

використанні автомобільного і залізничного транспорту на суходолі і в портах. 

Відмічені особливості для електрифікованих і не електрифікованих ділянок 

залізниць. 

5. Матеріали статті можуть бути використані під час підготовки розділу 
«Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» в атестаційних роботах 

та дисертаціях магістрів з урахуванням відповідної теми. 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
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Гльоза М. Ю., студ. (гр. БМ-61м, ФБМІ КПІ ім. Ігоря Сікорського); 

Демчук Г. В., к.т.н., доцент (каф. ОПЦБ КПІ ім. Ігоря. Сікорського) 

 

Під операційним блоком (ОБ) слід розуміти комплекс спеціально 

обладнаних приміщень, призначених для проведення хірургічних операцій. 

Операційна – це спеціально обладнане приміщення для проведення 

хірургічних операцій. Розвиток серцево-судинної хірургії, поглиблення її 

спеціалізації зумовили створення багатьох профільних ОБ, до яких відносять 

«класичну» кардіохірургічну та електрофізіологічну операційні. Вони різняться 

відповідним обладнанням, зокрема хірургічною технікою, рентгенівськими та 

лазерними установками, апаратами для штучного кровообігу тощо. 

Складність операцій, насичення операційних складною технікою привело 

до необхідності створення ОБ з чітко організованою роботою всіх ланок, серед 

яких основною є операційна. ОБ, як правило, входить до складу хірургічного 

відділення, проте у великих лікувальних закладах може обслуговувати декілька 

хірургічних відділень. На прикладі ДУ «Національного інституту серцево- 

судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМН України» бачимо, що великій 

кількості пацієнтів і відділень відповідають декілька операційних блоків, 

обидва з яких розташовані на 2 поверсі у правому та лівому крилі. У даному 

випадку, ОБ виділяють в окреме самостійне відділення, що розділяється на 2 

блоки: септичний і асептичний, які ізолюються один від одної і від палатних 

відділень. 

В обох зазначених випадках, операційні згідно з вимогами розташовується 

ізольовано від інших приміщень, мають достатністю кубатуру, освітлення, 

зручність для прибирання та миття. Стіни підлога і стеля - гладенькі, стики між 

ними – закладаються плиткою світлих тонів. Площа (36-48 м2), розміри, 

комунікації (водопровідні та каналізаційні труби), мікроклімат (температура в 

межах 22—23 °С, вологість до 55%) для зазначених варіантів ОБ не 

відрізняються. 

Особливу увагу слід звернути на освітлення. Для обох варіантів ОБ 

ставляться такі вимоги: достатня освітленість, мінімальний засліплювальний 

вплив джерел світла і блискучість, рівномірність освітлення, відсутність різних 

і глибоких тіней, а також перепадів освітлення під час операції; наближення 

спектравипромінювання штучного джерела до спектра природного освітлення; 

відсутність нагрівання лампи. Однак, при плануванні операційної загального 

кардіохірургічного профілю орієнтуються за сторонами світу таким чином, щоб 

вікна виходили на північ, північний схід і захід. Операційний стіл 

встановлюють перпендикулярно до вікна. Як бачимо на рис. 1, в операційній 

електрофізіологічного відділення, стіл встановлюємо паралельно до вікна, 

навпроти якого встановлюємо необхідні монітори. Це зроблено для того, щоб 
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природне (денне освітлення) не сліпило чи заважало хірургові дивитись на 

монітори. 

Важлива відмінність між ОБ кардіохірургічного та електрофізіологічного 

відділень полягає у наявності допоміжного операційного приміщення. Воно 

розташовується безпосередньо перед операційною і має до неї доступ через 

двері та великі скляні вікна, легко дезінфікується та прибирається. Його 

головним завданням є розміщення центру управління та регулювання 

ренгендіагностичної, ангіографічної чи радіочастотної установок. 
 

Рис. 1 – План електрофізіологічного операційного блоку: 1 – стерильний 

перевізний стіл;  2 – навісна консоль з обладнанням;  3 – стіл з рентген установкою, що 

обертається; 4 – навісна консоль з моніторами; 5 – стілець хірурга; 6 – шафа з ліками; 7 – 

стіл; 8 – монітор; 9 – операційний комп’ютер;10 – стілець-крісло; 11 – вішалка; 

12 – захисне скло; 13 – освітлювальна лампа; 14 – батарея. 
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Різним також є оснащення операційних. Вони обоє мають операційний 

стіл, наркозну апаратуру, обладнання робочого стола операційної медичної 

сестри, операційні меблі, освітлювальну систему, сигналізацію, спеціальні 

апаратуру й обладнання, які визначаються кардіохірургічним профілем 

операції, вакуумну апаратуру. Особливим для електрофізіологічної операційної 

є відсутність апарату штучного кровообігу, термостату, та дезинфікатору крові 

для повторного переливання в пацієнта. Натомість, вона має навісну консоль з 

обладнанням, стіл з рентген установкою, що обертається, навісну консоль з моніторами та 

операційний комп’ютер з монітором. Окрім цього, деякі операційні і ДУ 

«НІССХ ім. М.М. Амосова» зокрема оснащені мікрофоном та деякою 

аудіотехнікою для зв’язку інженера та хірурга. 

Так як електрофізіологічну операційну можна віднести до 

рентгенологічної, хірург та медичний персонал, що приймає безпосередню 

участь у хірургічному втручанні мають бути одягнені у захисних від 

випромінювання одяг. Безпечність їхньої роботи передбачає заземлення 

металевих частин рентгенівських апаратів та інших електричних пристроїв, а 

також постійний дозиметричний контроль. З метою знешкодження свинцю не 

рідше одного разу на місяць слід проводити вологе прибирання приміщень 

рентгенопераційних з використанням 1—2 % розчину оцтової кислоти. 

Підсумовуючи вищесказане, слід зазначити, що особливості ОБ 

кардіохірургічного та електрофізіологічного відділень обумовлені вузьким 

кардіологічним профілем і наявним обладнанням, до експлуатації якого 

висуваються певні правила та техніка безпеки. 
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ІННОВАЦІЇ У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ ВУГІЛЬНОЇ ТА 

МЕТАЛУРГІЧНОЇ ГАЛУЗЕЙ УКРАЇНИ 
 

Гракова Д. О., студентка (гр. РС-41, РТФ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Вступ. При поточній ситуації в галузі охорони праці чисельність 

зайнятих в умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам, 

неухильно зростає. Колись список професійних хвороб в нашій країні складався 

з 15 найменувань, тепер же майже з 40. Це збільшення пов'язане з 

канцерогенними, мутагенними, психоневрологічними факторами, які шкідливо 

впливають на людину при, здавалося б, прогресивних технологіях. Все це 

свідчить про серйозні недоліки в реалізації державної політики в галузі охорони 

праці. В належній мірі не забезпечується комплексний, системний підхід до 

всього спектру профілактичних заходів в цій області, як це передбачається при 

впровадженні інноваційних процесів в науці, техніці і економіці країни [1]. 

Предметом дослідження є заходи, які можна впровадити на українських 

металургійних заводах та в сфері вугільної та гірничої промисловості, тому що 

ці галузі є одними з найголовніших для української економіки, але мають 

найгірші умови праці. 

Аналіз публікацій. Найбільш гостро стоїть питання про забезпечення 

безпеки засобів виробництва на стадії проектування, розробки і впровадження 

нових технологій і техніки. Двадцяте століття запам'яталося в історії нашої 

країни багатьма подіями, в тому числі небаченим в попередній історії науково- 

технічним прогресом. Однак слід визнати, що він не привів до очікуваного 

результату в області докорінного поліпшення умов праці. 

Вжиті заходи щодо розвитку науково-технічного прогресу були 

спрямовані головним чином на підвищення продуктивності у виробничій сфері 

і не чинили істотного впливу на зниження рівнів шкідливих виробничих 

факторів, нервово-психічного перенапруження людей. Більше уваги 

приділялося наданню різних компенсацій за роботу зі шкідливими умовами 

праці, підвищенню оздоровчого потенціалу, включаючи розвиток санаторно- 

курортного лікування. Такий підхід був можливий при повному державному 

регулюванні економічних і соціальних питань, коли керівник підприємства був 

зобов'язаний виконувати всі державні установки і не мав права втручатися в їх 

регулювання. В умовах ринкової економіки, коли роботодавець самостійний у 

своїй господарській діяльності, принципи регулювання питань в галузі охорони 

праці сковують його дії в пошуку нових рішень і запровадження новацій [2]. 

Для цілеспрямованого докорінного поліпшення умов праці на тих 

ділянках і виробництвах, де вони особливо несприятливі, потрібне прискорене 

впровадження більш прогресивних і принципово нових технологічних процесів, 

розробка таких технологічних рішень, які сприятимуть ліквідації або істотному 

скороченню фізично важких робіт, а також робіт з несприятливими 

виробничими умовами. Заходи щодо забезпечення сприятливих умов праці 

необхідно передбачати і розробляти вже на стадіях наукового задуму і 
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передпроектних досліджень, а потім послідовно реалізовувати в ескізному 

проектуванні, робочих кресленнях і технологічних картах, не допускаючи 

ніяких відступів від проектів. Державний контроль за суворим дотриманням 

норм і вимог з безпеки праці також має здійснюватися на всіх стадіях створення 

нових технологій і техніки [3]. 

Основні результати досліджень. Зараз в розвинутих країнах, крім 

адміністративних методів впливу на ситуацію, в гірничої та металургійної 

промисловості активно впроваджуються сучасні технології, які можна 

застосувати на наших виробництвах. Такі інновації допоможуть знизити 

травматизм та будуть сприяти тому, що працівники стануть більш 

відповідальнішими за безпеку. Наприклад, в гірничорудному секторі 

традиційно задіяні багато великогабаритних машин, що працюють на 

кілометрових горизонтах гірських копалень. Кожен такий «кріт» бере в ківш 

близько 25 т руди і іноді змушений рухатися заднім ходом. Щоб уникати 

інцидентів, пов'язаних з наїздами самохідної підземної техніки на людей, 

впроваджується система позиціонування транспорту і «пішоходів». На машини 

встановлюють свого роду мобільні реєстратори, які за допомогою світлових і 

звукових сигналів попереджають можливий інцидент. Крім того, частину 

техніки оснащують відеореєстраторами, а нещодавно на одному з рудників 

європейської компанії в тестовому режимі перед зміною запускають 

електронний екзаменатор. Цей комп'ютеризований комплекс дозволяє 

проводити масове швидкісне тестування працівників. Для контролю знань 

використовуються текстові питання, інтерактивні відеофайли і 3D-комп'ютерні 

моделі. На одне опитування відводиться не більше 20 секунд, протягом яких 

перед початком кожної зміни гірник повинен продемонструвати свої знання 

техніки безпеки [4]. 

Комп'ютерні технології почали застосовуватися для охорони праці на 

підприємствах вугільної промисловості. Понад 100 тис. працівників галузі 

користуються відеоінструкціями з ОП та інтерактівними мультимедійними 

програмами. Психологія людини влаштована таким чином, що вона 

запам'ятовує не більше 10 відсотків із почутої інформації. На думку експертів у 

сфері охорони праці, інструктажі з техніки безпеки у вигляді довгих лекцій 

марні. А інформація, яка представлена візуально, гарантовано запам'ятається 

більш ніж наполовину. Якщо програма інтерактивна, то відсоток 

запам'ятованих образів може вирости до 90. Програма для шахтарів схожа на 

відеоігру, сюжет якої дозволяє дізнатися про безпечні прийоми виконання робіт 

або дій в аварійних умовах. Шахтарі, сідаючи за комп'ютер, виступають в ролі 

персонажа, якому необхідно приймати рішення в тій чи іншій ситуації. 

Також варто відзначити важливість засобів індивідуального захисту.  

Нова серія захисного взуття з композитним носком перешкоджає перетисканню 

верхнього краю стопи, що запобігає втомі ніг працівника, а головне - запобігає 

ушкодженню стопи при ударі. Також вже застосовується високоефективний 

зварювальний костюм з бавовняної тканини з вогнезахисним просоченням. 

Термін служби костюма перевищує брезентовий аналог в два-три рази. Одяг 
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для захисту від теплового впливу електричної дуги виготовлений з тканини, що 

має високі вогнестійкі властивості і низьку теплопровідність, не підтримує 

горіння і не плавиться [2]. 

Зварювальні щитки з блоком очищення і подачі повітря, тепер мають 

електронний блок контролю напору повітря, що подається, систему його 

розподілу, яка виключає вузькоспрямований обдув зварника або металурга. 

Маски і напівмаски забезпечують захист як від газів і парів, так і від аерозолів, 

застосовуються з різними фільтрами, обладнані клапанами вдиху і видиху, що 

знижують накопичення гарячого повітря і вологоутворення під лицьовою 

частиною, що не ускладнюють спілкування, при необхідності промиваються 

водою з використанням миючих засобів. Сучасний щиток металурга - це 

унікальна по простоті і надійності система кріплення світлофільтру,  

покривного скла і підкладки. Обтічна форма зменшує ймовірність прилипання 

окалини до корпусу щитка, надійно захищає очі і обличчя від прямих 

випромінювань зварювальної дуги, бризок розплавленого металу та іскор [4]. 

Однак лідери ринку вже досить давно прийшли до висновку, що 

забезпечення безпеки - це більше, ніж контроль за небезпеками, використання 

інноваційного обладнання або впровадження нових процедур. Це в першу чергу 

робота з людьми, зміна їх ставлення, поведінки і стилю мислення і, як наслідок, 

формування стійкої культури безпеки на виробництві. Однак це не простий 

процес, що вимагає активного залучення керівництва на різних рівнях і займає 

досить великий період часу [5]. 

Висновок. Наразі існує багато сучасних засобів охорони праці на таких 

небезпечних установах, як шахта або металургійний завод. Українські 

виробники можуть використовувати досвід західних колег, та впроваджувати 

подобні технології у нас, тому що без здорових і працездатних працівників не 

зможе розвиватися жодне підприємство або організація. Охорона праці - 

обов'язковий елемент соціальної відповідальності бізнесу. Реальні результати в 

галузі охорони праці та промислової безпеки досягаються не тільки за рахунок 

придбання дорогого устаткування і технологій, а і за рахунок правильно 

збудованих та інтегрованих процесів, що вимагають активного залучення 

співробітників. 

 
Науковий керівник: Гусєв А.М., к.б.н., доцент (каф. ОПЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 
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СПОСІБ ЗМЕНШЕННЯ ВИКИДІВ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН 

ТЕПЛОВИМИ ЕЛЕКТРИЧНИМИ СТАНЦІЯМИ 

 
Дударчук Д., студ. (гр. ОТ-71мн, ІЕЕ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 
Нині в Україні суттєва частина теплових електростанцій (ТЕС) працює на 

викопному паливі, зокрема як енергоносії використовують: енергетичне 

кам’яне вугілля – 53 %; природний газ – 41 %, мазут – 6 % [1]. Найбільшими 

забруднювачами довкілля є ТЕС, що працюють на вугіллі. Наприклад, 

електростанція потужністю 100 МВт на вугіллі викидає щорічно в атмосферу 

близько 5 тис. т S02 та 10 тис. тон NOx. На поверхні ґрунту в районі такої 

електростанції утворюється близько 400 тис. т золи, в якій до 80 т присутні 

важкі метали, включаючи миш’як, свинець, кадмій, ванадій тощо. Особливо 

небезпечна ситуація виникає з викидами шкідливих речовин у великих містах, 

де діючі ТЕС, які працюють на вугіллі або мазуті, розташовано поблизу 

житлових будівель. Зі всіх електростанцій, теплові належать до основних 

забруднювачів повітря. Щорічно вони викидають у атмосферу більш як півтора 

мільйона тон діоксиду сірки [2]. Наслідками такого забруднення атмосфери 

стають кислотні дощі та постійний смог. 

Наявний стан газоочищення на ТЕС не відповідає сучасним 

Європейським нормам з викидів, а установки очищення димових газів від 

оксидів сірки взагалі відсутні, що не відповідає вимогам Європейської 

Директиви 2001/80/EC [3]. Викиди ТЕС погіршують стан здоров’я населення, 

яке проживає на прилеглих територіях. Встановлено, що загальна частота 

виникнення випадків гострих і хронічних хвороб органів дихання (респіраторні 

захворювання, пневмонії, хронічні бронхіти, бронхіальна астма) у населення, 

яке мешкає поблизу ТЕС, перевищує середній рівень по країні у 2,1 рази. 

Збільшення концентрації пилу вугільної золи у повітрі на 10 % призводить до 

зростання хвороб органів дихання на 3,9 %, хвороб кровообігу – на 2,5 % і 

вроджених аномалій – на 3,9 %. 

Мета статті – аналіз новітніх методів очищення викидів від теплових 

електричних станцій. 

Удосконалення захисту довкілля і людей можливе через заміну котлів та 

впровадження сучасних систем очищення. Наприклад, у США, яка в цьому 

напряму застосовує новітні технології, на ТЕС MONROE використовують 

технологію очищення димових газів за допомогою гашеного вапна як сорбенту 

для вловлювання сірки. Даний спосіб дає змогу досягнути глибокого очищення 

димових газів з найменшими матеріальними витратами на сіркоочищення. Як 

реагент у такому способі застосовують дешеві і широко розповсюджені 

речовини: вапняк, вапно та крейду. Вапняк подрібнюють для збільшення площі 

реагування та додають у топку котла. Частинки вапняку під час потрапляння до 

котлу піддаються термічному розкладу (кальцинації) з утворенням частинок 

негашеного вапна СаО. Тривалість кальцинації становить до 0,5 с. Надалі 
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протікає процес хімічного зв’язування молекул SO2 на поверхні частинок вапна 

з кінцевим утворенням CaSO4. Поглинання здійснюється суспензіями за такими 

реакціями [4]: 

 

СаCО3+SO2→СаSO4+CO; 

CaO+SO2→CaSO3; 

2CaSO3+O2→2CaSO4. 

 

Під час використання такого методу очищення димових газів від SO2 

можна досягти ефективності вловлювання шкідливих речовин більш як 60 %, у 

той час як поширені очисні фільтри дають можливість вловити до 40 % SO2. 

Цей метод є енергоефективним – споживання електричної енергії збільшується 

на (0,01…0,5) %. У результаті отримують тільки сухі хімічні речовини 

(сульфати і сульфіти кальцію, а також невикористане вапно), які 

нейтралізуються системами золовловлювання. Ефективність використання 

сорбенту з підвищенням ступеня сіркоочищення можна збільшити на 

(15…20)% у разі встановлення системи розпилювання крапель вологи перед 

електрофільтрами. Процес за такої технології протікає у такий спосіб: частинки 

вапна попадають на краплі води і відбувається перехід негашеного вапна в 

гашене, яке частково розчиняється на краплях вологи і реагує з молекулами 

оксиду сірки. Процес протікає доти, поки вапно розчиняється у воді. Такий 

процес дає можливість досягти очищення вихідних димових газів до 80 %. 

Вадами такого способу сіркоочищення є проблеми із забрудненням і 

шлакуванням поверхонь обміну. Через те додавання сорбенту в зону високих 

температур 980…1230 °С перед поворотом у конвективну шахту не бажано. 

Більш придатним в експлуатації є додавання сорбенту в зону котла з 

температурою до 600 °С. Однак такий вибір технології зменшує ефективність 

сухого зв’язування сірчистого ангідриду під час використання вапняку. У разі 

виникнення “свища” тверді продукти відкладаються на поверхнях теплообміну, 

знижуючи ефективність теплообміну. 

Висновки і пропозиції. У результаті застосування вапняку як абсорбенту 

для вловлювання викидів SO2 можна знизити викиди шкідливих речовин від 

теплових електростанцій, які працюють на кам’яному вугіллі та мазуті. 

Запропонований спосіб очищення дасть змогу покращити екологічну ситуацію, 

зменшити ймовірність випадання кислотних дощів та утворення смогу, що 

негативно впливає на здоров’я людей. 

 
Науковий керівник: Третякова Л.Д., д.т.н. проф. (каф. ОПЦБ КПІ ім. Ігоря 

Сікорського) 
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РОЛЬ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ПОСТРАЖДАЛИХ У ВІЙНІ 

 
Землянська О.В., ст. викл. (каф. ОПЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського), 

Продан А.О., студ. (гр. КВ-73мн, ФПМ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Анотація. У статті досліджені питання, пов’язані з проблемами 

забезпечення повноцінної життєдіяльності осіб постраждалих у війні, а також 

розглянуті сучасні способи їх вирішення. 

Ключові слова: життєдіяльність, протезування, штучний інтелект. 
Annotation. The article examines the issues associated with the challenges of 

ensuring the full vital activity of persons affected by war, as well as the modern ways 

of their solution. 

Keywords: vital activity, prosthetics, artificial intelligence. 
Постановка проблеми. Сьогодні в Україні є актуальною проблема 

критичних поранень та відсутності кінцівок. За даними військово-медичного 

департаменту Міністерства оборони, за весь час проведення антитерористичної 

операції на сході були поранені та травмовані внаслідок бойових дій понад 8 

тис. 377 українських військовослужбовців [1]. Більше половини з них мають 

серйозні поранення кінцівок, які потребують протезування. 

Мета і завдання дослідження. Мета даного дослідження полягає у 

визначенні сучасних способів протезування для забезпечення повноцінної 

життєдіяльності постраждалих у війні. 

Викладення основного матеріалу дослідження 

Під таке поняття як «штучний інтелект» підпадає багато значень. Деякі з 

них полягають у тому, щоб визначити інтелект в ЕОМ, які знаходять рішення 

для логічних та обчислювальних задач, інші полягають у тому, щоб відносити 

до інтелектуальних систем лише ті, які вирішують всю сукупність завдань, що 

здійснює людина. Штучний інтелект може використовуватися для вирішення 

проблем сучасного людства таких, як протезування та представляє собою 

прогресивний та перспективний напрямок у науці і техніці. 

У медицині протезом називають пристрій, що заміняє відсутню частину 

тіла, якої людина позбулася в результаті травми або хвороби. Протези грають 

важливу роль в реабілітації постраждалих [2]. 

За останні роки було зроблено безліч досягнень в області створення 

штучних кінцівок. Нові пластмаси, вуглецеве волокно та інші матеріали 

дозволили робити протези більш міцними і легкими, обмежуючи витрати 

енергії, необхідні для роботи з ними. Використання нових матеріалів дозволило 

зробити кінцівки більш реалістичними і природними. 

У розробці штучних частин тіла, стало поширюватися використання 

електроніки, яка допомагає контролювати рухи пристрою  шляхом 

перетворення м’язових рухів в електричні сигнали. На поточний момент 

використання міоелектричних датчиків в механізмах не є повною 

альтернативою природному аналогу. 
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Міоелектричні протези використовують сигнали, що надходять від 

контактуючих м’язів. Для цього використовуються залишки нейро-м’язової 

системи людини. 

Більшість протезів кріпляться до постраждалої кінцівки на ремені і 

манжети, але деякі з них кріпляться на постійній основі [3]. Методом штучного 

кріплення пристрою до тіла, що називається осеоінтеграцією, досягається більш 

ефективний контроль протезу і можливість тривалого носіння. Даний спосіб, 

незважаючи на переваги, може становити небезпеку для кісток і суглобів 

людини, яка пов’язана з підвищеним навантаженням. 

З розвитком технологій стало можливим створення реалістичних кінцівок 

з використанням силікону і ПВХ. Врахування таких особливостей як 

характерний колір, волосяний покрив, зморшки, візерунки на пальцях та 

веснянки допомагають зробити кінцівки практично ідентичними до справжніх. 

Проте дана процедура потребує витрат. Однією з альтернатив є спеціальні 

силіконові чохли, які імітують лише колір шкіри. 

У доповненні до стандартних штучних частин тіла, що допомагають у 

повсякденному житті, використовуються спеціальні пристрої для надання 

допомоги в спортивних і розважальних заходах, і пристосованих для 

конкретних завдань. До них відносяться протези ніг, які надають пружність та 

інші позитивні для бігу ефекти, які використовуються в тому числі і на 

олімпійських іграх, а також інші пристрої, що поєднують в собі функції зв’язку 

і інші неймовірні поліпшення. 

Сьогодні все частіше можна почути про ефективні розробки у сфері 

протезування. Сучасні протези інтегруються зі штучним інтелектом, що 

спрощує управління, робить життя людини з обмеженими можливостями 

повноцінним. Роботизовані руки вже активно застосовуються в медицині, вчені 

досягли певних успіхів в цій галузі. Проте поки що вченим не вдалося 

домогтися успіху в області виробництва протезів нижніх кінцівок. 

Виправити такий недолік націлена технологія «розумного» взуття, 

особливість якого полягає в тому, що взуття зі штучним інтелектом 

оснащується численними датчиками, які стежать за тиском, різними 

показниками, здатними вплинути на швидкість пересування та інші 

характеристики. У підсумку штучний інтелект робить розрахунки і передбачає, 

який рух хоче зробити людина і виконує відповідну дію. 

Штучний інтелект здатний визначити ту дію, яку буде робити пацієнт. 

Проте дана розробка поки орієнтована тільки на тих пацієнтів, які позбавлені 

стопи. Набагато складніше завдання стоїть перед розробниками протезів, що 

потребують підтримку тазостегнової області. У такій ситуації цілком можливе 

використання екзоскелетів, які допоможуть діяти, орієнтуючись на ситуацію. 

Екзоскелет представляє собою пристрій, який використовується для того, 

щоб доповнити відсутні функції м’язів людини, збільшити їх силу та зробити 

амплітуду рухів ширшою за допомогою використання зовнішнього каркасу. 

Задача екзоскелета полягає у тому, щоб повторити біомеханіку людини 

для того, щоб дотриматися пропорцій при збільшенні зусиль під час рухів. Для 
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того, щоб розрахувати такі пропорції використовується поняття анатомічної 

параметризації, суть якої полягає у тому, щоб визначити відповідність між 

різноманітними анатомічними характеристиками побудови тіла людини та 

параметрами механічного пристрою, які забезпечують роботу біомеханічної 

системи, яка при цьому утворюється найбільш оптимальною. 

Розробка екзоскелетів призначена для різних напрямків. Один з них 

полягає у тому, щоб застосовувати екзоскелети для військових потреб. У 

даному випадку екзоскелет має представляти собою міцну броню, щоб 

підтримувати рухливість і швидкість, а також збільшувати силу людини. 

Також екзоскелети застосовуються з метою допомогти людям з травмами, 

інвалідністю, а також людям похилого віку, що мають проблеми з опорно- 

руховим апаратом. 

Інша область застосування екзоскелетів допомагає рятувальникам 

розбирати завали будівель, які піддались руйнуванню. Використання 

екзоскелету дозволяє забезпечити захист рятувальника від можливих поранень, 

які могли б спричинити падіння уламків. 

На сьогодні через відсутність необхідних джерел енергії, які б дозволяли 

машині довго працювати автономно, будування повноцінних екзоскелетів 

представляє собою складність. 

Висновки 

Можна зробити висновок, що, незважаючи на можливості, які надають 

штучні кінцівки постраждалим людям, придбати подібні пристрої може не 

кожен через їх високу вартість. Встановлення такої ціни пов’язано з 

відсутністю масового попиту та низької конкуренції виробників даних товарів. 

Для створення відкритого та доступного протезу долоні, більшу частину 

деталей можна роздрукувати на 3D-принтері. Пристрій буде мати незалежні 

приводи для кожного пальцю, тактильний обернений зв’язок та зчитувати 

сигнали через шкіру для керування. Друкування деталей на 3D-принтері 

дозволить значно знизити собівартість протезу, проте пристрій повністю 

відповідатиме поставленим вимогам та справлятиметься з поставленими 

задачами. 

Для того, щоб штучні кінцівки були більш доступними, варто зробити 

дешевшим їх виробництво. 
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Анотація. У статті досліджені питання, пов’язані з сучасними системами 

оповіщення населення про надзвичайні ситуації, що використовуються у 

провідних світових державах. 

Ключові слова: цивільний захист, загроза, системи оповіщення. 
Annotation. The article examined issues related to the modern emergency  

alert systems that are used in leading countries. 

Keywords: civil protection, the threat, alert system. 
Постановка проблеми. Не дивлячись на високий рівень розвитку 

людської цивілізації природні катастрофи залишаються дуже небезпечним 

явищем, до якого також додається сучасна загроза техногенних катастроф та 

нестабільна геополітична обстановка у світі. В таких умовах надзвичайно 

важливо мати засоби термінового оповіщення населення, що будуть 

гарантовано працювати при настанні надзвичайної ситуації. 

Мета і завдання дослідження. Мета даного дослідження полягає в 

аналізі існуючих систем оповіщення, що використовуються у світі, та 

формування вимог до сучасних систем оповіщення населення про надзвичайні 

ситуації. 

Викладення основного матеріалу дослідження. 

Традиційним методом оповіщення населення про надзвичайні ситуації 

вважається радіомовлення та телебачення. Серед переваг такого способу 

оповіщення є доступність для населення та терміновість, так як телевізори та 

радіоприймачі дуже розповсюджені. Недоліком є те, що доставка інформації 

таким каналом не є гарантованою. Кількість телеглядачів поступово 

знижується, а також знижується середній час перегляду телебачення, що робить 

даний спосіб менш ефективним. 

Сучасні системи оповіщення населення використовують мобільні 

телефони та інші персональні пристрої з метою гарантованої термінової 

доставки повідомлень до кожної особи. Існують міжнародні та регіональні 

системи, що введені в експлуатацію та вже врятували немало людських життів. 

Найбільш розповсюдженою системою у світі є ETWS (Earthquake and 

Tsunami Warning System) – система оповіщення про цунамі та землетруси. 

Система ETWS використовує стільникову мережу третього та четвертого 

поколінь для розповсюдження інформації та мобільні телефони у якості 

пристроїв оповіщення [1]. 

EWTS передає два типи повідомлення: коротке первинне повідомлення та 

детальне вторинне. Первинне повідомлення містить інформацію лише про тип 

небезпеки.  Типи  первинного   повідомлення  можуть  бути  такі:  «землетрус», 

«цунамі»,  «землетрус  та  цунамі»,  «тест»  та  ін.  Гарантований  час  доставки 
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первинного повідомлення від центру оповіщення до кінцевих мобільних 

пристроїв – 4 секунди. Первинне повідомлення містить лише код загрози та не 

містить тексту, тому текст повідомлення залежить від пристрою користувача. 

Повідомлення про тип небезпеки відображається на мові користувача та 

супроводжується звуковим сигналом. 

Вторинне повідомлення, крім дублювання інформації про тип загрози, 

може містити додаткову текстову інформацію, таку як епіцентр землетрусу, 

інтенсивність землетрусу, порядок дій для уникнення небезпеки та 

рекомендації. 

Також повідомлення містить унікальній ідентифікатор, щоб запобігти 

повторному отриманню того самого повідомлення на одному пристрої. Час 

доставки вторинного повідомлення – до 20 секунд після отримання первинного 

повідомлення [2]. Завдяки такому розподілу повідомлень забезпечується висока 

швидкість та надійність інформування населення. 

Принцип роботи системи EWTS базується на технології широкомовних 

повідомлень стільникової мережі та є частиною сучасного стандарту 3G та LTE 

мереж. При надходженні сигналу про небезпеку від центру оповіщення усі 

базові станції, що знаходяться у межах небезпечної території, надсилають 

широкомовне повідомлення EWTS. Повідомлення може бути отримане будь- 

яким мобільним пристроєм, що підтримує дану технологію. 

Більшість мобільних телефонів, що продаються на американському та 

японському ринках, здатні приймати як первинні, так і вторинні повідомлення. 

Завдяки стандартизації система EWTS може використовуватись у роумінгу та 

не потребує спеціальної сертифікації приймачів, тому іноземці також 

отримають оповіщення при загрозі на території їх перебування. 

Система EWTS використовується у Японії, США та інших країнах, де 

регулярно відбуваються землетруси та цунамі. 

Альтернативою даної системи є система CMAS (Commercial Mobile Alert 

System) – комерційна мобільна система оповіщення. Система була розроблена у 

Сполучених Штатах Америки та введена в експлуатацію в 2012 році. Дана 

система може використовуватись не лише для попередження про природні 

катастрофи, для чого в було розроблено три типи сповіщень, що функціонують 

незалежно. 

Перший тип повідомлення – оповіщення від президента чи органи влади, 

що може містити будь-яку важливу інформацію, яка має бути негайно 

доставлена до кожного громадянина США. 

Другий тип повідомлення виконує типову для систем оповіщення 

функцію – інформування населення про природні чи техногенні катастрофи. 

Даний тип також поділяється на два види – серйозні загрози та екстремальні 

загрози. 

Третій тип повідомлень – повідомлення від системи AMBER, що 

використовується у США при викраденні дітей [3]. 

Система оповіщення CMAS підтримується операційними системами 

Android та iOS на мобільних пристроях, що випускаються для американського 
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ринку. Деякі пристрої мають можливість налаштування повідомлень системи 

CMAS, зокрема можливість не приймати деякі типи сповіщень. Для 

діагностики раз на місяць система CMAS надсилає тестове сповіщення. 

Принцип роботи системи CMAS схожий на принцип роботи системи 

EWTS, але не використовує опцію широкомовного розсилання стільникових 

мереж, завдяки чому може працювати не лише в мережах третього та вищих 

поколінь, а і в мережах другого покоління. Протокол системи CMAS не 

потребує спеціального апаратного забезпечення, тому не вимагається 

модернізація існуючих мереж та мобільних пристроїв. Використовуються 

звичайні можливості стільникових мереж по доставці індивідуальних 

повідомлень на клієнтські пристрої. 

Повідомлення, що необхідно передати населенню, надсилається 

операторам мобільного зв’язку. Оператори зобов’язані доставити повідомлення 

до кожного абонента, чий пристрій має підтримку системи CMAS. 

Повідомлення, що надходить на кінцевий пристрій, супроводжується звуковим 

сигналом та виводить текст повідомлення на екран пристрою. Повідомлення 

має обмеження у 90 символів. Активний телефонний виклик не може бути 

перерваний CMAS-повідомленням. 

Так як система CMAS розроблена в США, вона підтримується усіма 

американськими операторами зв’язку та усіма пристроями, що розробляються 

для США. Для додавання підтримки CMAS достатньо модифікації програмного 

забезпечення або встановлення спеціального додатку. Надійність системи 

CMAS забезпечується операторами мобільного зв’язку. Наразі система CMAS 

використовується у США, Канаді та деяких країнах Південної Америки. 

Існує інформаційна система, що об’єднує дані від усіх систем оповіщення 

у світі, як глобальних так і національних. Система GDACS (Global Disaster Alert 

and Cordination System) – Глобальна система попередження та ліквідації 

наслідків стихійних лих – це система, що була розроблена об’єднаними 

зусиллями Організації Об’єднаних Націй та Європейської Комісії. Система 

GDACS надає інформацію про усі надзвичайні ситуації у всьому світі через 

мережу Інтернет у реальному часі [4]. 

Інформація доступна у різних форматах. Можливий перегляд сповіщень 

та інформації на офіційному сайті, крім того підтримується інтеграція з 

мобільними системами оповіщення. Система GDACS надає доступ до великої 

кількості інформаційних каналів, що розділені територіально та за типом 

небезпеки. Таким чином можливо відстежувати ситуацію в реальному часі на 

певній території чи в усьому світі. 

Користувачі сучасних мобільних телефонів мають можливість 

власноручно підписатись на необхідні канали та отримувати сповіщення через 

мережу Інтернет навіть там, де відсутня будь-яка національна система 

оповіщення населення. При відсутності вбудованого програмного забезпечення 

для роботи з каналами системи GDACS, воно може бути встановлене у вигляді 

додатку для будь-якої операційної системи. 
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Система GDACS не відповідає за доставку повідомлень, а виконує лише 

збір інформації про катастрофи та представлення даної інформації у 

стандартизованому вигляді. Користувачі системи мають самі обирати потрібні 

канали. Для роботи системи у якості системи оповіщення необхідне постійне 

з’єднання з мережею Інтернет. 

Висновки 

Серед вимог до систем оповіщення можна виділити наступні: 
– гарантована доставка повідомлення до кожної особи на певній 

території; 

– терміновість; 
– можливість передачі інформації не лише про тип небезпеки, а й про її 

масштаб, правила поведінки та способи і засоби захисту. 

Можна зробити висновок, що сучасні системи оповіщення населення про 

надзвичайні ситуації є досить ефективними та надійними, і їх використання 

разом з традиційними методами, такими як телебачення, радіомовлення та 

сирена, є достатнім для термінового інформування кожної особи на певній 

території про будь-які надзвичайні ситуації та про необхідні дії для порятунку. 
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Анотація. У статті досліджені питання, пов’язані із сучасними системами 

цивільного захисту для запобігання, прогнозування та управління 

катастрофами. 

Ключові слова: цивільний захист, інформаційні технології, сучасні 

системи. 

Annotation. The article examines the issues associated with modern protection 

systems for the prevention, prediction and management of disasters. 

Keywords: civil protection, information technology, modern systems. 

Викладення основного матеріалу 

Катастрофи – природні або техногенні – це нові виклики і загрози 

сталому розвитку. Прогрес в науці і техніці за останні роки зробив можливим 

здійснити значні зміни в комплексному підході до вирішення проблем боротьби 

з катастрофами. Зменшення їх кількості та зниження шкоди, завданою ними, 

можливі тільки при максимальному використанні досягнень науки і техніки. 

Ми не можемо запобігти землетрусу або урагану, але ми можемо, 

використовуючи сучасні наукові відкриття та інноваційні технології, зменшити 

їх соціально-економічні та екологічні наслідки. 

Сьогодні сучасні системи цивільного захисту стали важливими 

складовими у сфері глобального гуманітарного реагування на природні та 

техногенні катастрофи. Всі країни розробляють власні моделі цивільного 

захисту для запобігання, прогнозування та управління катастрофами. Ці 

переживання, які є результатом уроків та місцевого досвіду, мають різні 

характеристики, обмеження та потенціал, проте побудовані на спільній основі, 

із спільною мовою та перспективами. 

Сучасні системи цивільного захисту не є альтернативою традиційним 

гуманітарним інструментам, вони пропонують додаткові ресурси та методи, які 

можуть принести додаткову користь глобальній гуманітарній реабілітації на 

всіх стадіях циклу надзвичайних ситуацій. Безсумнівно, щоб уникати 

дублювання та сприяти раціональному використанню людських та фінансових 

ресурсів, сучасні системи цивільного захисту ставлять великі надії на 

координаційну роль. 

В останні роки «цивільна безпека», а саме система реагування на 

катастрофи, спричинена впливом природних або техногенних ризиків, зазнала 

значних змін як на практичному рівні, так і в плані громадської думки. Ці зміни 

є наслідком нового культурного підходу до катастроф, що підкреслює 

відповідальність урядів та населення, які стикаються з надзвичайними 

ситуаціями, щодо недостатньої профілактики та можливих затримок в 

операціях з надання допомоги [1]. 
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Аналізуючи еволюцію основних систем цивільного захисту в усьому 

світі, існує доказ нещодавньої переорієнтації від підходу до цивільної оборони, 

який розуміється як «відповідь» на виникнення надзвичайної ситуації, до 

організаційних моделей, що вкладають кошти в «прогнозування» та 

«профілактичну» діяльності. 

Цей зсув в основному визначався трьома пов’язаними факторами: 

– більша частота явищ, як природних, так і техногенних, з руйнівними 

наслідками; 

– більша обізнаність про те, що в багатьох випадках найбільш 

ефективним є підхід, який передбачає запобіжний підхід до катастроф, а не 

тільки стосовно інфраструктури та планування, але насамперед організацію та 

операції, що проводяться для забезпечення безпеки населення; 

– наявність техніко-наукових інструментів, які дозволяють аналізувати 

та прогнозувати очікувані сценарії ризику з високим рівнем точності та 

надійності, незрозумілими лише кілька років тому. 

Ця зміна концепції «цивільного захисту» співпала зі зростаючою 

складністю виникнення надзвичайних ситуацій. Це вимагає використання 

нових засобів, методів, процедур, ресурсів та ноу-хау для функціонування 

систем цивільного захисту [2]. 

Це стосується катастроф, спричинених промисловими аваріями, 

електричними відключеннями та тривалими хвилями тепла, які ставлять під 

загрозу здоров’я людей. У всіх цих нових сферах діяльності та втручання 

системи цивільного захисту покликані виробити нові методи, а також нові 

інструменти пізнавального та інтервенційного характеру. 

Зокрема, зміни клімату модифікують «старі» джерела ризику, 

впроваджують нові, і, як наслідок, сучасні системи цивільного захисту повинні 

були реорганізувати свою діяльність для вирішення майбутніх небезпек. 

Коли стикаєшся з міжнародними проблемами, пов’язаними з 

небезпеками, необхідно провести різницю між політикою цивільного захисту та 

довгостроковими політиками управління, наприклад, щодо навколишнього 

середовища, території та клімату. 

Національна довгострокова політика, яка стосується екологічних 

проблем, таких як територіальне планування, залежить від здатності урядів 

формувати консенсус серед населення щодо їх рішень, а також здатність 

гарантувати їх реалізацію. Ці типи політики, які в багатьох випадках 

ґрунтуються на міжнародних енергіях, спрямованих на пошук рішень у 

світовому масштабі, не можуть розглядатися як відповідальність за цивільний 

захист [3]. 

Роль цивільного захисту в цьому контексті може бути зацікавленою для 

багатьох учасників (міністерство навколишнього середовища, міністерство 

планування та ін.). Це також може полягати у сприянні реалістичній оцінці 

часу, необхідного для виявлення та реалізації політики зменшення рівня 

ризику, та закликати уряди зміцнювати свої системи цивільного захисту, з тим 
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щоб боротися зі зростаючою загрозою небезпечних ситуацій, які впливають на 

популяції та їх якість життя. 

Для вирішення цих завдань участь або координація громадянським 

захистом національної платформи сприятиме розробці та впровадженню 

подібної політики, заохочуючи прихильність уряду. Ця стратегічна роль 

означає розуміння складності скорочення ризику стихійних лих, що вимагає 

політичного зобов’язання, розуміння суспільством, наукових знань, швидких 

систем оповіщення та механізмів реагування на катастрофи. Крім того, 

еволюція сприйняття, розуміння та роль, яку відіграє цивільний захист при 

вирішенні небезпек, посилила можливість сприяти зменшенню катастроф 

послідовно на загальнодержавному рівні. 

Прогнозування, попередження, готовність та управління надзвичайними 

ситуаціями – це конкретні заходи, що вимагають розробки процесів прийняття 

рішень, узгоджених підрозділів наявних ресурсів, людських навичок та 

технологічних інструментів. Ці заходи повинні управлятися самостійно та 

організовуватися відповідно до критеріїв швидкого втручання, цілями, які 

можна виміряти з точки зору уникнення або зменшення втрат, особливо 

людських життів [4]. 

Висновки 

Якщо «цивільний захист» розуміється таким чином, він дає великий 

потенціал для урядів, які зможуть подолати антиісторичну та негативну 

тенденцію розглядати в основному витрати, протиставляючи позитивний 

аспект переваг. 

Це також є способом успішного та ефективного вирішення зростаючого 

попиту на «безпеку», який виражається громадською думкою у всіх країнах, 

зокрема через зростаючу загрозу тероризму у світовому масштабі. 

Розробка сценаріїв ризику, які потребують врегулювання катастрофічних 

ситуацій у реальному часі, поширення точної інформації серед громадськості та 

реальної спроможності керувати процесами та етапами надзвичайної ситуації, є 

внесками, які можуть здійснювати підрозділи цивільного захисту на 

вузькоспеціалізованому рівні, який не може бути замінений будь-яким іншим 

рішенням та операційною структурою. 
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Прогрес у техніці та науці за останні роки зробив можливим здійснювати 

зміни в комплексному підході цивільного захисту до вирішення проблем 

боротьби з катастрофами. Застосування сучасних технологій в наш час відіграє 

одну із вирішальних ролей в запобіганні катастроф та ліквідації їх наслідків. 

Одним із дієвих засобів моніторингу надзвичайних ситуацій є безпілотні 

літальні апарати, або так звані квадрокоптери чи дрони. 

Ключові слова: цивільний захист, сучасні технології, безпілотний 

літальний апарат, квадрокоптер, дрон. 

Викладення основного матеріалу 

У XXI столітті катастрофи є джерелом глибоких соціальних потрясінь,  

які призводять до масових страждань і гибелі людей. Проблему забезпечення 

безпеки населення і територій неможливо вирішити без сучасної науки і 

техніки. Саме завдяки максимальному використанню досягнень науки і техніки 

є можливість зменшення кількості катастроф та їх шкоди. Використовуючи 

сучасні наукові відкриття та інноваційній технології ми можемо зменшити 

екологічні, економічні та соціальні наслідки катастроф. 

На сьогоднішній день Міжнародна Організація Цивільної Оборони 

(МОЦО) докладає багато зусиль для того, щоб впровадити новітні технології з 

метою боротьби з катастрофами природного та техногенного характеру, а 

також для своєчасного їх попередження. МОЦО впроваджує сучасні механізми 

в області моніторингу і прогнозування надзвичайних ситуацій, а також 

використовує інформаційні технології, що дозволяють краще готувати кадри 

для служб цивільного захисту в сфері боротьби з катастрофами. 

Виживання людства сьогодні безпосередньо пов’язане з виявленням та 

вивченням динаміки змін стану життєвого середовища під впливом діяльності 

людини. Найбільш очевидним стає той факт, що вирішити проблему 

попередження і локалізації небезпек можна тільки встановивши і усунувши 

причини їх виникнення, або навчившись своєчасно виявляти і локалізувати на 

початкових станах. Пріоритетного значення набуває коректна діагностика 

катастроф, явищ, процесів, що відбуваються навколо та розуміння шляхів їх 

розвитку за часом. 

В переліку завдань, які вирішуються щодо забезпечення безпеки 

життєдіяльності суспільства пріоритет надається спостереженню і контролю за 

станом життєвого середовища. Це дозволяє своєчасно виявити слабкі сторони 

впливу загроз, які можуть призвести до виникнення небезпечних подій. 

Необхідність накопичення, систематизації та аналізу інформації щодо 

кількісного характеру взаємовідносин між живими істотами та природним 
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середовищем обґрунтована отриманням прогнозу стійкості природних систем 

та допустимих змін і навантажень на середовище в цілому [1]. 

Моніторинг навколишнього середовища поєднує такі необхідні складові, 

як технічне обладнання, система вимірювань потрібних показників, сукупність 

методів аналізу результатів спостережень. Основним компонентом моніторингу 

є саме інформаційна система. Функціонування інформаційної системи 

забезпечують засоби збору, оброблення та аналізу інформації, сукупність 

заходів, які спрямовані на попередження та часткове чи повне усунення 

згубного впливу надзвичайної ситуації на людину та навколишнє середовище. 

На сьогодні, технічний прогрес забезпечує служби цивільного захисту 

різноманітними інноваційними технологіями. Але поміж цього  великого 

вибору приладо-апаратного забезпечення слід виділити безпілотні літальні 

апарати, або ж так звані квадрокоптери чи дрони. 

Квадрокоптери вже давно отримали більш широке застосування, ніж 

використання в силових структурах і спеціалізованих комерційних сферах. 

Тепер їх можна побачити майже в кожній сфері людської діяльності. За останні 

роки дрони стали набагато доступнішими і більш функціональними. Зараз 

майже кожен дрон має зручні інструменти, такі як камера, автопілот тощо. 

Вартість квадрокоптерів стає все більш прийнятною для широкого 

використання, а керування таким приладом зручним і простим. 

Безпілотні літальні апарати напряму можна використовувати як засіб 

цивільного захисту на заміну людським ресурсам в наступних напрямах: 

– доставка медичної допомоги у важкодоступні місця після катастрофи; 

наприклад, нещодавно була розроблена система безпілотників, які можуть 

доставляти дефібрилятори до людей, які стали жертвою серцевого нападу; цей 

створений прототип покликаний прискорити і автоматизувати надання 

екстреної медичної допомоги у разі потреби; 

– робота пошукових і рятувальних команд може супроводжуватись 

моніторингом завдяки квадрокоптерам; зміна клімату і рельєфу призводить до 

того, що рятувальні команди не завжди можуть дістатися в район, відрізаний 

обвалом або зливами від іншої частини суші; дрони допомагають проводити 

розвідку з повітря і доставляти предмети першої необхідності тим, хто 

опинився у вимушеній територіальній ізоляції; 

– National Aeronautics and Space Administration (NASA) використовує 

квадрокоптери для контролю за станом озонового шару і моніторингу 

атмосфери Землі [2]. 

Але й використання безпілотних літальних апаратів має свої недоліки. По 

всьому світі розробляються і впроваджуються правила використання дронів для 

регулювання польотів та ліквідації потенційних небезпек, які, на жаль, не 

рідкість. Наприклад, невідомий безпілотник був близький до зіткнення з А320 

Airbus під час приземлення у лондонському Хітроу влітку 2014 року [3]. 

Не дивлячись на те, що Євросоюз є одним із лідерів по виробництву та 

використанню дронів, на поточний момент немає прийнятих законів, що 

встановлюють чіткі правила польотів для квадрокоптерів. 
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Наприкінці 2015 року Європейський парламент прийняв резолюцію, в 

якій акцентує увагу Європейської комісії не тільки на безпеку, але і на 

недоторканість приватного життя, порушеної в результаті моніторингу 

навколишнього середовища безпілотними літальними апаратами, які здатні 

збирати та зберігати фото або відео зображення. У резолюції також міститься 

заклик оснащувати дрони унікальними чипами, що засвідчують особу і 

реєстраційні дані пілота чи установи, яка використовує даний квадрокоптер. 

Однак, в деяких країнах діють локальні нормативи, зокрема в Ірландії. 

Ірландія зайняла активну роль в розробці безпілотних літальних апаратів і є 

однією з небагатьох держав-членів ЄС, які беруть участь в розробці 

законодавства, що регулює використання квадрокоптерів. 

В більшості країн Європи діє заборона на використання дронів при 

великому скупченні людей у містах, поряд із залізничними вокзалами, 

аеропортами, військовими об’єктами, електростанціями та урядовими 

установами. 

Для вирішення проблеми польоту безпілотних літальних апаратів 

використовують перепрограмування дронів, яке включає в себе налаштування 

гео-блокування. Якщо квадрокоптер наближається до кордону заблокованої 

зони, то в автоматичному режимі його висота польоту обмежується до 10 м [4]. 

Висновки 

Технічний прогрес за останні роки зробив можливим удосконалювати 

засоби цивільного захисту для вирішення проблем боротьби з катастрофами, їх 

економічними, екологічними та соціальними наслідками. Одним із дієвих 

засобів запобігання надзвичайним ситуаціям є метод моніторингу 

навколишнього середовища. Використання безпілотних літальних апаратів є 

доречною альтернативою використання людських ресурсів у даному випадку. 

За останні роки дрони стали набагато доступнішими і більш функціональними. 

Недоліком використання безпілотних літальних апаратів є відсутність законів, 

які встановлюють чіткі правила польотів. 
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Вступ. Безперервний розвиток машинобудування вимагає постійного 

підвищення якості металів та сплавів. Базовим процесом спеціальної 

електрометалургії є електрошлаковий переплав. Рафінування сталі при ЕШП 

відбувається в результаті проходження крапель розплавленого електродного 

металу крізь шар шлаку [1]. 

Для удосконалення технологічних процесів застосовують систему 

управління охороною праці, вона є невід’ємною частиною загальної системи 

управління діяльністю підприємства, що направлена не лише на створення 

оптимальних умов праці, а і на використання резервів виробництва, підвищення 

продуктивності праці і значному покращенню якості продукції, що 

випускається. Головною метою охорони праці є виключення професійного 

травматизму і запобігання виникнення професійних захворювань з одночасним 

забезпеченням комфорту при максимальній ефективності праці. 

Робота по виявленню небезпечних і шкідливих виробничих факторів 

дозволяє помітити ефективні заходи, які не тільки покращують умови праці, а й 

гарантують відсутність травм на ділянках, а також є критерієм оцінки 

діяльності адміністрації ділянки, цеху, підприємства в системі управління 

безпекою праці [2]. 

Предметом дослідження є небезпечні і шкідливі для людини фактори в 

умовах виробництва злитків методом ЕШП. 

Мета дослідження: дослідити небезпечні і шкідливі фактори при 

виробництві злитків електрошлаковими технологіями та визначення необхідних 

заходів по забезпеченню безпеки у цеху ЕШП. 

Результати дослідження: Основні причини виникнення нещасних 

випадків на металургійному виробництві: 

 Ковзання, спотикання і падіння на площини; 

 Рухомі механізми, навантажувачі та крани; 

 Контакт з контрольованими і неконтрольованими джерелами енергії; 

 Вдихання різних агентів (гази, пари, пил і дим); 

 Контакт з гарячим металом; 

 Пожежі та вибухи; 

 Екстремальні температури; 

 Випромінювання (неіонізуюче і іонізуюче); 

 Тяжкість і напруга праці; 

 Шум і вібрація; 

 Відсутність підготовки по ТБ; 

 Неадекватне попередження нещасних випадків і інспектування [3]. 

Провівши аналіз літературних джерел можна виділити наступні 

,характерні, види небезпек у металургійному виробництві: 
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1- Опіки розплавленим металом або шлаком при вибухах металу і шлаку в 

результаті зіткнення їх з водою або вологими предметами, а також внаслідок 

обриву або перекидання ковшів з розплавленим металом і шлаком. Опіки 

можуть бути і при виплеску металу і шлаку. 

2- Ураження електричним струмом є досить поширеним видом 

травматизму в металургії. Поразка струмом зазвичай відбувається від дотику до 

дротів, відкритих рубильників, контролерам і плавких вставок, до несправних 

світильників штучного освітлення, до струмоведучих частин електричних 

апаратів та обладнання, що опинилася під небезпечною напругою. Поразка 

працівників електричним струмом викликала більше 2% випадків травматизму; 

опіки електричною дугою - незначне число травм (0,1%). 

3- Серйозну небезпеку в металургійних цехах представляє падіння людей 

з висоти під час вивантаження шихтових матеріалів на естакадах, бункерах і 

бункерних ямах, а також падіння з підніжок вагонів, платформ, кранів і 

підкранових колій. Важкі травми були при падінні людей з дахів будинків і 

всякого роду майданчиків, сходів і решіток. В результаті падіння людей сталося 

понад 6% нещасних випадків. 

4- Нещасні випадки при експлуатації підйомно-транспортних пристроїв 

виникають внаслідок наїзду транспорту і придавлювання їм людей до 

навколишніх предметів, перекидання кранів, придавлювання електромагнітами 

і грейферами, обривів вантажів, тощо. Ці види нещасних випадків викликали 

найбільше число травм в чорній металургії (до 25%) [4]. 

У процесі виготовлення злитків методом ЕШП використовується велика 

кількість шихтових матеріалів та обладнання яке неможливо вилучити з 

виробничого циклу. Тому оптимальними способом мінімізації ризику 

виникнення нещасних випадків можна вважати вдосконалення систем безпеки, 

контроль вологості у шихтових матеріалах, посилення контролю за 

електричним та підйомно-транспортним обладнанням. За цими критеріями 

можна сформувати наступні рекомендації. 

 Захист від ураження струмом: 

Якщо установка складається з декількох плавильних електропечей 

(постів), підключених до загального джерела живлення, то вторинний силовий 

ланцюг кожної електропечі повинен мати таке заземлення, щоб були 

забезпечені заходи безпеки проти струмів, що виникають між точками 

заземлення та елементами окремих електропечей. При цьому вторинний 

силовий ланцюг кожної електропечі в неробочому стані повинен мати 

заземлення, але вимкнений від джерела живлення. 

 Захист від викидів металу і шлаку: 

Кабелі вторинної силового ланцюга повинні бути розміщені таким чином, 

щоб бризки розплавленого металу і шлаку не могли викликати їх руйнування. 

Контрольний пульт управління повинен бути захищений від викидів 

розплавленого металу і шлаку. 

Приямки фундаменту електропечі, куди можуть потрапляти викиди 

розплавленого металу і шлаку, повинні мати дренаж для видалення води. 
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 Захист від випарів і газів: 

Електропіч повинна бути забезпечена пристроєм газовідводу від 

кристалізатора для з'єднання з системою очищення газів від шкідливих 

домішок. Це пов’язано з тим, що однією з особливостей ЕШП являється 

видалення шкідливих речовин із шлакової ванни (випарів і газів). 

Випари і гази, які можуть потрапляти в повітря робочої зони, повинні 

віддалятися за допомогою цехової (заводський) вентиляції і (або) місцевих 

відсмоктувачів[5]. 

 Захист від теплового та інфрачервоного випромінювання впливів 

Електричне, механічне, гідравлічне обладнання, а також рухомі з'єднання 

вторинної силового ланцюга повинні бути захищені від впливу теплових 

випромінювань і конвективних гарячих газів (або витримувати їх). 

Джерелом теплового та інфрачервоного випромінювання є 

електрошлакова установка. 

Теплове випромінювання — спільний процес конвекції і 

теплопровідності, при якій враховується температура всіх тіл, які мають 

температуру вище абсолютного нуля. Тобто це електромагнітне 

випромінювання з безперервним спектром, що випускається нагрітими тілами 

за рахунок їх теплової енергії., це є свічення тіл, зумовлене нагріванням. 

Залежно від температури тіла, що випромінює, теплове випромінювання 

може належати різних діапазонів згідно із законом зміщення Віна, але 

синонімом даного терміну часто називають інфрачервоне випромінювання. 

Допустима тривалість опромінювання інфрачервоним випромінюванням 

та тривалість перерв в залежності від щільності потоку зведена в табл. 1 

Таблиця 1 

Допустима тривалість безперервного інфрачервоного опромінення та 

регламентованих перерв протягом годин 

 

Щільність потоку 

випромінення, 

Вт/м2
 

Допустима 

тривалість 

разового 

випромінення, хв 

Тривалість 

перерв між 

опроміненнями, 

хв 

Допустимий 

загальний час 

опромінення на 

протязі робочого 
дня, % 

до 350 необмежено - 100 

500 20 5 70 

700 15 5 60 

1200 10 5 50 

2000 5 10 40 

2100 4,5 10 30 

2800 
Виконання робіт без захисту не 

допускається 
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Для захисту від теплового та інфрачервоного випромінювання 

використовуємо теплоізоляційні матеріали для робочих поверхонь, що є 

джерелами випромінювання теплоти. 
Саме тому, повинні бути передбачені заходи захисту конструктивних 

елементів електропечі від перегріву їх вище допустимих меж, що викликається 

електричними і електромагнітними явищами. 

Висновки. Виробництво злитків методом ЕШП є надзвичайно 

перспективним напрямом розвитку світового машинобудування. Питання 

забезпечення охорони здоров‘я та навколишнього середовища у виробництві 

злитків повинно знаходиться під суворим контролем державних органів з 

питань безпеки життєдіяльності та охорони праці. Використання розроблених 

спеціалістами рекомендацій щодо організації виробництва дозволить зменшити 

ризики та негативний вплив на людину та довкілля. 

 
Науковий керівник: Сухенко В. Ю., к.т.н., доцент (каф. ФХОТМ КПІ ім. Ігоря 

Сікорського) 
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ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 
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Тітаренко Б.П., студент (гр. МП-71мп, КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Втрата крові є однією із найпоширеніших причин летальних випадків під 

час проведення бойових дій. З кожним роком, через зростання збройних 

конфліктів, природних стихійних лих та техногенних катастроф у світі, якісні 

засоби тимчасової зупинки кровотечі стають все більш потрібними. Перш за  

все це стосується кровоспинних джгутів (турнікетів) [1]. 

Кровоспинний турнікет – це пристосування для тимчасової зупинки 

кровотечі із верхніх та нижніх кінцівок. Сучасний турнікет випускається в 

промислових умовах та активно застосовується для надання першої медичної 

допомоги в бойових умовах та умовах масових ушкоджень. Загальний вид 

турнікета наведено на рисунку 1. 
 

 

Рис.1. Загальний вид турнікета 

 

Перші згадки про турнікет датовані 1718 роком. Саме в цьому році 

французький хірург Жан-Луї Петі розробив гвинтовий пристрій для зупинки 

кровотоку в хірургічних цілях. Але, через примітивність пристрою, 

неконтрольовану силу натягу і довготривалу евакуацію пораненого, накладений 

турнікет в більшості випадків призводив до відмирання тканин кінцівок з 

подальшою ампутацією або навіть смерті. Через такі наслідки застосування 

джгутів в 1916 році журнал Королівського військово-медичного корпусу 

називає турнікет «винаходом диявола». 

На початку ХX століття для зупинки кровотеч на полі бою санітари  

почали використовували гумовий джгут Есмарха-Лангенбека. Але і він мав 

значні недоліки. Існувала необхідність створення більш досконалих і простих у 

користуванні медичних засобів, за допомогою яких солдат, за відсутності 

медиків, міг би врятувати життя собі чи своєму побратиму. Але саме цей тип 
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джгутів використовувався досить тривалий час і навіть зараз, не дивлячись ні 

на що, продовжує використовуватися в деяких країнах світу. 

Згідно статистичних даних, отриманих від польових медиків, в період 

Першої світової війни і під час інших військових конфліктів, 60% поранених 

солдат з масивною кровотечею помирали через ненадання хоча б мінімальної 

першої допомоги. 

Ставлення до турнікетів кардинально почало змінюватись у 1990-х роках з 

появою перших прототипів джгутів-турнікетів, які функціонально були 

кращими і безпечнішими за звичайні гумові джгути [2]. Проте широко 

турнікети почали застосовувати тільки під час війни в Іраці і Афганістані, через 

мінно-вибухові травми кінцівок американських військових, внаслідок підриву 

на придорожніх саморобних вибухових пристроях і безпосередньої загрози 

життю, через велику втрату крові в період евакуації пораненого. У випадку 

відірваних кінцівок у людини є лише тридцять секунд для накладання 

турнікета. Тому турнікети в бойових умовах завжди носяться під рукою, щоб 

можна було його швидко дістати. Порядок накладання турнікета наведено на 

рисунку 2. 
 

 

Рис.2. Порядок накладання турнікета 

 

На превеликий жаль і в наш час відомі прикрі випадки, коли конструкція 

турнікетів не витримувала навантажень і просто розліталася на шматки, або сам 

турнікет розривався під час його застосування. Це пов’язано з тим, що польові 

умови, у яких частіш за все накладається турнікет, значно відрізняються від 

стерильних умов у медичному закладі. Для запобігання таким випадкам 

проводять ряд випробувань на визначення і відповідність стандартам 

характеристик міцності джгутів [3]. 
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Необхідними властивостями турнікета є: 

- стійкість до шкідливих та руйнівних факторів зовнішнього середовища, 

- можливість накладання зверху на одяг, 

- контрольоване стискання та ослаблення, 

- можливість використання однією рукою. 
Основна перевага сучасного турнікета полягає у тому, що його можна 

накласти однією рукою; одночасно він дозволяє регулювати інтенсивність 

кровотоку [4]. 

На сьогодні турнікети випускають в трьох забарвленнях: чорний (та його 

темні відтінки) – для військових; помаранчеві та сині – для мирного часу; вони 

є обов’язковим елементом кожної аптечки. 

Обов’язково треба пам’ятати, що кожен турнікет – це чиєсь життя і воно 

повинно бути врятоване ! 

 

Висновки 

1. Для своєчасної зупинки кровотечі в разі надзвичайної ситуації, 

необхідно, щоб у кожній аптечці знаходився кровоспинний турнікет. 

2. Так як, у разі відірваної кінцівки, у людини є лише 30 секунд для 

накладання турнікету, необхідно періодично проводити навчання, на тему 

правильного накладання турнікету та надання подальшої першої медичної 

допомоги. 

3. Необхідно зобов’язати всіх виробників проводити регулярні 

випробування турнікетів, які вони виготовляють, на визначення характеристик 

міцності джгутів та на відповідність їх встановленим стандартам. 
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МЕТОД ПОВЕДІНКОВОГО АУДИТУ БЕЗПЕКИ В КОМПАНІЯХ 

ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ЯК СПОСІБ ЗНИЖЕННЯ 

НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ 

 
Карпенко М., Чарняк О., студ. (гр. ЕК-41, ФЕА КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 
У статутних документи багатьох компаній паливно-енергетичного 

комплексу (далі ПЕК) України, приділено велику увагу щодо створення 

безпечного середовища. Це спричинено і вимогами часу, і економічними 

чинниками. Нині законодавством багатьох країн передбачена відповідальність 

різного рівня за недотримання норм з охорони праці. В Україні основним 

регламентуючим документом цього напряму є Закон «Про Охорону праці» [1], 

де підтверджено право на належні, безпечні та здорові умови праці, закріплене 

у статті 43 Конституції України. Не слід також забувати про витрати через 

зупинку виробничого процесу, час на відновлення дієздатності персоналу, 

пошук та підготовку нових виконавців. Усе це призвело до більш детального 

аналізу причин виробничого травматизму, в тому числі в ПЕК. 

Мета статті – розробка способу адаптування метод поведінкового аудиту 

безпеки до умов праці в компаніях паливно-енергетичного комплексу України з 

метою зниження нещасних випадків на виробництві. 

До України на початку 2000-х років почали доходити найбільш популярні 

в світі теорії запобігання нещасним випадкам. Основою усіх цих досліджень 

вважається піраміда травматизму Герберта Хенріха. На її базі створено теорії 

піраміди травматизму компанії “Conoco Phillips Marine” та Франка Берда. 

Остання з них є найбільш розповсюдженою на теренах України. Її можна 

зобразити як схему 1–10–30–600, яка передбачає таку послідовність: 1 – це 

важка травма на виробництв; 10 – це незначні травми, які потребують тільки 

першої допомоги; 30 – це випадки пошкодження майна; 600 – це потенційно 

небезпечні випадки, які визначають у ході атестації робочих місць або під час 

приватних бесід з працівниками. Хоча останнім часом вчені та інженери 

приходять до висновку, що між тяжкими та незначними травмами немає прямої 

та однозначної кореляції [2], отримання точної інформації про виробничий 

процес або інцидент залишається важливим завданням керуючих органів. 

Консалтингова компанія «DUPON» підрахувала, що 96 % нещасних випадків на 

виробництві спричинено помилковими діями працівників, а решта 4 % – 

зовнішніми факторами або недосконалістю устаткування. Тому найбільш 

ефективним заходом є постійна робота з кадрами. Спершу необхідно 

організувати професійний відбір спеціалістів підприємства, в даному випадку 

ПЕК. Організаційно відбір може складатися з таких етапів: утворення 

організаційної групи експертів-аналітиків, постановка завдання, вибір шкали 

оцінювання та методу проведення відбору, утворення експертної групи, 

проведення опитування та отримання результатів, статистична обробка 

результатів та формування єдиної експертної думки, з подальшим аналізом 
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Рис. 1. Схема ПАБ без аналітичного етапу 

результатів [3]. Такий підхід до відбору дозволить підвищити готовність 

персоналу до виконання своїх обов’язків. 

Наступним кроком стає ефективна організація охорони праці. Одним з 

механізмів більш якісного проведення цих заходів є поведінковий аудит 

безпеки (далі ПАБ). ПАБ – це спостереження за працівником та його робочим 

місцем у процесі виконання виробничого завдання та організація бесіди між 

ним та аудитором для виявлення позитивних і негативних особливостей 

людини, яку перевіряють. Процес аудиту можна представити схемою (рис. 1). 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структурна схема ПАБ 

Подякуйте співробітнику (5) 

Спостереження за діями працівників під час виконання виробничого 

завдання, за його робочим місцем/ділянкою (1) 

Позитивні коментарі до роботи (3) 

Обговоріть інші питання безпеки (навчання, збори з охорони праці, 

інші ділянки, де можна отримати травму) (4) 

Отримати згоду щодо більш безпечного виконання завдання 

співробітником в майбутньому (3в) 

Обговорити небезпечну ситуацію: 

 Наслідки небезпечної дії, а не саму дію (3а) 

 Спитати робітника, як можна виконати цю роботу 

з меншим ризиком (3б) 

Зупинка небезпечної дії (2в) 

Працівник виконує небезпечну 

дію (2б) 

Працівник працює безпечно (2а) 
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Аудитор – це фахівець, котрий володіє знаннями зі спостереження, 

спілкування та порядку заповнення звіту. У великих компаніях такі завдання 

покладають на спеціально підготовлених тренерів. Процес аудиту залежно від 

виробництва та ділянки займатиме 20…40 хвилин без урахування часу на 

оформлення звіту та оцінки результатів. 

Цей метод є ефективним, тому що намагається мінімізувати вплив 

негативних факторів психології людини, а також сприяє формуванню цілісного 

колективу, в якому одна з головних цінностей – здоров’я та безпека персоналу. 

Аудит починається зі спостереження за працівником (1). Для досягнення мети 

слід сконцентруватися на таких етапах: реакція працівника на появу аудитора, 

положення працівника на робочому місці, використання засобів 

індивідуального захисту, стан інструментів та обладнання, виконання 

інструкцій, правил та процедур. Зазвичай акценти під час спостереження 

класифікують за трьома типами: безпечна \ небезпечна поведінка та безпечні / 

небезпечні умови. Наступним кроком буде безпечна зупинка роботи. Для цього 

необхідно потрапити у поле зору працівника у зручний момент і дати йому 

зрозуміти, що варто поспілкуватися (2). Початок розмови слід присвятити 

похвалі, щоб отримати довіру. В жодному випадку не слід перетворювати 

обговорення в монолог і повчання. Одна з можливих тем – це завдання на 

впровадження безпечних способів роботи (3). Навіть якщо працівник допускає 

явні помилки не слід акцентувати на цьому увагу, а досягти консенсусу у 

виявленні потенційних наслідків (3а). Важливим є намагання якнайбільше 

залучити співробітника до діалогу і почути від нього інформацію про ризики та 

можливості їхнього уникнення, бо це дасть більший ефект з точки зору 

психології особистості (3б). Якщо людина сама робить правильні висновки про 

небезпеку, то інтуїтивно буде згодна впроваджувати безпечні методи роботи. 

(3в). 

Зайвим не буде отримати від опитаного інформацію щодо інших питань 

безпеки, проведення тренінгів, власний досвід експлуатації обладнання, засобів 

індивідуального захисту чи роботи на ділянці. Це дасть потрібний досвід для 

подальшого вдосконалення охорони праці (4). 

Щира подяка сприятиме покращенню мікроклімату в колективі та 

підвищить довіру до аудитора для більш ефективної подальшої роботи (5). 

За даними відділу охорони праці Дніпровського ПЕС 2015 року на 

підприємстві проведено 49 985 ПАБ з них 6 300 щодо небезпечної поведінки, 

що на 39 % більш ніж за аналогічний період 2014 року, і 23 з працівниками, 

котрі працюють у шкідливих умовах. Таке зростання зафіксованих помилкових 

дій свідчить про покращення уважності керівників до небезпечної поведінки, 

що дає можливість удосконалити процес охорони праці в майбутньому. 

Висновки і пропозиції. Оцінивши ситуацію в галузі загалом, можна 

зробити висновок, що в багатьох організаціях охорона праці зводиться до 

заповнення журналів, інструктажів та у разі виникнення нещасного випадку, 

пошуку винних та їх покарання, що жодним чином не впливає на загальну 

тенденцію і не уможливлює потрапляння в небезпечні ситуації у подальшому. 
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Саме для вдосконалення процесу охорони праці розроблено метод 

поведінкового аудиту безпеки. Він дозволяє враховувати думки працівників, 

вдосконалювати процес на робочих місцях та здійснювати роботу з персоналом 

на новому рівні з урахуванням психологічної складової роботи в колективі. 

Науковий керівник: Третякова Л.Д., д.т.н. проф. (каф. ОПЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 
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Особливості функціонування та застосування сучасного європейського 

законодавства з безпеки засобів індивідуального захисту 

 
Каштанов С.Ф., к.т.н., доц. (каф. ОПЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Нагальною проблемою в сфері безпеки промислового 

обладнання та продукції в Україні є необхідність приведення 

існуючого національного законодавства в цій сфері у 

відповідність до сучасного європейського [1]. В першу чергу, 

це стосується узгодження питань технічного регулювання, 

стандартів та оцінки відповідності вимогам безпеки промислового обладнання 

та продукції, в тому числі і засобів індивідуального захисту працюючих. 

Для державних структур країн Європейського Союзу, які наділені правом 

нагляду за безпекою промислового обладнання та продукції, пріоритетним 

документом, що підтверджує відповідність промислового обладнання та 

продукції існуючому законодавству Європейського Союзу, є Декларація 

Відповідності ЕС [2]. Наявність Декларації Відповідності ЕС, це ознака того, 

що промислове обладнання та продукція були розроблені (спроектовані) і 

виготовлені з дотриманням всіх основних вимог безпеки. 

На даний час в Україні ведеться активна робота щодо створення разом з 

країнами Європейського Союзу єдиної нормативної бази із проведення 

процедури оцінки відповідності вимогам безпеки промислового обладнання та 

продукції [3-4]. 

Основною метою даної статті є 

визначення основних особливостей 

функціонування та застосування сучасного 

європейського та існуючого національного 

законодавства     України     в такому 

важливому сегменті промислової безпеки, 

як безпека засобів індивідуального захисту. 

Основним нормативним документом, 

який визначає вимоги безпеки стосовно 

особливостей виробництва, реалізації та 

експлуатації засобів індивідуального 

захисту на території Європейського Союзу є Директива 89/686/ЕEC (Directive 

89/686/EEC «Personal Protective Equipment» - /PPE/) [5], і саме з урахуванням 

вимог цієї Директиви був розроблений відповідний вітчизняний Технічний 

регламент засобів індивідуального захисту (Постанова КМ України від 27 

серпня 2008 р. № 761) [6]. 

Директива 89/686/ЕЕС або як її ще називають Директива PPE на засоби 

індивідуального захисту доповнюється Директивами 93/68/EEC, 93/95/EEC, 

96/58/EC. 
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Основне завдання Директиви 

РРЕ на засоби індивідуального 

захисту (ЗІЗ) - гарантувати безпеку 

ЗІЗ та ефективність виконання ними 

своїх основних функцій. 

Головна мета Директиви РРЕ 

полягає у тому, щоб підвищити 

безпеку праці, при цьому ЗІЗ 

обов’язково мають бути безпечними 

і придатними для заявленої мети. 

 Сфера дії Директиви РРЕ 
Директива PPE застосовується до засобів індивідуального захисту (ЗІЗ). 

Вона встановлює умови, що регулюють постачання на ринок і вільний обіг в 

рамках ЄС, а також основні вимоги до безпеки, яким ЗІЗ повинні задовольняти 

для забезпечення захисту здоров'я та безпеки користувачів ЗІЗ. 

Дана Директива PPE висуває вимоги до будь-яких пристроїв і засобів, які 

призначені для носіння або застосування користувачем з метою захисту від 

одного і більше видів небезпек (ризиків), які є загрозливими щодо його 

безпеки та здоров'я. 

Під дію Директива PPE підпадають також і всі додаткові пристрої та 

засоби, які можуть застосовувати в зоні ризику спільно з основним виробом. 

В якості ЗІЗ розглядаються: 
а) комплект, складений з декількох пристроїв або пристосувань, що 

зібранні воєдино виготовлювачем і використовуються для захисту людини від 

одного або декількох видів небезпек 

(ризиків), яких вона може зазнати 

одночасно; 

b) захисний пристрій або 

пристосування, що поєднане нероз'ємним 

або роз'ємним способом з персональним не 

захисним обладнанням, яке носить або 

застосовує людина при виконанні 

специфічних робочих операцій; 

c) взаємозамінні компоненти ЗІЗ, які 

необхідні для забезпечення функціонування 

ЗІЗ і які використовуються виключно для 

даного обладнання. 

Будь-яка система, що поставляється на 

ринок разом з ЗІЗ для його під'єднання до 

додаткового зовнішнього пристрою, 

повинна розглядатися як невід'ємна частина 

цього обладнання, навіть якщо ця система не призначена для постійного 

носіння або застосування користувачем протягом усього періоду, коли він 

піддається ризику. 
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 Сертифікація ЗІЗ  
Сертифікація ЗІЗ - запорука безпеки працюючих. 

Сертифікати на ЗІЗ видають лише після того, як всі 

засоби захисту визнані абсолютно безпечними і 

придатними для використання. Всі виробники, 

дистриб'ютори та законодавці, в першу чергу, 

зобов'язані забезпечувати максимальне виконання 

вимог безпеки. 

Виробник зобов'язаний гарантувати покупцеві, що 

всі пропоновані вироби відповідають європейським 

гармонізованим стандартам, про що і повинно бути вказано в сертифікаті на 

ЗІЗ. Дотримання регламентів обов'язково для всіх. 

Основні процедури сертифікації. 
1. Перед постачанням моделі ЗІЗ на ринок виробник або його 

уповноважений представник в ЄС повинен мати відповідну технічну 

документацію, яка передбачена в Додатку III Директиви РРЕ, з тим, щоб при 

необхідності, представити її компетентним органам. 

2. Перед серійним виробництвом моделі ЗІЗ, виробник або його 

уповноважений представник в ЄС повинен представити цю модель для 

випробування типового зразка. Порядок проведення такого випробування 

визначено у Статті 10 Директиви РРЕ. 

* Випробування типового зразка не потрібні для моделей ЗІЗ простої 

конструкції, якщо розробник вважає, що користувач може самостійно оцінити 

рівень захисту від мінімальних ризиків, наслідки яких при їх поступовому 

прояві можуть бути заздалегідь і безпомилково визначені самим користувачем. 

 Випробування типового 

 зразка ЗІЗ. 
1. Випробування типового зразка 

- це процедура, за допомогою якої 

затверджений контрольний орган 

встановлює і засвідчує, що дана 

модель ЗІЗ задовольняє відповідними 

положеннями цієї Директиви РРЕ. 

2. Заявка на проведення 

випробувань типового зразка повинна 

подаватися виробником або його 

уповноваженим представником в ЄС в 

єдиний контрольний орган 

акредитований щодо даної моделі ЗІЗ. 

 Декларація відповідності ЗІЗ. 
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Декларація ЄС про відповідність - це процедура, 

в рамках якої виробник або його уповноважений 

представник в ЄС: 

1) складає декларацію (форма наведена в 

Додатку VI Директиви РРЕ), яка засвідчує, що ЗІЗ, 

які поставляються на ринок, відповідають 

положенням цієї Директиви, і робить він це з метою 

представлення цієї декларації в компетентні органи 

влади; 

2) наносить на кожне ЗІЗ маркування СЕ. 

 Маркування СЕ. 

1. Маркування СЕ повинно складатися з великих 

літер «СЕ». Зразок приведено в Додатку IV 

Директиви РРЕ. Якщо нотифікований орган 

залучається на етапі контролю продукції, то його 

ідентифікаційний номер повинен бути доданий до 

маркування. 

2. Маркування СЕ повинно наноситися на кожне 

виготовлене ЗІЗ і бути ясно видимим, чіткім і незмивним протягом усього 

передбачуваного терміну служби ЗІЗ; якщо ж це неможливо з точки зору 

експлуатаційних характеристик ЗІЗ, маркування СЕ може бути нанесена на 

упаковку. 

3. Нанесення на ЗІЗ інших маркувань, які подібні за формою і значенням з 

маркуванням СЕ і які здатні ввести в оману третю сторону, повинно бути 

заборонено. Також будь-яке інше маркування може бути нанесена на ЗІЗ або 

на його упаковку лише за умови, що це не знизить видимості і розбірливості 

маркування СЕ. 

 Необхідний перелік технічної документації на ЗІЗ. 
Технічна документація на ЗІЗ повинна містити всі необхідні дані щодо 

заходів та засобів, що використовуються виробником 

для   забезпечення   відповідності  ЗІЗ  усім основним 

існуючим вимогам Директиви РРЕ. 

Для моделей ЗІЗ, що випускаються серійно, 

документація повинна включати, зокрема: 

1. Технічну документацію виробника, що містить: 
a) загальні і детальні креслення ЗІЗ, при 

необхідності з розрахунковими записками і 

результатами випробування дослідного зразка щодо 

перевірки відповідності існуючим основним вимогам; 

b) повний перелік основних вимог безпеки та 

перелік гармонізованих стандартів або інших 

технічних специфікацій, які враховувалися у проекті 

моделі ЗІЗ; 
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2. Опис методів контролю та 

випробувань, які використовувалися на 

підприємстві виробника для перевірки 

відповідності виробництва ЗІЗ 

гармонізованим стандартам або іншим 

існуючим нормативним актам, а також 

для підтримки відповідного рівня 

якості. 

3. Копію інформації, зазначеної в 

п. 1.4 Додатка П Директиви РРЕ. 

Приведені в даній роботі матеріали повинні сприяти більш глибокому 

розумінню особливостей застосування та функціонування сучасного 

європейського законодавства в сфері безпеки засобів індивідуального захисту 

працюючих, що, в свою чергу, повинно сприяти підвищенню рівня безпеки та 

конкурентної спроможності продукції вітчизняних підприємств на 

європейському ринку ЗІЗ. 
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ПАРНИКОВИЙ ЕФЕКТ І ВИРОБНИЦТВО СТАЛІ 

 
Ковтун А.І., асистент (каф. ОПЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського); 

Роздобудько І.В., студ.(гр. ФС-71мп, ІФФ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 
 

Про соціальні наслідки, пов'язані з погіршенням екологічних умов, і 

техногенні катастрофи пишуть багато, але в основному, окремо від теми 

індустріального розвитку. Однак ці явища дуже тісно пов'язані. 

Технологічна діяльність людини призвела до ряду кліматичних змін, у 

тому числі до глобального потепління. 

Фур'є першим зрозумів, що окремі гази в атмосфері планети вловлюють 

тепло і стримують його. Він назвав відкрите ним явище парниковим ефектом. 

Як довів пізніше інший вчений, Джон Тінделл, таким газом є вуглекислий газ, 

який сприяє накопиченню тепла на поверхні планети (рис. 1). 
 

Рис.1. Парниковий ефект у природі. 

 

У 1997 р. був підписаний Кіотський протокол — міжнародний документ, 

який зобов'язує розвинені країни і країни з перехідною економікою скоротити 

обсяг викидів парникових газів у 2008-2012 рр. на 5,2% порівняно з 

показниками 1990 р. Парниковий газ — газ, що поглинає теплове 

випромінювання поверхні Землі і хмар і відбиває його назад до Землі. Згідно з 

Додатком А до Кіотського протоколу визначено шість газів, які дають  

основний внесок до парникового ефекту. Цими газами є: діоксид вуглецю, СО2; 

метан, СН4;закис азоту, N2O; гідрофторвуглецеві сполуки; перфторвуглецеві 

сполуки; гексафторид сірки, SF6. На світову чорну металургію припадає до 20% 

промислових викидів парникових газів. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%B2%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8E
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD
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Рис. 2. Динаміка викидів парникових газів в Україні за 1990-2009 рр. 

 

У лютому 2004 р, після ратифікації Кіотського протоколу Верховною 

Радою, Україна стала 121-ою країною, яка погодилася обмежити свої викиди 

парникових газів в атмосферу. 

У той же час чорна металургія України має достатній потенціал для 

зниження викидів парникових газів, і в першу чергу за рахунок 

реструктуризації неефективних потужностей і впровадження прогресивних 

ресурсозберігаючих технологій. До числа найбільш великих резервів можна 

віднести заміну мартенівського способу виробництва сталі на киснево- 

конвертерний та електродуговий способи, a також перехід з розливання сталі у 

виливниці на безперервне розливання (табл.1). 

На металургійних підприємствах необхідно проводити системний 

моніторинг обсягів викидів парникових газів і енергоємності металопродукції 

на базі параметра вуглецева ємність. Вуглецева ємність металургійної продукції 

Росії складає 0,65 - 0,70% при обсязі виробництва електросталі більше 30%; 

можна тільки припустити, наскільки вище вуглецева ємність продукції Україні 

при менш ніж 5% виробництва електросталі. 

 

Таблиця 1 

Зміна структури виробництва сталі в чорній металургії України 

 

В Україні УкрДНТЦ «Енергосталь» розробив метод розрахунку емісії 
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діоксиду вуглецю на виробництво одиниці товарної продукції металургійних 

підприємств. Цей спосіб дозволяє прогнозувати зміну викидів СО2 на 

підприємстві залежно від технологічних змін виробництва, зокрема, дає 

можливість досить повно оцінити вплив заміни мартенівських цехів 

конвертерними з одночасним впровадженням безперервного розливання сталі. 

Така методика випробувана на ряді металургійних підприємств (табл.2). 

 

Таблиця 2 

Скорочення викидів СО2 при заміні мартенівських печей дуговими 

сталеплавильними 

Ефективним фактором використання енергії та зниження викидів може 

бути застосування кисню в процесах горіння. Горіння палива, насиченого 

чистим киснем, у порівнянні з горінням у середовищі атмосферного повітря 

веде до подвоєння термодинамічного ККД, зниження більш ніж на 40% витрат 

палива та значний внесок у зниження викидів СО2 та NОх. 

Для використання енергії доменного газу економічно доцільна установка 

газових утилізаційних безкомпресорних турбін (ГУБТ) з виробленням 

електроенергії; термін окупності даного заходу становить для доменних печей 

різного обсягу від 2 до 3 років. 

Ефективний енергозберігаючий проект газотурбінної електростанції (ПГЕ) 

компанії Mitsubishi (Японія) освоєно на Алчевському металургійному 

комбінаті. Електростанція працює виключно на вторинній сировині (суміші 

металургійних газів: доменного, коксового та конвертерного). Техніко- 

економічна перевага ПГЕ полягає в тому, що ККД такої станції сягає 45%, що 

перевищує аналогічну характеристику вітчизняних установок традиційної 

енергетики на 15% 5 — а ТЕЦ Алчевського металургійного комбінату — на 

27%. 

Введення ПГЕ дозволяє середньостатистичному українському 

металургійному комбінату взагалі припинити закупівлю електроенергії у 

енергопостачальних компаній і генерувати її на основі використовуючи 
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вторинні енергоресурси (а сьогодні на підприємства чорної металургії припадає 

близько 11% загальнонаціонального споживання електроенергії), а також 

скоротити витрати коксового вугілля на 30% і природного газу — утричі 

(табл.3). 

 

Таблиця 3. 

Енергетичний та екологічний потенціали впровадження ПГЕ на 

металургійних комбінатах 

 

Враховуючи те, що протягом 40 років (2010 — 2050 рр.) попит на сталь і її 

сплави може зрости в 2 рази, досягнувши 2,5 млрд. т на рік, необхідно знизити 

питомі викиди  парникових  газів також у 2 рази,  щоб утримати їх на рівні  

2010 р. Подальший розвиток інноваційних технологій, спрямованих на 

заощадження енергії та ресурсів, стає життєво необхідним для підтримання 

сталого розвитку галузі та збереження клімату. 
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ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАХОДИ ЗАХИСТУ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ 

ВІД ВИКИДІВ МЕТАЛУРГІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА 

 
Ковтун А. І., асистент (каф. ОПЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського); 

Козуб Н. В., студент (гр. ФС-71мп, ІФФ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Вступ. Більшість пірометалургійних процесів характеризуються 

утворенням великої кількості газів. Окрім можливого використання цінних 

складових, що виділяться, необхідно знешкоджувати ці гази з метою охорони 

навколишнього середовища. 

Захист навколишнього середовища від шкідливих викидів є однією з 

найважливіших проблем в наш час. Сучасне металургійне підприємство – це 

складний виробничий комплекс, що складається з різноманітних цехів, а іноді 

окремих заводів, які в значніq мірі можуть забруднювати повітряний басейн. 

Запобігти цьому повністю при існуючому рівні розвитку техніки неможливо. 

Тому в законодавстві України передбачено санітарний захист атмосферного 

повітря, тобто, система заходів, що спрямовані на забезпечення необхідної 

чистоти повітря та підтримання її на безпечному рівні для життя і здоров’я 

людини. 

Близько 30% шкідливих викидів в атмосферу припадає на металургійні 

підприємства, а в районах де розташовані великі заводи – більше 50% всієї 

кількості забруднень. У зв’язку з цим в металургійні галузі проводиться значна 

робота зі збільшення кількості газоочисних установок та покращення 

показників їх роботи. 

Основною характеристикою забруднення повітря є концентрація в ньому 

домішок, тобто кількість тієї чи іншої речовини в одиниці об’єму повітря при 

нормальних умовах. 

В Україні встановлено два типи гранично допустимих концентрацій (ГДК) 

шкідливих речовин в повітрі. Це ГДК в повітрі робочої зони та ГДК в 

атмосферному повітрі населених пунктів. 

В свою чергу ГДК шкідливих речовин населених пунктів розділять на два 

види: максимально разова ГДКм.р. – гранично допустима максимальна разова 

концентрація шкідливої речовини в повітрі населених пунктів, яка не повинна 

викликати при вдиханні протягом 30 хв рефлекторних реакцій в організмі 

людини, та середньодобова ГДКс.д. – гранично допустима середньодобова 

концентрація шкідливої речовини в повітрі населених пунктів, яка не повинна 

впливати на людину прямого чи безпосереднього впливу при нескінченно 

тривалому впливі. 

У системі заходів охорони атмосферного повітря значне місце займають 

планувальні заходи, що дозволяють при постійності валових викидів суттєво 

знизити вплив забруднення навколишнього середовища на людину. Перш за 

все, велике значення має правильний вибір місця розташування підприємства, 

взаємне розташування його цехів та житлових масивів. 
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Мета дослідження. Пошук оптимальних та максимально ефективних 

заходів захисту атмосферного повітря від викидів металургійного виробництва. 

Аналіз публікацій. Тривалі дослідження показали, що шкідливі речовини 

які виділять металургійні підприємства, що перевищують ГДК, знаходяться в 

радіусі 10 км від місця виділення. Це і визначає необхідну ширину санітарно- 

захисної зони. 

Важливим напрямом зниження промислових викидів в повітряний басейн є 

вдосконалення технологій процесів виробництва та основного технічного 

обладнання. При виборі технологічних агрегатів перевагу необхідно надавати 

більш потужним агрегатам. Наприклад, доменна піч об’ємом 5000 м3 замінює 

цілий доменний цех і тільки за рахунок скорочення джерел пило- та 

газовиділення значно скорочується викиди пилу та окису вуглецю. 

Основні результати дослідження. 

При проведенні технологічних процесів в закритих об’ємах, основна маса 

пило- та газовиділень видаляється через газовідвідні шляхи та димові труби. В 

умовах, коли той чи інший процес йде відкрито, важливе місце в боротьбі з 

забрудненням повітря займає попередження пило- та газовиділень шляхом 

відведення їх в місці утворення. В залежності від конкретних умов протікання 

процесу відведення пило- та газовиділень може здійснюватися різними 

способами: 

 Зволоження сипких матеріалів, руди та пилу різко зменшує запиленість 

по всьому шляху руху та складуванні цих матеріалів. На складах для 

проведення операції зволоження використовують автоматичні стаціонарні 

розпилювачі та спеціальні автомобілі. Рівномірне зволоження, що попереджує 

розпилення, забезпечують розташуванням і підбором форсунок, тиску води, 

висоти розпилення. Кожен матеріал має свою граничну вологість, при якій не 

відбувається пиловиділення, наприклад для пилу вона складає 18-20%. 

 Застосування поверхнево активних речовин (ПАР) в місцях 

розвантаження пиломістких матеріалів різко знижує забруднення атмосферного 

повітря. Ці речовини застосовуються у вигляді вироблених в спеціальних 

піногенераторах повітряно-механічної піни, для утворення якої  

використовують 2-3% водні розчини ПАР. Для різних способів розвантаження 

матеріалів розроблені різні конструкції для зменшення пиловиділення. 

Наприклад, при розвантаженні в бункери піна, що подається в бункер, по мірі 

насипання матеріалів піднімається, утворюючи начебто кришку, через яку пил 

не потрапляє в атмосферу. 

 Гідрозмив пилу є надійним засобом прибрати пиловиділення при виході 

прокату з валків прокатних станів: компактні струмені води подаються 

безпосередньо на сляб чи листи при виході з валків. Коефіцієнт обезпилення 

складає 90-95%, охолодження прокату майже не відбувається. 

 Створення протитиску за допомогою інертного газу дозволяє знизити 

викид доменного газу в засипний апарат при заправці в піч чергової порції 

шихтових матеріалів. 
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Для очищення газів від хімічних домішок можуть бути використані такі 

методи: 

- Абсорбція, тобто поглинання газу при промиванні рідино. Часто 

газоподібний компонент, що виділяється, вступає в хімічну взаємодію з 

рідиною та утворює в ній розчинну сполуку. Цей процес називають 

хемосорбцією. 

- Адсорбція – поглинання газів твердими речовинами. 

- Переведення газоподібних домішок за допомогою спеціальних присадок в 

твердий чи рідкий стан з наступним видаленням їх з газу. 

Висновок. Отже, найбільш ефективним засобом боротьби з викидами пилу 

та шкідливих газоподібних компонентів в атмосферу підприємствами є 

встановлення газоочисних апаратів та обладнання. Проте, як показав досвід, 

пило- та газовиділення можна значно скоротити шляхом попередження та 

локального відсмоктування, а також здійсненню ряду технологічних та 

планувальних заходів. В першу чергу слід впроваджувати маловідходні 

технології, що дозволить знизити навантаження на газоочисне устаткування, 

тим самим підвищивши ефективність роботи. 
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Щорічно в світі вмирають приблизно два мільйони людей через хвороби, 

викликані умовами праці. Саме особливості виробництва, а не травматизм на 

робочому місці, забирають життя стількох людей. Незважаючи на повсюдну 

автоматизацію і комп'ютеризацію, деякі робочі спеціальності і виробництва 

продовжують залишатися "шкідливими" для людського організму. 

Металургійна промисловість залишається основним двигуном технічного 

прогресу. Ще з самого зародження людства відкриття металів і перехід від 

кам'яних знарядь праці до металевих породило нову епоху - бронзовий вік. 

Народження металу відбувається в процесі плавлення рудомістких 

матеріалів в доменних печах при температурах, що перевищують 1400 градусів 

по Цельсію. На цьому етапі відбувається отримання чавуну, який згодом 

переплавляється в сталь. Для отримання і виробництва кольорових металів, 

крім плавлення, використовуються і інші методи: хіміко-термічний, 

пірометалургійний, гідрометалургійний, ціанування, електроліз і інші. 

Виробництва, пов'язані з отриманням металів, відносяться до групи 

"шкідливих" для здоров'я людей. Розглянемо докладніше, які фактори в 

металургійному виробництві так шкідливі людському організму, що можуть 

викликати захворювання. До таких належать: підвищена гучність, висока 

вібрація, високі температури, виділення шкідливих газів і виробничий пил. 

Робота потужних механізмів підприємства, як правило, супроводжується 

специфічними шумами. Небезпека шумів для здоров'я людини обумовлена тим, 

що тривалий вплив звуків (шумів) в певних частотних діапазонах викликає на 

першому етапі зниження слуху, а згодом і часткову або повну глухоту. 

Найбільш часте захворювання працівників металургійних 

підприємств - кохлеарний неврит (ураження слухового нерва), який крім втрати 

слуху, може привести до порушень роботи вестибулярного апарату людини. 

Також шкоди організму працівників завдає застосування ультразвукової 

обробки металів при виробництві алюмінію. 

Також на металургійному виробництві великий вплив на здоровʼя 

робітників впливає вібрація. Процес виробництва металів обумовлений 

високим рівнем вібрації, викликаної роботою прокатних станів, плавильних 

печей та іншого обладнання. Кількість подібного обладнання може бути безліч 

навіть в рамках одного виробництва з обробки металу. 

Слід розуміти, що постійне перебування в зоні високої вібрації викликає 

у людини порушення роботи опорно-рухового апарату і вегетативно-судинні 

ураження. Найчастішим проявом впливу вібрації на людину є вібраційна 

хвороба. Дане захворювання має негативний вплив, як на кісткову систему 

людини, так і на внутрішні органи і нервову систему. Сила впливу вібрації і 
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зони ураження людського організму залежать від частотного діапазону вібрації 

і рівня його потужності. 

Так, надмірна вібрація середнього і високого частотних діапазонів, 

негативно відбивається на серцево-судинній системі організму, в той час як 

вплив низькочастотних вібрацій безпосередньо позначається на опорно- 

руховому апараті, сприяє порушенням поліневричному характеру нижніх 

кінцівок і поразки центральної нервової системи. Наслідками такого впливу 

можуть стати дистрофічні зміни кістково-м'язової системи організму людини. 

Високі температури в ливарних цехах металургійного  виробництва, 

також негативно впливають на організм людини. Поява на світ металу, 

безпосередньо пов'язана з високими температурами. Тепло, передане 

інфрачервоними променями, досягає рівня 250-600 ккал/м3 за годину, а 

температура в середньому становить 40…50 градусів Цельсія. При цьому 

процес виробництва характерний різкими перепадами температур. 

До впливу високих температур, крім теплового удару, відносяться: опіки, 

ураження органів зору (теплова катаракта), зміна кров'яного тиску і 

декомпресіонні захворювання. 

Недостатній вміст кисню, викликане високими температурами, 

призводить до виникнення гіпоксії (кисневого голодування організму), а також 

до задишки і підвищеної стомлюваності. Тривала робота в таких умовах може 

серйозно порушити терморегулювальну систему людини. За силою ураження 

тепловий фактор досить небезпечний, тому що може привести до смертельного 

результату. 

Шкідливі гази і виробничий пил на металургійному виробництві є 

неминучими. Ці два фактори можна об'єднати в одну категорію, так як 

ураження організму відбувається в основному шляхом вдихання шкідливих 

продуктів. 

В результаті теплової обробки руди і подальших дій з металом 

(збагачення вуглецем, прокат та інше) повітря на підприємстві забруднене 

пилом і газоподібними токсичними речовинами. Пил, як правило, містить 

частинки металу і інших абразивних матеріалів. До токсичних речовин даного 

виробництва відносяться: бензол, оксиди заліза, хлористий водень, свинець, 

марганець, пари ртуті, фенол, формальдегіди, оксиди хрому і вуглецю і т.д. 

Потрапивши в організм людини через органи дихання, вони вражають в першу 

чергу саме їх, викликаючи захворювання бронхів і легенів. Пневмоконіози і 

пиловий бронхіт - це наслідок впливу промислового пилу. 

Вдихання токсичних газів, крім інтоксикації організму, може спричинити 

виникнення лихоманки (так звана ливарна лихоманка). Також токсичні гази 

негативно впливають на шкірний покрив людини, викликаючи різного роду 

дерматити (контактний, фотодерматит), ураження нігтів (оніхії), запалення 

волосяних фолікул. Знаючи причини професійних захворювань працівників 

металургійної промисловості, медиками та спеціалістами з охорони праці 

розроблені дієві рекомендації. Дотримання даних рекомендацій керівниками 
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підприємств і самими працівниками значно знижує ризики професійних 

захворювань і травматизму. 

На заводах боротьба з шкідливими факторами і контролю за ними, 

збереження здоров'я і благополуччя персоналу, залишається основним 

завданням керівництва, робітників і їх представників. Це залишатися важкою 

проблемою, як при промисловому спаді (коли заклопотаність питаннями 

здоров'я і безпеки відтісняється на другий план), так і в період розквіту (коли 

зростання виробництва може привести до потенційно небезпечних спрощеними 

технологіями). Тому навчання контролю за шкідливими факторами ще довго 

буде постійною потребою. 
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ОХОРОНА ПРАЦІ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМИ 

 
Костянчук К.В., студентка (гр. УМ-42, ФММ КПІ ім. Ігоря Сікорського); 

Полукаров О.І., канд. тех. наук (каф. ОПЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Кожен підприємець має пам’ятати про забезпечення гідних умов праці, які 

мають відповідати нормативним вимогам охорони праці в Україні, та загальної 

безпеки як про безпосередній обов'язок роботодавця. Існує думка про 

неактуальність теми охорони праці в банківській сфері, яка в свою чергу не 

працює з обладнанням підвищеного рівня небезпеки, а основна частина 

працівників виконує роботу в офісних приміщеннях. Згідно із діючим 

законодавством України, охорона праці в банку нічим не відрізняється від 

охорони праці на інших підприємствах, охоплюючи системи правових, 

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

лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження 

життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності [1]. 

Але, в діяльності будь-якого працівника банку є ризик отримати травму. 

Так в банківській сфері, як роботодавця, створені служби охорони праці або 

введені посади фахівця з охорони праці з відповідним рівнем підготовки. Діюча 

система управління охороною праці та проведення профілактичних заходів в 

банківському секторі базується на законодавчих та нормативних актах, робочих 

інструкціях. Частими випадками травмування робітників стає недотримання 

елементарних правил безпеки при використанні офісних меблів, що вимагає від 

служби охорони праці банків проводити обов’язкові вступні інструктажі для 

прийнятих на роботу співробітників. 

Банківський сектор має схожі, на ряду з іншими, загальні проблеми 

охорони праці в Україні, такі як недотримання необхідного рівня захисту та 

попередження травм робітників, не проведення упереджуючих заходів 

запобігання травматизму тощо. Актуальними залишаються специфічні 

проблеми сектору охорони праці в банках. 

Специфіка діяльності банків та інших кредитних установ спричиняє 

необхідність вдосконалення законодавства, що регулює трудові відносини в 

даній сфері з метою приведення його у відповідність сформованої практики і 

нормативно-правового забезпечення. Окрім проблеми відсутності єдності 

термінології в правових актах, легально не визначені особливості праці 

банківських працівників, що не дозволяє забезпечити повноцінний захист їх 

трудових прав. Для удосконалення чинного законодавства, а також локальних 

правових актів банків в сфері організації праці, необхідно визначити головні 

напрямки проблематики. 

У банківському секторі існує ряд особливих професій, специфіка 

діяльності яких у сфері охорони праці регулюється переважно інструкціями. 

Багато шкідливих факторів в роботі банківського співробітника не завжди 

очевидні, наприклад працівників касових центрів, інкасаторів тощо. На жаль,  

на сьогоднішній день законодавчо-нормативна база та інструкції не охоплюють 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8
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усі напрямки специфіки діяльності таких професій. Касові працівники, як 

представники комунікаційного центру банків та інших кредитних установ, 

працюють безпосереднє зі споживачем та здійснюють грошові операції. Робота 

з купюрою, як невід’ємна складова операцій з грошовими знаками, для касира 

несе ряд небезпек, які не враховуються ні роботодавцем, ні державою на 

законодавчому рівні. Касові працівники постійно вдихають бруд, який 

скупчується на грошових банкнотах або монетах, доторкаючись до яких 

працівники також переносять різноманітні мікробактерії. 

Дослідники з США, вивчивши понад півтори сотні грошових купюр валют 

різних країн, виявили практично на всіх із них сліди бісфенолу А – потенційно 

небезпечної для здоров'я хімічної речовини. Американські вчені, співробітники 

університету штату Нью-Йорк (State University of New York) відібрали для 

свого дослідження 156 паперових грошових банкнот, які представляли 

національну валюту 21 країни. 

Результат вразив самих авторів експерименту – практично 100% банкнот, 

вивчених ними, були забруднені бісфенолом. Найбільш забрудненими 

виявилися доларові банкноти США, найменш – філіппінські і в'єтнамські  

гроші. Бісфенол А може чинити негативний вплив на внутрішньоутробний 

розвиток плода, порушуючи формування ендокринної системи, а також 

провокувати виникнення таких захворювань, як надмірна вага, діабет, 

гіперактивність дітей, безпліддя і деякі види раку [2]. 

Подібні дослідження також проводилися в Європі, Азії та Росії. Вчені цих 

країн провели аналіз національної валюти і виявили на ній тисячі 

мікроорганізмів, що викликають захворювання – туберкульоз, гепатит, 

сальмонельоз, дизентерію. Україна не стала винятком й на сторінках багатьох 

газет та порталів можна знайти дослідження незалежних лабораторій, які також 

вражають будь-яку уяву. 

У 2013 році в різних громадських місцях Києва – на ринках, у магазинах, 

обмінних касах, ресторанах – було зібрано 11 купюр і відправлено їх на аналіз 

на кафедру біотехнології Інституту екологічної безпеки Національного 

авіаційного університету. Вчені мали дослідити гроші на наявність небезпечних 

мікроорганізмів. На гривнях було знайдено мікроорганізми, що викликають 

туберкульоз, сибірську виразку, пневмонію і безліч грибкових захворювань, які 

представлено на рис.1. [3]. 

Підтверджуючим у 2016 році Донецьким обласним лабораторним центром 

санепідемстанції було проведено дослідження із наявності, на купюрах різним 

номіналом, грибків та бактерій. На перевірку було взято шість зразків – одна 

гривня, 10 гривень, 20 гривень, 100 гривень, 500 гривень і 50 копійок. Після 

змиву з кожної купюри, зразки пронумерували і на три дні помістили до 

спеціальної печі, щоб накопичити мікроби і мати можливість їх висіяти. За 

результатами аналізів було виявлено: на купюрах номіналом одна гривня, 10 

гривень та 20 гривень – кишкову паличку; на 10 гривневій купюрі та 50 

копійках було ще знайдено стафілокок. На банкнотах 100 та 500 гривень було 

багато мікробів, але патогенних не виявлено [4]. 
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Рис.1. Результати мікробіологічного аналізу грошових купюр,проведеного кафедрою 

Біотехнології Інституту екологічної безпеки НАУ [3] 

Отже, для співробітників банків та інших кредитних установ, які 

безпосередньо здійснюють свою діяльність у сфері грошових операцій, мають 

вводитися додаткові заходи з охорони праці. При проведенні таких операцій 

касові працівники мають використовувати засоби індивідуального захисту такі 

як маски, рукавички та антисептичні засоби для знезараження ділянок шкіри. 

Через прогалини у законодавчих та нормативних актах, подібні заходи мають 

вводитися роботодавцями самостійно, фіксуючи процедури на рівні інструкцій. 

Висновки: Банківський сектор, як один із напрямків здійснення 

комерційної діяльності, має актуальну специфіку роботи працівників. 

Специфіка сектору передбачає необхідність введення додаткових пунктів 

інструкцій з охорони праці, які на формалізованому рівні мають охороняти 

життя, здоров’я та працездатність робочого персоналу. На жаль сьогодні 

роботодавець не зацікавлений в подібних заходах, але розширення ринкової 

діяльності України сьогодні вимагає від підприємців будь-якого сектору 

враховувати вимоги зарубіжного ринку, який нині ставить безпеку та 

благополуччя працівника понад усе. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ПРИ 

РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ БОРЬБЫ С 

КИБЕРАТАКАМИ 
 

Красношлык К. Ю., студ. (гр. ФІ-72, ФТІ КПИ им. Игоря Сикорского); 

Мітюк Л. О., к.т.н., доц.(каф. ОТГБ КПИ им. Игоря Сикорского) 

 

Скорость процессов и объемы данных, используемых в 

киберпространстве, уже давно не могут регулироваться человеком без 

значительной автоматизации. В наше время сложно разработать программное 

обеспечение с эффективной защитой от развивающихся сетевых атак и при 

этом использовать обычные фиксированные алгоритмы. Эта проблема  

решается путем применения методов искусственного интеллекта, которые 

могут обеспечить достаточную адаптируемость и обучаемость инструментам 

защиты. Также это подразумевает динамическое изменение среды объекта 

защиты, высокую осведомленность о текущем состоянии системы и 

сверхвысокую скорость реакции на новые угрозы. Данные качества 

свидетельствуют про огромные перспективы дальнейших исследований в этой 

области. 

Искусственный интеллект (ИИ) - это область научных исследований, 

которая зародилась незадолго после создания первого компьютера. Мы уже 

стали свидетелями решения многих интеллектуальных проблем компьютерами, 

например, таких как хорошая игра в шахматы [1]. Этому предшествовало три 

условия: увеличение компьютерных мощностей, разработка действительно 

хороших поисковых алгоритмов, и хорошо организованные базовые знания, 

которые включают в себя всю возможную информацию о шахматах. По 

существу, проблема с шахматами могла быть решена, так как являлась очень 

специфической и решалась так называемым узконаправленным (слабым) 

искусственным интеллектом. Совершенно другой задачей является перевод с 

одного естественного языка на другой, это в свою очередь требует уже общего 

(сильного) искусственного интеллекта. Некоторые успехи в отдельных 

приложениях уже заметны, например переводчик от компании Google, который 

использует самообучаемый алгоритм машинного перевода, достаточный для 

перевода слов и словосочетаний, но почти бесполезный, когда дело касается 

более сложных конструкций, для которых уже необходим общий 

искусственный интеллект [2]. 

После рассмотрения информации из открытых источников о применении 

искусственного интеллекта в киберзащите, можно сделать вывод, что на 

сегодняшний день уже существует большое кол-во приложений в этой среде 

[3]. И в первую очередь, это приложения с искусственными нейронными 

сетями для осуществления безопасности от угроз любого рода. 

Становится понятно, что некоторые угрозы нарушения безопасности 

люди не в состоянии предотвратить без использования методов ИИ, большое 
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количество которых уже разработаны. Рассмотрим некоторые типы методов 

ИИ, таких как нейронные сети, машинное обучение, экспертные системы. 

Нейронные сети - это система соединенных и взаимодействующих между 

собой искусственных нейронов. И если число данных нейронов большое, то у 

сетей проявляются способности к машинному обучению и возможность с их 

помощью решать задачи принятия решений. В то же время данные системы 

обладают невероятной скоростью работы. Все эти качества являются очень 

полезными во время кибер-атак, когда оперативное выявление угрозы, ее 

классификация и выбор ответного действия играют решающую роль в 

дальнейшем существовании объекта защиты. Нейронные сети уже 

неоднократно демонстрировали свои преимущества в реальных условиях: 

обнаружение враждебного программного обеспечения, компьютерных червей, 

классификация угроз, предотвращение возможных атак. Также была замечена 

их невиданная скорость, в случае реализации сетей за счет аппаратных средств 

или с помощью процессора видеокарты [4]. А возвращения к истокам создания 

модели нейронных сетей, к реальным биологическим нейронам, и добавление 

их природных свойств, продолжают улучшать свойства нейросетей и по сей 

день. В первую очередь продемонстрированы хорошие показатели в адаптации 

к «развивающимся» кибератакам. 

Одной из самых интересных проблем искусственного интеллекта 

является его «самообразование», или более точно: «машинное обучение». 

Система способна получать новые знания путем их накопления, изменения 

взаимосвязей структуры в базе данных, или путем усовершенствования 

механизма логического вывода. В результате чего системы ИИ могут получить 

новые и дополнительные навыки: система постепенно начинает адаптироваться 

к условиям, в которых находится. Уже существуют методы обучения систем 

ИИ двух типов: контролируемые (обучение происходит с «учителем») и 

самообучающиеся. Последний из них хорошо себя зарекомендовал в случае 

работы с огромными массивами данных [5]. Процесс обучения системы может 

происходить параллельными алгоритмами, что является актуальным для 

многоядерных процессоров и им подобных систем. Здесь могут быть 

использованы генетические алгоритмы и такой раздел дискретной математики, 

как нечеткая логика. Методики обучения систем безопасности широко 

используются в механизмах выявления существующих и новых, ранее 

неизвестных системе, угроз. 

Следующим популярным применением ИИ являются  экспертные 

системы [6]. В первую очередь они созданы для поиска ответов на вопросы 

среди уже известных решений. База решений таких систем является набором 

экспертных мнений в некоторой области знаний, и может быть дополнена. 

Другим важнейшим элементом системы является механизм логического 

вывода, т.е. выбор решения, которое лучше других соответствует 

запрашиваемым критериям. Процесс дополнения знаний системы может 

проходить как вручную (добавление библиотеки человеком), так и 

автоматизировано («самообучение»). Второй способ подразумевает 

«сотрудничество» системы с пользователем или другими программами, с 
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которыми система способна обмениваться информацией. Само собой качество 

работы системы сильно зависит от содержания базы решений системы. 

Поэтому процесс приобретения знаний должен сопровождаться с высоким 

качеством получаемых знаний, что является решающим при разработке 

реальных систем. Экспертные системы нашли свое применение в медицинской 

диагностике, интернет сервисах, финансовой сфере. В безопасности такие 

системы способны помочь при выборе конфигураций, направленных на 

улучшение угрозостойкости, выборе оптимального использования ресурсов и 

других подобных ситуаций, в которых человек нуждается в экспертных 

мнениях. 

Анализ публикаций [7] показывает, что результаты исследований ИИ 

нашли широкое применение в кибербезопасности. Наиболее подходящей 

технологией для многих развивающихся областей являются нейронные сети. 

Это области поддержки принятия решений, осознавание текущей ситуации и 

управление имеющимися знаниями. А экспертные системы в будущем могут 

стать наиболее перспективным направлением. 

Уже в скором будущем проблема быстрого роста интеллекта 

вредоносных программ и усложнения кибератак приведет к неизбежности 

развития систем киберзащиты с использованием инструментов ИИ. Такие 

системы будут самообучаемыми, реагировать на любые изменения и обладать 

высокой скоростью работы. Эти технологии значительно увеличат 

обороноспособность систем защиты. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ 

ОЦІНЮВАННЯ ВИРОБНИЧИХ РИЗИКІВ 

 
Кружилко О.Є., докт. техн. наук., Сторож Я.Б., канд. техн. наук, 

Майстренко В.В., канд. техн. наук (ННДІПБОП); 

Полукаров О.І., канд. техн. наук (каф. ОПЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Як свідчить досвід розвинених країн, на підприємствах повинні бути 

задіяні процедури ідентифікації існуючих небезпек та оцінки виробничого 

ризику, які використовуються при плануванні та реалізації необхідних 

профілактичних заходів. Однак, процес оцінки ризиків, як базис системи 

управління охороною праці, потребує удосконалення, яке у теперішній час 

активно ведеться як у світі, так і в Україні. Особливо важливу роль тут відіграє 

поєднання наукових доробок та виробничого досвіду. Проаналізовані 

дослідження оцінки ризиків та визначення прийнятності ризиків, цьому 

присвячені роботи європейських та американських вчених [1–3]. 

На підприємствах необхідно використовувати процедури ідентифікації 

існуючих небезпек та оцінки виробничих ризиків, результати оцінки мають 

використовуватись при плануванні та реалізації необхідних профілактичних 

заходів. Забезпечення ефективного управління охороною праці, заснованого на 

впровадженні компонентного методу оцінювання ризиків виробничого 

травматизму та прийняття управлінських рішень для зниження рівню настання 

травматичних подій, потребує розроблення та впровадження інформаційної 

системи. Для автоматизації процесів розрахунку рівнів виробничих ризиків, 

розроблено та запроваджено на підприємстві відповідну інформаційну систему 

(ІС СОРТ). Інформація, що зберігається у базах даних та використовується при 

обґрунтуванні управлінських рішень, має різноплановий характер, вона 

пов’язана із можливими травматичними подіями, причинами нещасних 

випадків, небезпечними та шкідливим чинниками тощо [4]. 

Завдання управління, що мають вирішуватись з використанням цієї 

системи, повинні задовольняти таким вимогам: 

 метою поставлених завдань повинно бути зниження рівню виробничого 

ризику, збереження життя та здоров’я людини в процесі трудової діяльності; 

 наявні дані потрібної номенклатури та в обсягах, необхідних для 

вирішення поставленого завдання; 

 наявні експерти (фахівці, які мають високий рівень професійної 

підготовки (компетентності), а також досвід вирішенні завдань); 

 при вирішенні завдань керівники та фахівці повинні спиратися на 

інформаційно-аналітичні документи, отримані в результаті обробки даних; 

 в процесі вирішення завдань повинні аналізуватись альтернативні 

варіанти їх вирішення. 

Початкові дані заноситься у таблицю, зразок якої представлено на рис. 1. 
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Рис. 1 – Масив початкових даних для оцінювання виробничих ризиків 

 

При цьому використовується список травматичних подій, обраний з 

урахуванням рівню ризику. Кожній з подій поставлено у відповідність заходи, 

які потрібно оцінити експертам. Оцінки вводяться вручну. Результати 

експертного оцінювання заходів зі зниження рівню виробничого ризику 

представлено на закладинці «Результати» (рис. 2). 
 

 

Рис. 2 – Результати експертного оцінювання заходів зі зниження рівню 

виробничого ризику 
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Крім того, у ІС СОРТ передбачено такі допоміжні режими: 
– режим «Зберегти дані». На будь-якому етапі розрахунків можна 

зберегти результати занесені дані та результати розрахунків; 

– режим «Експортувати дані». На будь-якому етапі розрахунків можна 

експортувати результати роботи у Excel; 

– режим «Завантажити дані». Збережені раніше результати можна 

завантажити для проведення нових розрахунків. 

Оцінювання виробничих ризиків та подальше ранжування ризику 

настання травматичної події за рівнем ризику відбувається автоматично. Слід 

відзначити, що при формування масивів заходів здійснюється їх групування за 

рівнем ризику. Формування множини заходів для зниження рівня ризику 

здійснюється окремо для кожної групи. Після формування масивів заходів, 

проводиться їх експертне оцінювання. Робота експертів передбачає спочатку 

оцінку критеріїв. На наступному етапі здійснюється безпосереднє оцінювання 

заходів експертами [4]. 

Нагальною потребою сьогодення більшості промислових підприємств є 

перехід до управління охороною праці на основі ризик-орієнтованого підходу. 

Необхідною умовою запровадження такої системи є наявність експертів, 

спроможних провести оцінювання альтернативних варіантів заходів зі 

зниження виробничих ризиків. Практична реалізація вказаного підходу 

передбачає наявність відповідної інформаційної системи, яка дозволить 

автоматизувати процес розрахунків на всіх етапах планування заходів.  

Отже, розглянута інформаційно-аналітична система для оброблення 

масиву даних ризик-значущої інформації, оцінювання виробничих ризиків, 

реалізації методу експертних оцінок дозволяє автоматизувати процес 

розрахунків на всіх етапах планування заходів зі зниження виробничих ризиків. 
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Порівняно основні алгоритми стиснення цифрового відео для 

використання в процесі дистанційного навчання з питань охорони праці, їх 

переваги та недоліки, області та особливості застосування. Складена їх 

порівняльна характеристика. Розглянуто принцип роботи стиснення за 

допомогою дискретного вейвлет. 

Ключові слова: цифрове відео, стиснення відео та зображень, вид 

стиснення, якість стиснення, вейвлет-перетворення, алгоритми обробки відео. 

 

Цифрове відео є ключовим ресурсом для формування систем 

дистанційного навчання так як сприяє ефективному засвоєнню матеріалу 

слухачем набагато краще, ніж звичайний текст. Серед усіх матеріалів, які може 

містити дистанційний курс (таких як текстові лекції, презентації, зображення, 

додатки та ін.) найбільшу вагу мають саме відео-файли. При розрахунках 

необхідного розміру жорсткого диску на сервері, де буде розміщено матеріали 

дистанційного курсу обсяг відео-файлів має найвищий пріоритет, а отже їх 

стиснення дозволить зекономити кошти на придбання сервера чи розмістити 

нові дані на вже існуючих ресурсах. 

У зв’язку зі змінами у підході до створення, зберігання та обробки відео 

інформації набувають актуальності питання дослідження та розробки найбільш 

універсальних методів стиснення відео. Зокрема, у [5] розглнуто теоретичне 

підґрунтя для використання вейвлетів з метою стиснення візуальної інформації, 

детально пояснюють принцип роботи та сфери застосування алгоритму. У [4] 

представлено метод стиснення, який базується на векторній квантизації. У [6] 

наведено метод стиснення зображень за допомогою вейвлета Хаара у 

порівнянні з дискретним косинус перетворенням. 

Метою даної роботи є огляд існуючих методів стискання відео файлів, 

аналіз алгоритмів, що використовуються у методах, порівняння їх з точки зору 

ефективності та області застосування, а також більш детальний огляд методу 

стиснення за допомогою вейвлет-перетворень та особливості його 

використання в системах дистанційного навчання з питань охорони праці. 

Стиснення відео файлів відбувається за рахунок вилучення певних 

деталей зображення для зменшення обсягу файлу. При цьому неминуче 

втрачається якість зображення, і метою алгоритмів стискання є знаходження 

ідеального співвідношення якість/стиснення, при якому досягається 

максимальна ступінь стиснення і в той час зниження якості зображення для 

людського ока залишається мінімально помітним. 

Виділяють такі види стиснення: 
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 Без втрат якості. Зображення після декомпресії в точності збігається з 

оригіналом, тобто втрати даних у процесі стиснення не відбуваються. 

 З втратами якості. Відбувається втрата частини даних зображення, 

тобто оригінал частково не збігається з результатом. 

 Без втрат якості з точки зору сприйняття. Втрати якості залишаються 

непомітними для людського ока. 

 З природною втратою якості. Зміни в зображенні стають помітними, 

але не впливають на розпізнавання основних об’єктів зображення [1]. 

У світі поширені усі види стиснення і вибір кожного з них залежить від 

вимог до відео файлів, що висуваються у конкретних випадках. Якщо мова йде 

про відео для дистанційного курсу, то можуть використовуватися усі варіанти в 

залежності від характеру відео: чи це запис лабораторного експерименту чи 

цифрова презентація лекції з коментарями лектора. У першому випадку маємо 

реальне відео, яке не вдасться дуже ефективно стиснути без втрат якості. У 

другому випадку можливо обрати декілька варіантів стиснення, розроблених 

спеціально для відео, в якому є багато повторюваних елементів, мало рухомих 

об’єктів і мало коливань кольорів від кадру до кадру. 

Всі широко використовувані відеокомпрессори використовують 

технології стиснення з втратами якості, тому, вибираючи той чи інший 

компресор для стиснення цифрового відео для дистанційного курсу, необхідно 

досягти стиснення принаймні з природними втратами якості. [1-2] 

Для огляду були обрані алгоритми стиснення: кодування довжин серій, 

різниця кадрів, компенсація руху, векторне квантування, дискретне косинус 

перетворення, дискретне вейвлет перетворення. Порівняльна характеристика 

алгоритмів приведена у таблиці 1. 

У дистанційному курсі можуть бути використані різні типи відео, але далі 

мова піде саме про повнокольорове відео, таке як відео-запис лекції, 

експерименту, чи монтаж-нарізка у вигляді навчального посібника. 

Дискретне косинус перетворення (ДКП) широко застосовувалося завдяки 

своїй універсальності і ефективності, але на зміну йому прийшло стиснення за 

допомогою вейвлетів (ДВП). Технічно, стиснення з ДВП багато чим нагадує 

ДКП, але має ряд переваг: 

 Схеми вейвлетного кодування при високому рівні стиснення уникають 

утворення блочних «артефактів»; 

 Краще підходять для сприйняття людським зором; 

 Стиснення ДВП є масштабованим так як алгоритм може бути 

застосований до зображення велику кількість разів з метою отримання кращого 

стиснення; 

 Стиснення ДВП дозволяє регулювати рівень розмиття чи різкості 

зображення; 

 Дуже ефективно на низьких швидкостях; 

 ДВП забезпечує ефективне розкладання сигналів перед стисненням; 
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 Виходячи з наведених переваг доцільно розглянути принцип роботи 

алгоритмів стиснення за допомогою ДВП [1-4]. 
 

Таблиця 1. 

Порівняння основних методів стиснення відео 
Алгоритм Переваги Недоліки Застосування 

Кодування 

довжин серій 

Простий 

алгоритм 

Не підходить для 

стиснення реальних 

відеозаписів 

Цифрові 8-бітні 

зображення, комп’ютерні 

анімації з невеликою 
кількістю кольорів 

Різниця кадрів Краще 

стиснення, ніж 

незалежне 

стиснення 
окремих кадрів 

Необхідність введення 

ключового кадру 

Відео з великою кількістю 

повторюваних кадрів 

Компенсація 

руху 

Краще 

стиснення ніж у 

різниці кадрів 

Кодування вельми 

трудомістке і вимагає 

спеціальну апаратуру 

Відео, де переважно є 

сцени з переміщенням 

одного об’єкту відносно 
нерухомого фону 

Векторне 

квантування 

Процес 

декодування 

дуже швидкий 

Кодування вельми 

трудомістке і вимагає 

спеціальну апаратуру; 

Блочні спотворення при 

сильному стисненні 

Відео високої якості, яке 

має небагато повторюваних 

елементів 

Дискретне 

косинус 

перетворення 
(ДКП) 

Краще 

стиснення, ніж 

при векторному 
квантуванні 

Блочні спотворення при 

сильному стисненні; 

Закруглення гострих 
кутів зображення 

Відео високої якості, яке 

має небагато повторюваних 

елементів 

Дискретне 

вейвлет- 

перетворення 

(ДВП) 

Краща якість, 

ніж у ДКП і 

відсутність 
«блочності» 

Деяка ступінь розмиття 

зображення 

Те саме, як і у ДКП 

 

ДВП-алгоритм заснований на передачі сигналу через пару фільтрів: 

низькочастотний і високочастотний. Фільтр низьких частот видає грубу форму 

вихідного сигналу. Високочастотний фільтр видає сигнал різниці або 

додаткової деталізації.У свою чергу, результат на виході високочастотного 

фільтра може бути пропущений через алгоритм повторно. Тобто отримується 

рекурсивне масштабоване стиснення. 

Простим прикладом ДВП є ДВП Хаара. Нехай маємо чорно-біле 

зображення. У такому випадку кожний піксель зберігає значення яскравості від 

0 до 255 і важить 1 байт. У «реальних» зображень, таких як фотографії, є одна 

особливість - яскравість сусідніх пікселів зазвичай відрізняється на невелику 

величину. 

Нехай маємо рядок яскравостей значень пікселів. Алгоритм вейвлет- 

перетворення (зокрема, вейвлет Хаара) поділяє цей рядок на пари і виділяє з 

них напівсуми і напіврізниці. Отримані «напівсуми» - це середні значення в 
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парах пікселів. Тобто, фактично, так як напівсум в два рази менше, ніж 

вихідних пікселів, значення напівсуми - це зменшена копія вихідного 

зображення.     Напівсуми     опосередковують     значення     яскравості,    тобто 

«відфільтровують» випадкові сплески значень. Можна вважати, що це певний 

частотний фільтр. Аналогічно, різниці «виділяють» серед значень  міжпіксельні 

«сплески» і усувають константну складову. Тобто, вони «відфільтровують» 

низькі частоти[5]. 

Таким чином, перетворення Хаара - це пара фільтрів, які поділяють 

сигнал на низькочастотну і високочастотну складові. Кожен фільтр являє собою 

2D Вейвлет-перетворення з індексом, що вказує на тип фільтра 

(високочастотний або низькочастотний) для відокремлюваних горизонтальних і 

вертикальних компонентів. 

Серед них три - типи деталізації зображень для кожного напрямку, 

горизонтальні (Високі-Низькі), вертикальні (Низькі-Високі) і діагоналі (Високі- 

Високі), а останнє зображення – це зменшена вдвічі копія оригіналу,  

пропущена через фільтр низьких частот (Низькі-Низькі) і позбавлена 

вищевказаних деталізацій. Щоб отримати вихідний сигнал, потрібно об'єднати 

усі складові. 

Зазвичай, коли ми дивимося на портрет, нас більше цікавить 

низькочастотна складова, а значить при стисненні частина високочастотних 

даних можна відкинути. Тим більше, що вона зазвичай має менші значення, а 

значить більш компактно кодується. 

Проведене дослідження показало, що, хоча більшість методів стиснення 

відео є дуже вузько направленими і застосовуються для відео файлів, що 

відповідають тим чи іншим конкретним умовам, коли мова йде про повно 

кольорове високоякісне відео (таке як відеозапис реальних подій) одними з 

найкращих алгоритмів являються дискретні косинус перетворення і дискретні 

вейвлет перетворення. Зважаючи на це, вейвлети мають перевагу так як дають 

більш приємне для людського ока згладжування, дозволяють регулювати рівень 

стиснення і можуть бути застосовані багаторазового до одного зображення. 

Всі ці переваги роблять дискретне вейвлет перетворення актуальним для 

ефективного стиснення відео перед завантаженням його на дистанційний курс. 
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Як свідчить проведений аналіз, для вдосконалення управління охороною 

праці на підприємствах пропонуються переважно підходи, що базуються на 

реактивних заходах, механізм превентивних дій не надто розвинений або не 

реалізується через брак фінансово-адміністративних важелів. Результативність 

управління оцінюється за показниками виробничого травматизму, хоча ці 

показники фіксують наслідки процесів управління, коли час для превентивних 

заходів упущений. Отже, аналіз теорії та практики процесу формування 

профілактичних заходів на підприємствах свідчить, що при цьому не повною 

мірою враховується оцінка виробничих ризиків. Також не визначені динамічні 

(провідні) індикатори системи управління, оперативне реагування та 

відслідковування яких мали би позитивний вплив на стан охорони праці 

підприємства, а при реалізації профілактичних заходів не розроблені критерії, що 

оцінки їх результативності. 

На сучасному рівні розвитку систем управління важливою є практична 

реалізація такого або подібних підходів за допомогою спеціалізованих 

інформаційних систем, які дозволять автоматизувати процес аналізу початкових 

даних та розрахунку прогнозу. Недосконалі, а в окремих випадках відсутні 

інформаційні системи, призначені для автоматизації розрахунків рівнів 

виробничого ризику, що ускладнює практичне впровадження на підприємствах 

ризик-орієнтовних підходів. Крім того, реалізація сучасних методів наукової 

підтримки планування заходів передбачає наявність актуалізованих без даних та 

відповідних інформаційних систем, застосування яких дозволить оперативно 

розраховувати рівень виробничого ризику в залежності від стану чинників, що 

впливають. 

Процес оцінки ризику є основою для побудови всієї системи управління 

гігієною та безпекою праці. Тому визначення методології проведення оцінки 

ризику є важливою стадією, що має забезпечити адекватність обраних методів 

наявним ризикам та вимогам міжнародних стандартів з оцінки ризиків. 

Термін «виробничий ризик», пропонується використовувати як визначено 

державним стандартом України ДСТУ 2293-06 [1] як «імовірність ушкодження 

здоров’я працівника в процесі трудової діяльності з урахуванням заподіяння 

шкоди». Отже, на підприємствах повинні бути задіяні процедури ідентифікації 
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існуючих небезпек та оцінки виробничого ризику, які використовуються при 

плануванні та реалізації необхідних профілактичних заходів. 

Проаналізовано результати застосування оцінки ризику на підприємствах, 

що дозволило встановити залежності між рівнем виробничого ризику та 

показниками травматизму. Встановлено, що використання оцінок ризиків при 

планування заходів дозволяє знизити показники травматизму. Тим не менш, не 

зважаючи на цілий ряд спроб розроблення методик впровадження ризик- 

орієнтованого підходу та міжнародних стандартів у сфері гігієни та безпеки праці 

для різних галузей економіки та з урахуванням особливостей вимог чинної в 

Україні системи державного регулювання та нормативно-правової бази, на даний 

час можна констатувати їх недостатню розвиненість та поширення в Україні. 

Для розв’язання проблем практичного впровадження оцінки ризиків на 

промислових підприємствах, розроблено процедуру, що містить обґрунтування 

вибору методів оцінки ризиків, а також визначення результативності оцінки 

ризиків і є прикладом дієвого інструментарію обґрунтованого вибору методів 

оцінки ризику для практичного використання в умовах конкретного підприємства. 

Але при формуванні науково-практичних засад методології оцінювання ризиків 

було встановлено, що матричний метод не є достатнім для практичного 

застосування, він як правило застосовується для попередньої оцінки ризику, аби 

виявити, який саме ризик потребує подальшого більш ретельного аналізу [2], а для 

наступних етапів є необхідність у залученні додаткових методів для детальної 

оцінки ризику у рамках контексту ризик-менеджменту. Саме такий підхід – 

збільшення точності оцінки ризиків шляхом залучення декількох методів оцінки 

використано у даній роботі. На його підтримку багато експертів з питань ризик- 

менеджменту вважають, що не існує універсального або оптимального методу 

оцінки ризику, тож обрання методів оцінки ризиків має бути пристосованим до 

контексту ризик-менеджменту організації та його характеристик [3]. 
Визначення ризик-значущої інформації та методів оцінки ризиків є 

підготовчим процесом до оцінки ризику, який можна розділити на три етапи: 

– визначення контексту ризик-менеджменту; 

– визначення ризик-значущої інформації; 
– підбір прийнятних методів оцінки ризиків для оброблення ризик-значущої 

інформації. 

Для характеристики контексту ризик-менеджменту організації пропонується 

оперувати поняттям «ризик-значущої інформації». Ризик-значуща інформація – це 

достовірні кількісні дані, отримані емпіричним шляхом, що характеризують 

ймовірність настання наслідків подій, які несуть загрозу життю і здоров’ю людей 

[4]. 

Таким чином, сформований масив достовірних даних – компонентів, 

показників ризик-значущої інформації, представлений у табл. 1. 
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Таблиця 1. 

Показники ризик-значущої інформації 

 

Показники ризик- 

значущої інформації 

Облікові дані на підприємстві 

Травматичні події, що 

призвели до 

травматизму із 

тимчасовою втратою 

працездатності 

Акти про нещасні випадки, пов’язані з 

виробництвом, за формою Н-1. Статистичні дані 

щодо причин травматизму із тимчасовою втратою 

працездатності 3 дні і більше за видами 
травматичних подій на підприємстві. 

Травматичні події, що 

призвели до 

смертельних випадків 

Акти спеціального розслідування нещасного 

випадку, що стався, за формою Н-5. Статистичні дані 

щодо причин смертельного травматизму за видами 

травматичних подій на підприємстві. 

Причини виникнення 

потенційно 

небезпечних випадків 

Інформація від працівників щодо потенційно 

небезпечних випадків на підприємстві та їх якісний 

аналіз за видами потенційно можливих травматичних 
подій 

Порушення вимог 

чинних законодавчих 

актів у сфері охорони 

праці, які можуть 

стати причиною 

травмування 

Дані незалежного оцінювання (зовнішні та внутрішні 

аудити) та наглядової діяльності у сфері охорони 

праці і пожежної безпеки (інспекції та перевірки) та 

їх якісний аналіз за видами потенційно можливих 

травматичних подій 

Потенційно можливі 

травматичні події від 

дії небезпечних 

чинників, виявлених 

при оцінці ризику 

Виявлені небезпечні чинники, що можуть призвести 

до травмування з високим ступенем імовірності 

настання травматичної події. Виявлення небезпечних 

чинників та можливих травматичних подій від них 

здійснюється експертною групою підприємства з 

використанням модифікованого матричного методу 
 

Методи адекватної оцінки кількісних даних ризик-значущої інформації і є 

методами оцінки ризиків у контексті ризик-менеджменту. Принцип відбору ризик- 

значущої інформації – обчислювані об’єктивні дані різних часових періодів: 

– настання травматичних подій у минулому часі (статистика травматизму); 
– сучасний стан загроз життю та здоров’ю людей (поточні невідповідності 

вимогам безпеки, визначені шляхом перевірок, повідомлень щодо небезпек тощо); 

– майбутній стан загроз виробничого середовища (прогнозування, 

моделювання, проектування). 
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До останньої відносяться найбільш небезпечні фактори, виявлені поточними 

методами оцінки ризику, прийнятими на підприємстві (оцінка ризиків проектів, 

обладнання, спеціалізовані оцінки ризиків, як то оцінка ризиків пожежної 

небезпеки тощо). 

Набір показників ризик-значущої інформації (див. табл. 1) може бути 

збільшений або зменшений в залежності від даних, доступних на підприємстві. 

Чим більше доступних для аналізу показників ризик-значущої інформації, тим 

більш адекватним буде процес оцінки ризику реальним небезпечним факторам на 

виробництві [4]. 

Такий набір показників зумовлений тим, що він враховує декілька важливих 

складових системи управління охороною праці на виробництві: 

– врахована наглядова діяльність державних установ та незалежних органів; 

– обов’язковим є збір реальних статистичних даних щодо травматизму та 

аналіз його причин; 

– стимулюється залучення працівників до питань безпеки шляхом їх участі 

у виявленні потенційно небезпечних випадків; 

– застосовується один із стандартних методів оцінки ризику, такий як 

матричний метод «вірогідність-шкода», таким чином зростає обізнаність та 

навички оцінки ризиків персоналу; 

– стимулюється регулярний збір ризик-значущої інформації, що забезпечує 

виконання циклу постійного удосконалення Шухарта–Демінга, а отже основи 

системи управління охороною праці; 

– використання результатів оцінки ризиків для планування заходів 

зниження ризику та постійного удосконалення у рамках системи управління 

охороною праці забезпечує високу результативність витрат ресурсів. 
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Тривимірний принтер, на відміну від звичайного, який виводить двомірні 

зображення на папір, дає можливість виводити об'ємну інформацію, тобто 

створювати тривимірні фізичні об'єкти, які можна використовувати на 

виробництві. Тепер люди можуть створювати 3D-друковані протези, продукти 

харчування, різноманітні деталі тощо. 

3D-друк являє собою побудову реального об'єкта по створеному на 

комп'ютері зразку об’ємної моделі. Сам процес друку - це ряд повторюваних 

циклів, пов'язаних зі створенням тривимірних моделей, нанесенням на робочий 

стіл (елеватор) принтера шару витратних матеріалів, переміщенням робочого 

столу вниз на рівень готового шару і видаленням з поверхні столу відходів. 

Цикли безперервно слідують один за іншим: на перший шар матеріалу 

наноситься наступний, елеватор знову опускається і так до тих пір, поки на 

робочому столі не виявиться готовий виріб 

3D-технології дозволяють повністю виключити ручну працю і 

необхідність робити креслення і розрахунки на папері - адже програма дозволяє 

побачити модель у всіх ракурсах вже на екрані, і усунути виявлені недоліки не 

в процесі створення, як це буває при ручному виготовленні, а безпосередньо 

при розробці та створити модель за кілька годин. При цьому можливість 

помилок, властивих ручній роботі, практично виключається [1]. 
Саме через те, що 3D-друк став основною технологією, що використовується в 

обробній промисловості та ІТ, безпечність 3D-принтерів стала важливою темою 

обговорення. 

Хоча 3D-друк має багато переваг, існують також потенційні ризики, 

особливо для керівників компаній, які бажають придбати друкарське 

обладнання. 

Перш за все, це безпечність самого обладнання. Принтери можуть бути 

відносно складними, включаючи високовольтні джерела живлення, кілька 

рухомих частин та гарячі поверхні. Останні стандарти безпеки продуктів 

можуть враховувати ці потенційні небезпеки, тому з боку покупців було б 

розумно забезпечити тестування та сертифікацію обладнання встановленим 

незалежним сертифікатором. Це також допомагає задовольнити будь-які 

юридичні зобов'язання, встановлені для електрообладнання, яке 

використовується на робочому місці, як, наприклад, американські нормативні 

документи про робоче середовище OSHA (Occupational Safety and Health 

Administration). 

Існує потенційна небезпека опіків, оскільки друкована голівка більшості 

3D-принтерів може досягати температури до 280 ° С та нагрівається до 120 ° С. 
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Тривимірний принтер вважається безпечним, коли його контакту із соплом 

запобігають, оточуючи його, наприклад, алюмінієвою кришкою [2]. 

Окрім цих очевидних ризиків для безпеки людини, зростає стурбованість 

викидами в атмосферу та якістю повітря в приміщенні з 3д-принтером. 

Потрібні подальші дослідження, перш ніж стандарти можуть бути встановлені, 

але деякі принтери показали, що вони виділяють значну кількість 

ультрафіолетових частинок. 

Інститут технологій штату Іллінойс у США провів дослідження минулого 

року і виявив, що невеликий настільний 3D-принтер має рівні викидів близькі 

до рівнів, які досягаються при спалюванні сигарет у приміщенні. У відповідь 

деякі виробники вимагають тестування обладнання, щоб допомогти клієнтам 

оцінити ризики на робочих місцях [3]. 

Окрім викидів в атмосферу, компанії повинні стежити за правильністю 

використання технології. Використання таких конструкцій буде тільки 

розширюватися,а зростання промисловості може сповільнюватися дорогими 

судовими процесами. Оскільки більше компаній охоплюють 3D-друк, битви за 

інтелектуальну власність можуть стати звичайним явищем. Ще не існує 

повного рішення, але існують й інші профілактичні заходи, такі як 

ідентифікація та програмне забезпечення для шифрування, що стосуються 

підробки та порушення авторських прав. 

Також слід враховувати, що кожен 3D-принтер розроблений для 

використання певних типів матеріалів. Ці матеріали несуть небезпеку, і вони 

можуть стати ще більш небезпечними, коли вони піддаються процесу друку в 

такому режимі або випадково запалюються. 

I. Термопласти і фотополімери. 

Термопласти можуть бути легкозаймистими, викликати подразнення та 

чутливість шкіри. Деякі з них можуть містити невелику кількість токсичних 

компонентів. Фотополімери використовують вплив ультрафіолетового 

випромінювання, щоб затвердіти під час процесу друку. Вони часто містять 

небезпечні мономери, такі як акрилати. Крім того, ультрафіолетове світло - це 

небезпека радіації, яка може спричинити пошкодження зору та шкіри. 

II. Матеріали підтримки. 

Процес 3D-друку часто використовує матеріал підтримки, який дозволяє 

створювати порожні простори у конструкції виготовлення. Підтримуючі 

матеріали часто містять шкідливі хімічні речовини, такі як фенілфосфати, які 

входять у термопластичний акриловий полімер і, таким чином, є небезпечними 

під час використання та утилізації. 

III. Металеві матеріали. 

Реактивні та легкозаймисті порошкові метали застосовуються для 

виготовлення інструментів та деталей з 3D нанесеного металевого сплаву. 

Дрібно розділені металеві порошки, такі як титан та алюміній, можуть 

спонтанно горіти, викликаючи пожежі (пірофорні). Необхідно усунути джерела 

потенційного вогню та не зберігати порохові матеріали поблизу небезпеки 

вибуху. 
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IV. Біологічні матеріали. 

3D-друк розширився, включивши друк біологічних матеріалів, таких як клітини 

для генерації інженерних тканин. Потрібно враховувати потенційне 

забруднення від впливу аерозолів та відповідний контроль процесу. 

Підсумовуючи, можна зазначити, що 3D-друк - це прорив в нову епоху, яка 

хоча ще знаходиться в зародковому стані (не дивлячись на те, що вона 

перебуває у цій формі більше 20 років), проте розвивається дуже швидко. Люди 

можуть створювати 3D-друковані протези, продукти харчування, тіла 

автомобіля тощо. Але перш ніж поспішати придбати принтер, подумайте, чи є 

належні заходи безпеки. 
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ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ В МЕТАЛУРГІЇ 

 
Куцик І. Г., студентка (гр. ФС-71мп, ІФФ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Вступ. Металургійне виробництво - об'єкт підвищеної небезпеки, де 

використання правил охорони праці не просто важливо, а життєво необхідно. 

Ряд заходів і інструктажу забезпечують не лише високий рівень виробництва, 

але і сприятливі умови для професійної діяльності на виробництвах такого 

типу. 

Охорона праці в металургії включає в себе ряд обов'язкових видів 

інструктажів з техніки безпеки в тій чи іншій ситуації (не тільки безпосередньо 

при виробництві). А саме: з пожежної безпеки, технологічні інструкції (з 

охорони праці), по експлуатації, очищення і ремонту обладнання, що 

використовується, по експлуатації і очищенні об'єктів газового постачання, з 

охорони праці для кожного окремого виду діяльності на об'єкті. 

На сьогоднішній день крім інструкцій, використовуваних безпосередньо 

на виробництві, існує ряд навчальних посібників з охорони праці в металургії і 

звід законів і норм з охорони праці в даній галузі. 

Охорона праці в металургії включає в себе ряд правил і вимог для 

безпечної експлуатації обладнання, перебування на об'єкті, виконання того чи 

іншого виду робіт. 

Операції, що проводяться в чорній металургії і сталеливарній 

промисловості, можуть бути пов'язані з впливом на працівників великої 

кількості небезпечних факторів, створювати ситуації або умови,  що 

провокують інциденти і травми, що викликають загибель людей, нездужання 

або хвороби. 

Предметом дослідження є небезпеки, що виникають на металургійному 

підприємстві під час експлуатації. 

Метою дослідження є визначення загальних вимог безпеки 

технологічних процесів та основних небезпечних факторів в металургії. 

Загальні вимоги безпеки технологічних процесів 
1. Технологічні процеси повинні здійснюватися відповідно до 

затверджених технологічних інструкцій. 

Виконання робіт і операцій, не передбачених зазначеними 

технологічними інструкціями, не допускається. 

2. На робочих майданчиках плавильних агрегатів та інших місцях 

можливого потрапляння розплавленого металу або шлаку, а також в приямках 

конвертерів, штейнових і шлакових траншеях не допускається наявність 

вологи, матеріалів і речовин, що легко розкладаються та здатних взаємодіяти з 

розплавами. 

3. Не допускається завантаження вологої шихти і матеріалів в агрегати, 

що містять розплавлений метал або шлак, а також розплавленого металу і 

шлаку в агрегати або посудини, які містять вологу або вологі матеріали. 

Граничний вміст вологи або матеріалів, що містять зв'язану воду, в шихті або 
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інших компонентах, що завантажуються в плавильні агрегати, визначається 

технологічною інструкцією агрегату. 

4. Забороняється експлуатація плавильних агрегатів при розгерметизації 

системи водяного охолодження цих агрегатів. 

5. Технічні пристрої і комунікації, що використовуються при проведенні 

технологічних процесів, пов'язаних із застосуванням вибухонебезпечних або 

токсичних речовин, повинні бути герметичними. У разі неможливості повної 

герметизації устаткування місця виділення небезпечних речовин повинні 

оснащуватися засобами контролю середовища і обладнані місцевими 

відсмоктувачами. Герметизуючі пристрої повинні систематично оглядатися. 

Порушення герметичності повинно негайно усуватися. 

6. Впровадження нових технологічних процесів, пов'язаних з 

виконанням досвідчених робіт на діючих або знову споруджуваних технічних 

пристроях, допускається проводити в технічно обґрунтованих випадках, за 

тимчасовою технологічною інструкцією, забезпечує безпеку проведення цих 

робіт і затвердженої головним інженером організації. 

Для виконання окремих досвідчених робіт на діючих або знову 

споруджуваних технічних пристроях в приміщеннях, в яких розміщуються 

вибухонебезпечні виробництва, додатково потрібний висновок генерального 

проектувальника або експертної організації, що має спеціальний дозвіл 

Держнаглядохоронпраці України на виконання даного виду діяльності, про 

можливості і доцільності їх проведення. 

Небезпечні фактори і охорона здоров'я. 
Вибір і здійснення конкретних заходів профілактики виробничих травм і 

нездужань серед робітників в чорній металургії і сталеливарній промисловості 

залежить від розуміння головних небезпечних чинників та очікуваних травм, 

захворювань, нездужань і інцидентів. Нижче перелічені найбільш часті 

причини травм і захворювань в чорній металургії та сталеливарній 

промисловості: 

- ковзання, спотикання і падіння на площині; 

- падіння з висоти; 

- неогороджені механізми; 

- падаючі предмети; 

- завалювання; 

- робота в замкнутому просторі; 
- рухомі механізми, внутрішньозаводський транспорт, навантажувачі та 

крани;  

- контакт з контрольованими і неконтрольованими джерелами енергії; 
- контакт з азбестом; 

- контакт з мінеральними волокнами; 

- вдихання різних агентів (гази, пари, пил і дим); 
- шкірний контакт з хімічними речовинами -дратівливими (кислоти, 

луги) і алергенами; 
- контакт з гарячим металом; 
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- пожежі та вибухи; 

- екстремальні температури; 

- випромінювання (неіонізуюче, іонізуюче); 

- шум і вібрація; 

- електричні опіки і електричні удари; 

- відмова автоматики; 
- тяжкість і напруженість праці; 

- відсутність підготовки по ТБ; 

- погана організація роботи; 

- неадекватне попередження нещасних випадів та інспектування; 

- неадекватна перша допомога в разі аварії і поганий стан рятувальних 

засобів; 

- відсутність медичних установ і соціального забезпечення. 

Висновки. Порядок і умови безпечної експлуатації технічних пристроїв, 

ведення технологічних процесів і робіт встановлюються у відповідних 

інструкціях, що розробляються згідно з вимогами цих правил і затверджуються 

головним інженером організації. Перелік обов'язкових інструкцій 

затверджується технічним керівником організації. Виконання умов охорони 

праці на металургійному підприємстві забезпечує безаварійну та безпечну 

роботу підприємства. 

 
Науковий курівник: Сухенко В. Ю., к.т.н., доцент (каф. ФХОТМ КПІ ім. Ігоря 

Сікорського) 
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КОНТРОЛЬ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ ПРИ 

КОНТАКТНОМУ ЗВАРЮВАННІ 

 
Левченко О.Г., д-р техн. наук, проф. (каф ОПЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

При ручному дуговому зварюванні напруженість магнітного поля (МП) 

промислової частоти 50 Гц не перевищує 300 А/м, що значно нижче гранично 

допустимого рівня (ГДР), який для восьмигодинної робочої зміни становить 

1400 А/м. При експлуатації обладнання для контактного зварювання рівні МП 

значно вищі (вимірюються тисячами А/м) і становлять небезпеку для здоровяۥ 

зварників. Основними джерелами МП є сильно навантажені ланцюги, зокрема 

зварювальний контур. Амплітудне значення напруженості МП на робочому 

місці зварника залежить від величини зварювального струму, розмірів і форми 

зварювального контуру, а також від відстані між робочим і джерелом поля. 

Обладнання для контактного зварювання в залежності від технологічного 

призначення і конструкції джерел МП умовно можна поділити на три групи: 

стикові зварювальні; стаціонарні точкові, шовні та рельєфні; підвісні 

зварювальні кліщі. Робоче місце зварника розміщено в безпосередній 

близькості від виконавчого інструменту, що обтікає електричним струмом 1-50 

кА при напруженості МП 0,5-40 кА/м. Основними джерелами МП в робочій 

зоні є відкриті вироби достатньої довжини та замкнутої форми, шини, 

електроди, ролики, кабелі, перемикачі зварювальних підвісних кліщів, що 

проводять струм 1. 

При експлуатації обладнання першої і другої груп напруженість МП не 

перевищувала ГДР за старими нормами 2, виключенням є стикове зварювання 

виробів замкнутої форми і точкова великим струмом (>10 кА). Особливо значні 

перевищення відзначаються при роботі обладнання третьої групи 

(напруженість МП ≥ 40 кА/м). За новими нормами ДСН 3.3.6.096-2002 2 

практично уві види контактного зварювання характеризуються перевищеннями 

ГДР магнітних полів в певних діапазонах частот. 

Не дивлячись на досягнення у вирішенні проблеми дії електромагнітного 

поля ЕМП на організм людини при зварюванні, вона все ще не має достатнього 

рішення. Ця проблема є предметом суспільної дискусії тривалий час і 

залишається невирішеною, дослідження продовжуються. Відомо тільки, що 

електричне зварювальне обладнання і джерела живлення виробляють 

інтенсивні ЕМП. Вони можуть діяти на серцево-судинну систему, викликають 

функціональні зміни нервової, ендокринної та інших систем. Невиключено, 

також, що ЕМП можуть підвищувати ризик розвитку онкологічних 

захворювань. Разом з тим, вважають, що ЕМП не захищають ні від якої іншої 

шкідливої для здоров’я людини дії 1. 

Вплив ЕМП на організм працюючих викликає зміни у функціональному 

стані нервової і серцево-судинної систем, що проявляються в збільшенні часу 

реакції на зовнішні подразники, зниження артеріального тиску, які залежать від 

напруженості даного фактора і тривалості опромінення. Результати 
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фізіологічних досліджень були підтверджені при поліклінічному обстеженні 

зварників. 

Відомо, що магнітні поля частотою 50 Гц здійснюють шкідливий вплив 

на функціональний стан нервової і серцево-судинної систем організму 

експериментальних тварин (збільшення часу латентного періоду захисного 

умовного рефлексу, зниження артеріального тиску), змінюють протікання 

біохімічних процесів, а при значній інтенсивності (7500 А/м) здатні викликати 

структурні зміни у внутрішніх органах. Ступінь вираженості порушень 

залежить від величини напруженості МП, експозиції, тривалості їх імпульсу і 

паузи. 

Останні дослідження ЕМП показали, що небезпечними для людини є не 

тільки змінні поля частотою 50 Гц, але й інших частот, а також постійні МП. 

Сама зварювальна дуга також є джерелом ЕМП різних частот. Тому, 

враховуючи результати нових наукових досліджень у цій галузі, нормативні 

документи 2, що діяли до 2002 року відмінено і прийнято нові українські 

нормативи ДСН 3.3.6.096-2002 3 практично такі ж, як і в Європейському 

союзі. Крім того, істотно змінилася метрологічна база, розроблено нові прилади 

для вимірювання рівнів ЕМП. Таким чином, знову виникла необхідність у 

проведенні нових об’єктивних досліджень рівнів ЕМП в широкому діапазоні 

частот при застосуванні як нових, так і старих видів зварювального обладнання 

і на основі цього в розробці відповідних заходів захисту зварників. 

Нормування електромагнітних полів 

Постійні магнітні поля, а також змінні ЕМП на частоті 50 Гц нормуються 

за магнітною (Н) та електричною (Е) складовими ЕМП. 

ЕМП частотою 1 кГц – 300 МГц нормуються за інтенсивністю та 

енергетичними навантаженнями електричних та магнітних полів, враховуючи 

час впливу. Одиницею напруженості електричного поля є В/м, магнітного поля 
– А/м, енергетичне навантаження є добуток квадрата потужності ЕМП і часу 

його впливу, виражається (В/м)2∙год для електричного поля та (А/м)2∙год – для 
магнітного поля. Електромагнітне поле в діапазоні частот 300 МГц – 300 ГГц 
нормується за інтенсивністю та енергетичним навантаженням щільності потоку 

енергії (ЩПЕ). Одиницею вимірювання ЩПЕ є Вт/м2 (дробові одиниці 

мВт/см2). Енергетичне навантаження – це добуток ЩПЕ падаючого 
випромінювання і часу його впливу протягом робочої зміни в годинах (год), 

виражається у Вт∙год/м2 (мВт∙год/см2, мкВт∙год/см2). У випадку імпульсно- 
модульованих випромінювань нормованим параметром, що характеризує 

інтенсивність впливу ЕМП, є середнє значення ЩПЕ. 

ГДР постійних магнітних полів протягом робочого дня не повинні 

перевищувати 8 кА/м. 

Для магнітних полів, які утворюються випрямленим трифазним струмом, 

ГДР визначаються за формулою 

Нгд = ,   (1) 
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де Нгд – гранично допустиме значення напруженості магнітного поля, кА/м; 
ЕННгд – гранично допустиме значення енергетичного навантаження протяом 

робочого дня, дорівнює 144 кА2∙год/м2; Т – час впливу, год . 

ГДР електромагнітних полів промислової частоти (50 Гц) 
визначаються залежно від часу дії цього фактора на організм людини за робочу 
зміну. Перебування в електричному полі напруженістю до 5 кВ/м включно 

допускається протягом 8 годин робочого дня. 

При рівнях напруженості електричного поля від 5 до 20 кВ/м включно 

допустимий час перебування в ньому враховується за формулою 

Тгд = 
50 

– 2, (2) 
Е 

де Тгд – допустимий час перебування в електричному полі при відповідному 

рівні напруженості, год. 

При напруженості електричного поля від 20 до 25 кВ/м час перебування 

персоналу в електричному полі не повинен перевищувати 10 хвилин. 

Перебувати в електричному полі напруженістю понад 25 кВ/м без 

застосування засобів захисту забороняється. 

При потребі встановити допустиму напруженість електричного поля при 

регламентованому часі роботи в ньому рівень напруженості електричного поля 

(кВ/м) розраховують за формулою 

Егд = 
50 

 
  

Т  2 
,  (3) 

де Егд – допустиме значення напруженості електричного поля протягом 

регламентованого часу роботи, кВ/м; Т – регламентований час роботи в 

електричному полі, год. 

При перебуванні персоналу протягом робочого дня в зонах з різною 

напруженістю електричного поля (далі – ЕП) час перебування розраховується 

за формулою 

                                            Тпр = 
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1 ,                                  (4) 

де Тпр (8) – проведений час, еквівалентний за біологічним ефектом перебуванню 

в ЕП нижньої межі напруженості, що нормуються, год; tЕ1, tЕ2... tЕn – час 

перебування в зонах, що контролюються, з напруженістю Е1, Е2 ... Еn, год; ТЕ1, 

ТЕ2 ... ТЕn – допустимий час перебування в ЕП відповідних зон, що 

контролюються за формулою (1). 

Кількість зон, що контролюється, визначається перепадом рівнів ЕП на 

робочому місці. Різниця в рівнях напруженості ЕП зон, що контролюються, 

установлюється 1 кВ/м. 

ГДР магнітного поля частотою 50 Гц при постійному впливі не повинні 

перевищувати 1,4 кА/м протягом робочого дня (8 год). 

Час перебування людини в магнітному полі напруженістю понад 1,4 кА/м 

регламентується таблицею 1. 
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Таблиця 1. Залежність тривалості перебування людини в магнітному полі 

від його рівня 

Час перебування персоналу, год 1 2 3 4 5 6 7 8 

Напруженість магнітного поля, 
кА/м 

6,0 4,9 4,0 3,2 2,5 2,0 1,6 1,4 

Магнітна індукція, мТл 7,5 6,13 5,0 4,0 3,13 2,5 2,0 1,75 

 

ГДР для змінного магнітного поля частотою 50 Гц при локальному впливі 

на кисті рук визначається за формулою 
НГД ЛОК  = НГД ЛОК ∙ 5, (5) 

де НГД ЛОК – ГДР змінного магнітного поля частотою 50 Гц при локальному 

впливі (кисті рук), А/м; НГД ЛОК – ГДР змінного магнітного поля частотою 50 Гц 

при загальному впливі (табл..1), А/м. 

ГДР неіонізуючого випромінювання радіочастотного діапазону (1 кГц 

– 300 МГц) на робочих місцях персоналу слід визначати, виходячи з 

допустимого енергетичного навантаження та часу впливу, за формулами: 
 

Егд = , Нгд = ,       (6; 7) 
 

де Егд та Нгд – гранично допустимі значення напруженості електричного (В/м) 
та магнітного (А/м) полів; Т – час впливу, год; ЕНЕгд та ЕННгд – гранично 
допустимі значення енергетичного навантаження протягом робочого дня, 

(В/м)2∙год та (А/м)2∙год. 

Максимальні значення ЕГД, НГД та ЕНЕГД, ЕННГД наведено в таблиці 2. 

 

Таблиця 2. Залежність ГДР електричного та магнітного полів від 

діапазонів частот 

Параметри та 

одиниці 
вимірювання 

Граничні значення в діапазонах частот 

1-10 кГц 10-60 кГц 0,06-3 МГц 3-30 МГц 30-80 МГц 

ЕГД, В/м 1000 700 500 300 80 
ЕНЕГД, 

(В/м)2∙год 
120000 40000 20000 7000 800 

НГД, А/м 75 57 50 - 3,0*
 

ЕННГД, 
(А/м)2∙год 

675 390 200 - 0,72*
 

* – ГДР енергетичного навантаження магнітного поля поширюється на діапазон 

30-50 МГц 

 

Значення ГДР напруженості електричної (ЕГД) і магнітної (НГД) складових 

залежно від тривалості їх дії наведено в таблиці 3. 

ЕНЕ 

Т 

ГД 
ЕНЕ 

Т 

ГД 
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Таблиця 3. Залежність тривалості перебування людини в електричному та 

магнітному полях від їх напруженості 

Час ЕГД, В/м НГД, А/м 

перебування 1-10 10-60 0,06- 3-30 30- 1-10 10-60 0,06- 3-50 

персоналу, кГц кГц 3 МГц 300 кГц кГц 3 МГц 

год   МГц  МГц   МГц  

8 120 70 50 30 10 9,0 7,0 5,0 0,30 

7 130 75 53 32 11 9,8 7,5 5,3 0,32 

6 140 82 58 34 12 10,6 8,1 5,8 0,34 

5 155 90 63 37 13 11,6 8,8 6,3 0,38 

4 175 110 71 42 14 13,0 9,9 7,1 0,42 

3 200 115 82 48 16 15,0 11,4 8,2 0,49 

2 250 140 100 59 20 18,4 14,0 10,0 0,60 

1 350 200 141 84 28 26,0 19,7 14,2 0,85 

0,5 500 280 200 118 40 37,6 27,9 20,0 1,20 

0,25 700 400 283 168 57 52,0 39,5 28,3 1,70 

0,12 1000 580 400 240 82 75 57,0 40,8 2,45 

0,08  700 500 296 80   50,0 3,00 

 

При тривалості дії менше 0,08 год подальше підвищення інтенсивності 

фактора не допускається. 

У всіх випадках при зазначенні діапазонів частот кожний діапазон 

виключає нижню і включає верхню межу частоти. 

Одночасний вплив електричного і магнітного полів у діапазоні частот від 

1 кГц до 3 МГц слід вважати допустимим за умови 

                                                   1
Нгд

Н

Егд

Е

ЕН

ЕН

ЕН

ЕН
,                                                (8) 

де ЕНЕ та ЕНН – енергетичні навантаження, що характеризують вплив 

електричного і магнітного полів. 

ГДР напруженості імпульсних електромагнітних полів у спектральному 

діапазоні частот від 0 Гц до 1000 МГц на робочих місцях персоналу слід 

визначати, виходячи з допустимого енергетичного навантаження та часу  

впливу за формулами (6, 7). 

Граничні амплітудні значення в спектральних діапазонах частот 

визначаються за таблицею 4. 

У всіх випадках при зазначенні діапазонів частот кожний діапазон 

виключає нижню і включає верхню межу частоти. 

Гранично допустимі величини ЕМП у діапазоні частот 300 МГц –  300 

ГГц слід визначати за формулою 

                                             
Т

ЕН
КW

ГДW

ГД  ,                                              (9) 

де WГД – гранично допустима величина щільності потоку енергії, Вт/м2 

(кВт/см2, мкВт/см2); ЕНW 
ГД 

− гранично допустима величина енергетичного 
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навантаження становить 2 Вт∙год/м2 (200 мкВт∙год/см2); К – коефіцієнт 

ослаблення біологічної ефективності (дорівнює: 1 – для всіх випадків впливу, 

виключаючи опромінення від антен, що обертаються і сканують; 10 – для 

випадків опромінення від антен, що обертаються і сканують, з частотою не 

більше 1 Гц і шпаруватістю не менше 50); Т – час перебування в зоні 

опромінювання за робочу зміну, год. 

 

Таблиця 4. Залежність граничних амплітудних значень електричних та 

магнітних полів від діапазонів частот 

 

Параметр 

Граничні амплітудні значення в спектральних діапазонах частот 

0-5 Гц 5-50 

Гц 

0,05-1 

кГц 

1-10 

кГц 

10- 

60 
кГц 

0,06- 

3 
МГц 

3-30 

МГц 

30- 

300 
МГц 

0,3-1 

ГГц 

ЕГД, В/м 60000 35000 3500 1000 300 200 150 100 80 

ЕНЕгд, 

(В/м)2∙год 

3,2∙109
 2,0∙108

 1,6∙106
 120000 7200 3200 1800 800 500 

ЕГД, В/м 
на 8 год 

20000 5000 447 120 30 20 15 10 8 

Т, год (при 
ЕГД) 

0,89 0,16 0,13 0,12 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

НГД, А/м 30000 10000 850 100 85 70 - - - 

ЕННгд, 
(А/м)2∙год 

1,4∙108
 1,6∙107

 70000 1300 900 400 - - - 

НГД, А/м 
на 8 год 

4200 1400 94 13 11 7 - - - 

Т, год (при 
НГД) 

0,16 0,16 0,10 0,13 0,12 0,08 - - - 

 

У всіх випадках максимальне значення WГД не повинно перевищувати 1 

мВт/см2. 

Значення ГДР щільності потоку енергії (WГД ) залежно від тривалості дії 

ЕМП наведені в таблиці 5. 

 

Таблиця 5. Залежність тривалості перебування людини в 

електромагнітному полі від щільності потоку енергії 

Час перебування 
персоналу, год 

8 7 6 5 4 3 2 1 0,5 0,25 0,20 

Щільність потоку 
енергії, мкВт/см2

 

25 29 33 40 50 67 100 200 400 800 1000 

 

При тривалості дії менше 0,2 год подальше підвищення інтенсивності 

фактора не допускається. 
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Амплітудно-часові характеристики магнітного поля 

Зварювальний струм створює в навколишньому середовищі МП, яке 

повністю визначається параметрами струму. Обладнання дугового зварювання 

створює МП, що переривається з тривалістю від 1 до 60 с і більше. Пауза між 

окремими імпульсами змінюється в широкому діапазоні від 1 до десятка 

секунд. При дуговому зварюванні змінним струмом окремі імпульси 

представляють собою коливання з частотою 50 Гц. Можливі зміни амплітуди 

під час зварювання на 30-40 % від максимальних значень та форми синусоїди. 

При цьому коефіцієнт викривлень не перевищує 1,4. Амплітуда напруженості 

МП поля змінюється в широких діапазонах і може досягати 30000 А/м. 

При дуговому зварюванні від джерела постійного струму, струм та 

напруга зварювання не залишаються постійними, а мають вигляд складної 

несиметричної періодичної кривої, що має в своєму складі постійну складову, 

вищих гармонік та комбінаційних частот, що визначається схемою 

випрямлення, параметрами зварювального ланцюгу, режимом і зварювальним 

процесом (струменевий або з короткими замиканнями) та інші. 

Визначними факторами впливу на живий організм є кількість енергії, 

частотний діапазон джерела випромінювання, а також часові впливи. Оскільки 

МП, що утворюється при зварюванні, в більшості випадків носить 

неперіодичний характер, можуть значно відрізнятися від гармонічних, то для 

отримання достатньої інформації про поле слід проводити його спектральний 

аналіз. 

Перервно-імпульсні МП це − поля, які протягом визначеного проміжку 

часу відрізняються від нульового значення і стохастично повторюються. При 

зварюванні сталим струмом створюються імпульсні МП, які мають форму 

відеоімпульсів, амплітуда яких додатньої або від′ємної полярності періодично 

змінюється від нуля до максимуму. Форма відеоімпульса може бути різною: 

трикутною, сходинковою, дзвіноподібною тощо 4. 

При зварюванні змінним струмом частотою 50 Гц створюються поля, що 

мають форму радіоімпульсів (рис. 1). Радіоімпульс – серія високочастотних 

коливань, які можуть бути представлені як результат 100% амплітудної 

модуляції високочастотних коливань відеоімпульсом. 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Форма і характеристика радіоімпульсних сигналів магнітного поля 

Імпульси  МП, створюються  в процесі зварювання,  повторюються  через 

визначений проміжок часу і в деяких випадках утворюють повторювальні серії 
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(наприклад при шовному зварюванні). Такі серії називаються низкою імпульсів. 

Прогинаючі низки можуть бути різними за формою. 

Для оцінки імпульсних і гармонічних синусоїдальних МП визначається  

їх амплітудне значення Нm. 

Основними часовими характеристиками імпульсного магнітного поля є 

тривалість імпульсу τи, тривалість паузи τп, період повторення Т, вимірювані в 

секундах, похідна одиниця – шпаруватість 

                                                               
u

nQ



 .                                                (10) 

Крім цього, імпульс характеризується тривалістю фронту tф і зрізу tз – час 

збільшення і зниження напруженості в межах від 0,1 Нm до 0,9 Нm. Крутизна 

фронту характеризує швидкість збільшення та зменшення напруженості МП 
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Важливою характеристикою МП, яке створюється при зварюванні 

змінним струмом, є частота модульованого сигналу. Для контактного 

зварювання це промислова частота 50 Гц. 

Визначальним фактором впливу ЕМП на живий організм є кількість 

енергії, частотний діапазон джерела випромінювання, а також час дії. МП, які 

створюються під час зварювання, мають переважно неперіодичний характер і 

можуть значно відрізнятися від гармонічних. Тому для отримання достатньої 

інформації про МП необхідно проводити його спектральний аналіз 5. 

МП, які створюються при зварюванні сталим струмом і енергією, що 

накопичується, є неперіодичними. Їх форма значно відрізняється від 

гармонічної. Спектр, що створюється подібними сигналами залежать від 

тривалості імпульсів та їх фронтів наростання і визначається за формулою 

                                                     dtetSjS tj  






, ,                                         (13) 

де S(j,ω) – спектральна густина фізичної величини; S(t) – фізична величина 

(напруженість МП). 

Межі інтегрування визначаються тривалістю імпульсу. Слід мати на 

увазі, що зменшення тривалості імпульсу і збільшення крутизни фронту 

наростання ведуть до розширення спектру в діапазоні високих частот. 

Раніше в санітарних нормах враховували допущення про те, що 

радіоімпульси, які створюються при зварюванні змінним струмом частотою 50 

Гц, мають незначне викривлення за рахунок перехідних процесів в машині і 

змінного опору в розплавленому металі. Також приймалося, що висока 

тривалість цих імпульсів (більш 0,02 с) і незначне скривлення форми синусоїди, 

дозволяє не враховувати амплітудно-частотний спектр, вважаючи, що значна 

частина енергії поля сконцентрована в діапазоні низьких частот (до 50 Гц), 

тобто від 0 до частоти 1/τп вміщується 90% усієї енергії сигналу. В наш час 

зазначені допущення напевно чи можливі, оскільки не є коректними. 
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Разом з тим відомо, що спектр імпульсу у формі відрізку синусоїди, що 

складається з декількох періодів n визначається виразом 
nT 
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Це є, в дійсності, поточний спектр синусоїди, де n – число напівперіодів 

синусоїди з моменту вмикання. Спектральна густина на частоті ω = ω0 (50 Гц) 

збільшується з часом лінійно за виразом 

                                                       
40

T
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тобто на початку процесу спектр однорідний (містить велику кількість 

гармонік) лише поступово формується максимум на частоті ω0. 

Для оцінки МП, що створюється зварювальним обладнанням гігієнічно 

значимими параметрами необхідно вважати: 

Нm – амплітудне значення напруженості; 

τu – тривалість одного імпульсу; 

τn –тривалість паузи; 
t – повна тривалість дії складних сигналів. 

Крім цього необхідно враховувати спектральне розподілення енергії в 

вигляді можливих значних складових, шо з’являються на високих частотах в 

відеоімпульсах та радіоімпульсах. 

Джерела магнітних полів при контактному зварюванні 

Під час роботи зварювального обладнання на робочих місцях 

обслуговуючого персоналу амплітудні значення напруженості МП, 

коливаються в широких межах від 0,3 до 80 кА/м. Так, при роботі підвісних 

зварювальних кліщів вони досягають 10,3 кА/м (біля кабелю до 80 кА/м), 

стаціонарних точкових машин – 4,3 кА/м, стикових – 7,4 кА/м, шовних – 1,5 

кА/м і рельєфних – 3,7 кА/м. Поле має імпульсно-перервний характер з 

тривалістю імпульсу від 0,002 до 30 с з різним періодом повторення і формою 

(синусоїдальною, експоненціальною тощо). 

Основними джерелами МП є сильноструменеві ланки, тобто елементи 

вторинної ланки зварювального трансформатора. Для більшості типів 

обладнання контактного зварювання зварювальний струм дорівнює вторинному 

струмові зварювального трансформатора. Винятком є установки для виробів 

замкнутої форми, в яких вторинний струм зварювального трансформатора 

дорівнює сумі струмів зварювання і шунтування. 

Джерело МП на робочих місцях персоналу, що обслуговує шовні 

рельєфні і стаціонарні точкові машини, є консолі, електродотримачі, електроди 

і частини зварювальних виробів. Зварювальний контур по формі наближається 

до прямокутного. 

Джерело МП в підвісних точкових машинах є ручні за конфігурацією 

електроди і електродотримачі, а також вільно розміщені гнучкі зварювальні 

кабелі. 
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Джерелами МП в стикових зварювальних машинах призначених для 

зварювання стрижнів, труб та інших виробів є частини притискувального 

пристрою, струмопровідні шини і частини зварюваних виробів. 

При стиковому зварюванні виробів замкнутої форми джерелами МП є 

зварювальні вироби, що обтікаються струмом шунтування, а також 

струмопровідні шини, притискувальні губки. МП на робочому місці при цьому, 

переважно, визначається струмами шунтування. 

Інтенсивність опромінення працюючих залежить від типу застосованого 

обладнання, режиму його роботи (амплітуди і тривалості імпульсу 

зварювального струму, тривалості паузи, кількості циклів, модуляції фронтів 

імпульсів, фазового регулювання), геометричних розмірів і конфігурації джерел 

МП, а також розміщення робочих місць по відношенню до них. 

Найбільш повну інформацію про МП з сучасної медичної точки зору в 

цьому випадку містить його амплітудний спектр, регламентований ДСН 

3.3.6.096-2002. 

Контроль параметрів магнітного поля в виробничих умовах 

Оцінка параметрів МП на робочих місцях зварників має проводитися в 

такій послідовності: 

 визначення ділянки можливого знаходження працюючого під час 

проходження зварювального струму, 

 виділення в цій ділянці точок максимально наближених до джерела 

МП,  

 визначення частотних діапазонів випромінювань і вимірювання 

напруженості МП в цих точках і діапазонах, 

 визначення тривалості дії МП на працюючого. 

Вимірювання напруженості МП при дугових способах зварювання мають 

проводитися з урахуванням розміщення кабелю. 

Основною задачею вимірювання напруженості МП є порівняння її з 

санітарними нормами ДСН 3.3.6.096-2002. 

Слід враховувати, що на результати вимірювань великий вплив мають 

джерела живлення сусідніх зварювальних постів та наявність феромагнітних 

мас. При ручному дуговому зварюванні рівень МП, що індукується на поверхні 

різних частин тіла зварника та в середині, визначається переважно величиною 

зварювального струму, площею випромінюючого контуру, розташуванням 

зварників відносно основних джерел випромінювання та відстанню від 

випромінювача до поверхні тіла. 

Схема розташування зон, в яких переважно виконується контроль 

параметрів МП при ручному і напівавтоматичному зварюванні, наведена на 

рис. 2 1. Аналогічна схема може бути використана і при контактному 

зварюванні. 
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Рис. 2. Схема розташування зон 

вимірювання магнітного поля: 1 – 

голова (лоб), 2 – груди, 3 – живіт, 4 

кисть руки, 5 – кабель 
 

 

 

 

 

 

Засоби вимірювання напруженості МП мають складатися з виносного 

датчика (перетворювача МП) і реєструю чого пристрою, в ролі якого може 

використовуватися цифровий осцилограф з функцією швидкого 

перетворювання Фур’є та персональний комп’ютер (ноутбук). 
Під час вимірювань напруженості МП датчик вноситься в поле, яке 

контролюють, і орієнтується в просторі за максимальним значенням показів 

реєструючого приладу. Вимірювання МП у вигляді коротких імпульсів з 

великим періодом тривалості виконуються приладом з однокоординатним 

датчиком три рази (в різних положеннях). При цьому датчик розташовується 

послідовно в трьох взаємноперпендикулярних площинах і реєструються його 

показання в кожній площині. Амплітудне значення вектора напруженості МП 

визначається за формулою 

                                                   Нm = ,222

zyx HНH                                           (16) 

де Hx, Hy, Hz – значення напруженості МП в кожній площині. 

Тривалість опромінення працюючих в період робочої зміни визначається 

шляхом проведення хронометражних спостережень. Сума усього часу, 

затраченого на виконання зварювання, показує час опромінення протягом дня. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

«ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ» 

Левченко О. Г., докт. техн. наук, проф., Полукаров О.І., канд. тех. наук, доц., 

(каф. ОПЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Рішенням Вченої Ради КПІ ім. Ігоря Сікорського до циклу базової 

підготовки бакалаврів з усіх інженерних спеціальностей університету, 

починаючи з 2017/18 навчального року, вводиться комплексна навчальна 

дисципліна "Охорона праці та цивільний захист" (ОП та ЦЗ). Концепція цієї 

дисципліни формувалася як система поглядів, що склалася на основі наукових і 

теоретичних положень, а також практичних підходів до ґрунтовної підготовки 

фахівців технічних спеціальностей у сфері професійної, цивільної та побутової 

безпеки. У відповідності з цією концепцією дисципліна "ОП та ЦЗ" 

розглядається як міждисциплінарна синтетична сукупність додаткових знань і 

умінь, необхідність і потреба в яких диктується як загальними соціально 

значущими виховно-освітніми, так і суто професійними цілями. 

Оскільки подальший розвиток цивілізації неминуче пов'язаний з 

розширенням виробництва, і, як наслідок, з виникненням додаткових видів 

небезпек, які стосуються кожної окремої людини і суспільства в цілому, то 

однією з актуальних завдань сьогодення є подальше підвищення науково- 

освітнього та виховного рівня населення, його здібності й уміння здійснювати 

комплексну оцінку ступеня загроз і ефективності рівня захисту. З іншого боку, 

людина є структурною невід'ємною частиною соціально-економічного 

середовища. І, якщо розглядати державу як соціально-економічну систему, то 

слід зазначити, що національні втрати в структурі внутрішнього валового 

продукту (ВВП) багато в чому залежать від освітнього рівня населення. Таким 

чином, чим вище освітній рівень суспільства взагалі, а в питаннях безпеки 

життєдіяльності особливо, тим нижче будуть національні втрати (людські, 

екологічні, економічні, культурні та ін.). Особливості розвитку України в даний 

час вимагають швидких і ефективних кроків у напрямку корінних реформ в  

усіх сферах діяльності, у тому числі і в сфері підготовки кадрів з питань 

безпеки, що зумовили необхідність вирішення даного завдання для нашої 

країни. 

Однією з основних аксіом безпеки є положення про те, що «абсолютної 

безпеки для людини не буває». За своєю природою небезпеки можуть бути 

потенційними (прихованими), перманентними (безперервними), тотальними 

(загальними). Виходячи з цього і визначився певний погляд і підхід до питань 

формування структури і змісту "ОП та ЦЗ", як навчальної дисципліни, що має 

відношення до галузі знань про небезпеки, загроза яких може торкатися кожної 

людини і вимагає адекватних способів захисту від них в умовах побутової та 

виробничої життєдіяльності. 

Дана галузь знань ґрунтується на науках про безпеку, які мають спільну 

основу і, разом з тим, певні складові. Так, охорона праці, як головна складова 
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дисципліни про безпеку для інженерних спеціальностей, включає в себе правові 

та організаційні основи, виробничу санітарію, виробничу безпеку та пожежну 

безпеку на виробництві. Цивільний захист, як основа збереження населення й 

об’єктів інфраструктури в надзвичайних ситуаціях, передбачає захист від 

катастроф, стихійних лих, воєнних дій тощо; пожежна безпека в свою чергу 

передбачає безпеку природного середовища, громадських та житлових 

будівель, сільськогосподарських угідь, транспортних засобів. У певних 

частинах, звичайно, ці складові безпеки перетинаються, збагачують та 

взаємодоповнюють одна одну. Виходячи з цього і було вирішено запровадити 

нову навчальну дисципліну "ОП та ЦЗ", незабуваючи при цьому і про безпеку 

життєдіяльності на побутовому рівні. 

Таким чином, запропонована дисципліна – це інтегрована навчальна 

дисципліна гуманітарно-технічного спрямування, яка вивчає загальні 

закономірності виникнення потенційних небезпек, їх властивості, питання 

моніторингу й аналізу ризиків, основи санітарно-гігієнічних умов праці та 

методи профілактики професійних захворювань, загрози, що ведуть до 

надзвичайних ситуацій, характер їх проявів і дії на людей, тварин, рослини та 

об’єкти економіки, способи та засоби цивільного захисту населення і територій 

при виникненні надзвичайної ситуації, питання особистої та колективної 

безпеки в повсякденних умовах та під час надзвичайних ситуацій і воєнного 

стану, принципи надання першої долікарської допомоги. 

Смислова концепція запропонованої дисципліни передбачає в якості 

основного напрямку вивчення соціально-природно-техногенних аспектів 

проблеми, проте разом з тим не залишаються осторонь і питання фізіологічної 

безпеки в складній системі "людина-техніка-середовище", що більш повно, на 

наш погляд, відповідає методології системного підходу при формуванні 

базисних знань у галузі "ОП та ЦЗ". Надзвичайно важливе значення має також 

ґрунтовна підготовка майбутнього фахівця в законодавчому, нормативно- 

правовому та організаційному аспектах охорони праці та цивільної безпеки. 

Виходячи з цього предметом навчальної дисципліни визначено законодавчі, 

 нормативно-правові,  соціально-економічні,  інженерно-технічні  та   санітарно- 

 гігієнічні основи безпеки життєдіяльності, охорони праці та цивільного захисту. 
Метою навчальної дисципліни є формування в майбутніх фахівців 

усвідомлення необхідності та компетенцій вирішувати на первинних посадах 

типові завдання всіх напрямків професійної діяльності з обов’язковим 

дотриманням вимог охорони праці, відповідальності за особисту та колективну 

безпеку в повсякденних умовах та під час надзвичайних ситуацій, особливого, 

воєнного стану 

За результатами вивчення дисципліни бакалаври за відповідними 

спеціальностями мають бути здатні вирішувати типові професійні завдання з 

урахуванням вимог охорони праці та цивільного захисту і володіти такими 

компетенціями: 
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 використовувати положення законодавчих актів і нормативно-правових 

документів з охорони праці та цивільного захисту в своїй фаховій діяльності; 

 оцінювати санітарно-гігієнічні умови та рівень безпеки праці на 

окремих робочих місцях і у виробничих приміщеннях; 

 виконувати на первинній посаді професійні функції, обов’язки і 

повноваження з охорони праці, виробничої та цивільної безпеки. 

 ідентифікувати шкідливі і небезпечні фактори в побутовому і 

соціальному середовищі, користуватись основними методами збереження 

життя і здоров’я, у тому числі в умовах надзвичайних ситуацій. 

Основні завдання навчальної дисципліни полягають у набутті 

студентами наступних знань і умінь: 

знання: 

 соціально-економічних, законодавчих, нормативно-правових і 

організаційних основ охорони праці та цивільного захисту; 

 сучасних проблем, головних завдань і принципів забезпечення безпеки 

людини; 

 базових положень гігієни праці і виробничої санітарії; 

 організаційно-технічних основ виробничої і пожежної безпеки; 

 обов’язків і порядку дій в умовах надзвичайних ситуацій та військового 

стану. 

уміння: 

у виробничо-технологічній діяльності: 

 здійснювати ідентифікацію шкідливих і небезпечних факторів в 

оточуючому середовищі; 

 оцінювати технологічні процеси та обладнання на відповідність 

вимогам стандартів безпеки і гігієни праці; 

 обирати та експлуатувати сучасні засоби колективного та 

індивідуального захисту; 

в організаційно-управлінській діяльності: 

 оцінювати виробниче середовище на відповідність санітарно- 

гігієнічним вимогам, використовувати результати паспортизації санітарно- 

технічного стану підрозділу та атестації робочих місць; 

 оцінювати рівень вибухопожежонебезпеки приміщень і забезпечувати 

відповідність заходів пожежної профілактики, засобів, пристроїв та заходів 

протипожежного захисту нормативним вимогам; 

 проводити й оформлювати інструктажі з охорони праці на робочих 

місцях; 

 виконувати необхідні дії при виникненні нещасних випадків під час 

виконання робіт; 

 визначати показники вибухопожежної небезпеки приміщень і вибирати 

за призначенням необхідні види та марки первинних засобів пожежогасіння; 

 кваліфіковано діяти при виникненні та в умовах аварійних і 

надзвичайних ситуацій;  
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 забезпечувати ефективність проведення евакуаційних заходів; 

 оцінювати гігієнічні характеристики умов праці на робочих місцях. 

При формуванні структури і змісту дисципліни "ОП та ЦЗ" 

враховувалися наступні вимоги навчального процесу: перша  дисципліна 

формувалася для вивчання студентами всіх інженерних спеціальностей 

університету; друга  чітко регламентувався період навчання  один семестр; 

третя  структура навчального модулю передбачала об'єднання трьох 

дисциплін: "Безпека життєдіяльності", "Основи охорони праці", "Охорона праці 

в галузі" та "Цивільний захист"; четверта  обсяг дисципліни регламентувався 

затвердженим Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського бюджетом на 120 

годин. 

Виходячи із зазначених особливостей, необхідності відповідності 

вимогам діючого законодавства і нормативно-правових актів та відпущеного 

бюджету часу, дисципліна "ОП та ЦЗ" була сформована з трьох розділів 

"Безпека життєдіяльності", "Охорона праці" та"Цивільний захист» із загальним 

обсягом аудиторних занять 72 години, з яких 36 відведено для лекцій, 36 для 

практичних робіт (для технологічно небезпечних спеціальностей передбачено 

28 годин на практичні і 8 на лабораторні роботи). Підсумковий контроль з 

дисципліни  диференційований залік. 

Наведені положення, які були покладені в основу програми нової 

дисципліни, не тільки відповідають логіці й практиці підготовки бакалаврів до 

професійної діяльності, а й повністю узгоджуються з сучасним трактуванням 

концепції безпеки ООН, передовими світовими тенденціями у сфері гігієни та 

безпеки праці, вимогами діючого законодавства України з охорони праці і 

цивільного захисту 

Викладена концепція в повному обсязі реалізована в програмі навчальної 

дисципліни «Охорона праці та цивільний захист», яка була складена відповідно 

до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів інженерних 

спеціальностей, ухвалена Методичною Радою КПІ ім. Ігоря Сікорського 

(Протокол від 30.04. 2017 р. № 7) і впроваджена в навчальний процес з 1 

вересня 2017 року. 



127 

 

ПНЕВМОКОНІОЗ ЕЛЕТРОЗВАРНИКІВ 

 
Лук’яненко А.О., к.т.н., ст. викл. (каф. ОПЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського); 

Запісецький В., Мотрич М., Смоліговець В., студ. (гр. ЗВ-42, ЗФ КПІ ім. Ігоря 

Сікорського) 

 

У промисловості широко використовуються електрозварювальні роботи. 

Існує багато видів зварювання, що відрізняються за умовами праці та складом 

зварювального аерозолю. Крім дугового зварювання, використовуються 

наплавка металів, зварювання під флюсом, електрошлакове, в захисних газах, 

електронно-променеве та контактне. Електрозварювання характеризується 

різними комплексами несприятливих чинників виробничої сфери. При цьому 

процесі створюється високодисперсний аерозоль, який включає пил заліза й 

багатьох інших металів в залежності від стійкості закінченої праці. Внаслідок 

впливу на органи дихання аерозолю, який створюється при електрозварюванні 

можуть з'явитися гострі ураження верхніх дихальних шляхів й легень. 

Наслідком цього можуть бути різні захворювання, одним з яких є  

пневмоконіоз. 

Пнeвмоконіоз — це хронiчне захворювання легенів, викликане тривалим 

вдиханням та відкладанням в легенях шкідливих сполук й пилу. Воно 

характерне розвитком стійкої сполучнотканинної реакції легеневої тканини, 

тобто прогресуванням дифузного фіброзу [1]. 

Класифікація пневмоконiозу. Класифікація пневмоконiозу залежить від 

ступеня вираженості, терміну, особливостей розвитку, перебігу патологічного 

процесу та концентрації і характеру шкідливих сполук, що вдихаються. На 

сьогоднішній день відомо 6 форм пневмоконіозу [2]: 

1) Пневмоконiоз від впливу пилу, в якому міститься вільний оксид 

силіцію силікоз. 

2) Пневмоконiози від дії пилу мінералів, що містять оксид силіцію в 

зв'язаному  стані  з  кальцієм,  із  залізом,  алюмінієм,  магнієм,  тощо   ̶  силiкатози 

(каоліноз, азбестoз, талькoз, олівінoз, цементний, слюдяний пневмоконіози та 

інші) 

3) Пневмоконiози від дії вуглеводневого пилy (кам'яного вугілля, коксу, 

сажі, графіту) – карбоконiози. 

4) Пневмоконiози від дії пилу металів (заліза, алюмінію, марганцю, 

олова)  ̶  металоконiози (aлюміноз, сидероз, мaнганоконіоз, стaноз). 

5) Пневмоконiози від дії змішaного пилy зокрема від пилу, що містить 

значну кількість (≥10 %) вільного оксиду силіцію (антракосилікоз, 

сидeросилікоз, силікосилікатоз) та від змішаного пилу, який не має вільного 

оксиду силіцію або він є з малим вмістом (до 5-10 %). 

6) Пнeвмоконіози від дії органічного пилу  ̶ бісиноз, багасоз. 
Пневмоконіоз електрозварників відносять до змішаних форм пневмоконіозів 

(частіше сідеросілікоз) з відносно доброякісним перебігом. 
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Електрозварювальний аерозоль може мати різний склад, що визначає і 

деяку своєрідність ураження легень. 

На склад аерозолю впливають багато факторів - характер електродів, вид 

роботи, умови зварювання (на відкритому повітрі, або в замкнутих ємностях). 

Найчастіше зварювання виробляється двома основними видами електродів [1]: 
1) так званими якісними електродами зі складним складом покриттів, що 

обумовлює зміст в зварювальної пилу близько 45% заліза, 

2) неякісними, простими електродами з вмістом в зварювальному аерозолі 

близько 90-93% заліза. Склад стрижня електрода, обмазки, якої він покритий, і 

вид зварюється обумовлюють присутність в зварювальному аерозолі, крім 

оксидів заліза, пилу двоокису кремнію, оксидів кальцію, алюмінію, хрому, 

марганцю та інших металів. 

Електрозварювання металів здійснюється  при температурі 5000-7000 °С, 

в зв'язку з чим в повітрі робочих приміщень (в результаті контакту 

атмосферного азоту і кисню з високою температурою полум'я пальника) 

утворюються оксиди азоту, озон, дрібний пил і гази. Під час електрозварювання 

на відкритому повітрі або в приміщеннях цеху повітря в зоні дихання містить 

відносно невеликі концентрації аерозолю й незначну кількість токсичних газів. 

При роботі в замкнутих просторах (зварювання котлів, труб великого 

діаметра, при роботі в суднобудуванні - в трюмах суден та інших невеликих за 

кубатурою ємностях) в зоні дихання поряд з найменшим пилом заліза, кварцу 

та інших з'єднань містяться значні концентрації токсичних газів, перш за все 

оксидів азоту. Відомі випадки гострого токсичного набряку легенів під час 

зварювальних робіт, обумовлені скупченнями окислів азоту. 

Поряд з пневмоконіозом (сідеросілікоз) у електрозварювальників, 

особливо при роботі в замкнутих ємностях, можуть розвиватися хронічні 

бронхіти від впливу зварювального аерозолю з нерідко більш пізнім 

приєднанням інфекційного компонента. Наявність хронічного бронхіту з 

ускладнюючою його емфіземою зумовлює в цих випадках досить важкий 

результат [2]. 

Симптоми пневмоконіозу в електрозварювальників. Прояви 

пневмоконіозів різні, але всім їм притаманні загальні риси: задишка, біль у 

грудях і сильний кашель. З прогресуванням пневмоконіозу з’являється 

мокротиння, потім виникає легенева недостатність, зменшується легенева 

вентиляція, скорочується час затримки дихання. 

Неускладнений пневмоконіоз у електрозварювальників як правило слабо 

виражений. Поняття розвитку коніотичного процесу зазичай більше 15 років. 

Пневмоконіоз розвивається передчасно,  коли зварювальні роботи проводяться 

в замкнутих ємностях, де концентрація пилу набагато вища за гранично 

допустимі норми. Якщо використовуються електроди з фтористо-кальцієвим 

покриттям, то в електрозварників спостерігаються гострі респіраторні 

захворювання й часті пневмонії, які пов’язуються із токсичною дією, яка 

виникає при зварюванні фтористого водню. 
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На початкових стадіях неускладнений пневмоконіоз 

електрозварювальників проявляється у наступних симптомах: сухий кашель, 

больові відчуття в грудях, сильна задишка при глибокому диханні і фізичному 

навантаженні. Температура тіла хворого переважно завжди залишається в 

межах норми, але при деяких формах пневмоконіозу температура може 

підніматися аж до 38-40 градусів. Крім цього спостерігаються також слабкість, 

швидка стомлюваність, зниження ваги. 

При дослідженні верхніх дихальних шляхів вдається виявити риніти і 

фарингіти. Також часто виявляється помірно виражена емфізема легенів, 

мізерні катаральні зміни. При наявності емфіземи легенів збільшено обсяг 

залишкового повітря. 

З поступовим розвитком захворювання з'являються такі симптоми як 

дихальна недостатність, шум або тертя плеври, вологі та сухі хрипи. На пізніх 

стадіях пневмоконіозу хворий потребує нагального лікування, оскільки 

дихальна недостатність може призвести до декомпенсації легеневого серця, що 

часто спричиняє смерть. 

Лікування пневмоконіозу. Лікування пневмоконіозу зазвичай 

спрямоване на усунення симптомів хвороби. Воно спрямоване на ліквідацію 

вогнищ інфекції у верхніх дихальних шляхах і базується на правильній 

організації відпочинку, лікувальному харчуванні, яке включає вітаміни,  

зокрема В, С, D і Р та білки, занятті активними видами спорту і дихальною 

гімнастикою, відмові від куріння, водних процедурах тощо. Також необхідні 

загальнозміцнюючі заходи, спрямовані на загартовування [3]. 

З лікарських засобів для лікування пневмоконіозу використовують 

адаптогенні засоби - препарати, які мають загально стимулюючі властивості, 

допомагають у відновленні роботи пошкоджених органів та посилюють 

неспецифічну опірність організму до шкідливих впливів хімічної, фізичної та 

біологічної природи організму. Нерідко хворим приписується настоянка 

елеутерококу, нікотинова кислота, пантокрин, а також сульфаніламіди та 

антибіотики при нагноєнні. 

У випадках коли хворий не відзначається яскраво вираженою легеневою 

недостатністю, йому призначається хлористий калій, ультразвук на грудну 

клітку і іонофорез з новокаїном. Ці заходи сприяють стимулюванню лімфо - і 

кровообіг, поліпшенню вентиляційної функції легень. Якщо спостерігається 

розвиток бронхіту, то хворому необхідно вживати відхаркувальні препарати і 

засоби, що розріджують мокротиння. Такими препаратами є термопсис, 

алтейний корінь, препарати йоду. 

Хворі з тяжкою стадією пневмоконіозу підлягають стаціонарному або 

санаторному лікуванні. При лікуванні даної стадії найпоширенішими є такі 

методи як інгаляції кисню, кисневі коктейлі і гіпербарична оксигенація крові. 

Ефективними є також бронхорозширювальні препарати, зокрема папаверин, 

резерпін, еуфілін, оскільки вони знижують тиск у малому колі кровообігу. 

Також іноді використовуються діуретичні препарати і серцеві глікозиди 
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зокрема у разі декомпенсації легеневого серця. Часто використовуються 

кортикостероїди. 

Прогноз лікування і відновлення залежить від стадії пневмоконіозу, а 

також ускладнень, які зазичай виникають у процесі розвитку хвороби. 

Несприятливі прогнози при таких формах, як бериліоз, силікоз та асбестоз, а 

інші форми характеризуються сприятливими прогнозами [1]. 

Профілактика пневмоконіозу. База профілактики пневмоконіозу – це 

заходи, цілеспрямовані на зменшення запиленості на підприємстві. Будь - який 

працівник має уживати дієві методи захисту органів дихання. Усім робочим 

надається право на санаторно-курортне лікування. Обов'язкові періодичні 

(постійні) медичні огляди (що включають флюорографію) уже працюючих 

робітників й попередні огляди здобувачів. Становище слизової оболонки 

бронхів й легенів можна покращити соляно-лужними розчинами, мінеральною 

водою або ж тепло-вологими лужними інгаляціями. Ще, профілактика 

пневмоконіозу містить в собі систематичне спостереження за працюючими на 

підприємствах й їх проходження флюорографії. Загалом дані профілактичні 

заходи дають змогу своєчасно виявити й вилікувати захворювання [4]. 

Розвиток інженерно-технічних заходів із профілактики професіональних 

захворювань, в тому числі пневмоконіозів електрозварників, проходить шляхом 

скорочення обсягу зварювальних робіт, які в свою чергу супроводжуються 

виділенням чималої кількості аерозолю. В першу чергу це широке 

упровадження електродів рутилового типу замість руднокислих. 

Важлива роль в покращенні умов праці електрозварювальників припадає 

на розроблення та використання досить ефективної місцевої й загальнообмінної 

припливно-витяжної вентиляції. Досить важливою є дієва примусова 

вентиляція при роботі у замкнутих приміщеннях (котли, цистерни, баки, 

підвали та ін.). При ряді зварювальних робіт потрібне використання маски із 

примусовою подачею повітря (напівавтоматичне зварювання в вуглекислому 

газі та ін.). Робочий день на виробництвах має бути скороченим, а відпустка – 

якомога тривалішою. 

При підозрі на захворювання необхідне спостереження за людиною. У 

профілактиці пневмоконіозів важливе значення варто надавати: повноцінному 

харчуванню, багатому білками й вітамінами; заняттям лікувальною 

фізкультурою, прийомам адаптогенів (пантокрин, настоянка женьшеню), 

якісному відпочинку. Покращити стан легенів й бронхів можна за допомогою їх 

періодичної інгаляції соляно-лужними розчинами. 

З усіх способів зварювання у захисних газах найбільш сприятливою є 

зварювання неплавким вольфрамовим електродом із додаванням торію або ж 

лантану під захистом аргону. Використання індивідуальних щитків охороняє 

зварника не лише від ультрафіолетового опромінення, але й від пилу, 

концентрація якого суттєво скорочується всередині щитка. 

Внаслідок впливу високодисперсного аерозолю на органи дихання 

можуть з'явитися і розвиватися гострі ураження легенів і верхніх дихальних 

шляхів. Можливі хронічні захворювання легенів. Хвороба розвивається досить 
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довго, тому необхідно час від часу проходити обстеження. Також необхідно 

обмежити виконання зварювальних робіт в замкнутих ємностях. Так як 

лікування спрямоване на усунення симптомів, то необхідно складати свій 

раціон з підвищеним вмістом вітамінів B, C, D, P та білків; активно займатися 

спортом і дихальною гімнастикою. 
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ШКІДЛИВІ І НЕБЕЗПЕЧНІ ФАКТОРИ ПРИ ЗВАРЮВАННІ 

ПЛАСТМАС 

 
Лук’яненко А.О., к.т.н., ст. викл. (каф. ОПЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського); 

Гуторчук С.С., Короленко М.В., Овсієнко І.А., студ. (гр. ЗП-41, ЗФ КПІ ім. Ігоря 

Сікорського) 

 

При зварюванні пластмас виділяється багато газоподібних і летючих 

токсичних речовин, скловолокна, пилу, шкідливо діючих на організм людини. 

Особливо велике виділення відбувається при зварюванні фторопласта, 

полівінілхлориду. Тому в приміщеннях дільниць зварювання пластмас 

повинен проводитися систематичний аналіз повітряного середовища (не рідше 

одного разу на місяць). Гранично допустимі концентрації речовин в повітрі 

складають хлору, формальдегіду та оксиду етилену - 0,001 мг/л, органічних 

розчинників, складних ефірів (ацетатів) - 0,1 мг/л, фенолу - 0,005 мг/л [1]. 

Плacтичнa мaca (плacтмaca) — штyчнo cтвopeнi мaтepiaли на ocнoвi 

cинтeтичних aбo пpиpoдних пoлiмepiв. За ДCТУ 2406-94: Плacтичнa мaca — 

мaтepiaл, ocнoвoю якoгo є пoлiмep, що пepeбyвaє під чac фopмyвaння виpoбy y 

в'язкopiдкoмy чи виcoкoeлacтичнoмy cтaнi, a під чac eкcплyaтaцiї — в 

cклoпoдiбнoмy чи кристалічному cтaнi. 

Плacтмacи фopмyють тoдi, коли вони мають виcoкy eлacтичнicть, при 

пiдвищeних тeмпepaтypaх. Cиpoвинoю для oтpимaння пoлiмepiв є cлaнцi, 

нaфтa, пpиpoдний газ, кaм'янe вyгiлля. 

Звapювaння плacтмac — це тeхнoлoгiчний пpoцec oтpимaння 

нepoз'ємнoгo з’єднання eлeмeнтiв кoнcтpyкцiї за paхyнoк дифyзiйнo- 

peoлoгiчнoї чи хiмiчнoї дії мaкpoмoлeкyл пoлiмepy, внacлiдoк чoгo мiж 

з'єднyвaними пoвepхнями зникає мeжa poздiлy i cтвopюєтьcя cтpyктypний 

пepeхiд вiд oднoгo пoлiмepy дo iншoго [2]. 

Дифyзiйнo-peoлoгiчний пpoцec взaємoдiї звapювaних пoвepхoнь дeтaлeй 

нaйбiльш eфeктивнo peaлiзyєтьcя y cтaдiї в'язкoтeкyчoгo cтaнy мaтepiaлy, кoли 

мoлeкyли мaють мaкcимaльнy pyхoмicть тa нaймeншy щiльнicть yпaкoвки. У 

дeяких випaдкaх мoжливo дocягти poзpихлeнoї cтpyктypи пoлiмepy зa 

дoпoмoгoю дiї poзчинникa. Cтyпiнь i швидкicть дифyзiї зaлeжить вiд 

мoлeкyляpнoї мacи i пoляpнocтi лaнoк пoлiмepiв. З їх знижeнням швидкicть 

дифyзiї збiльшyєтьcя [2]. 

Хiмiчнe звapювaння зacнoвaнe на cтвopeннi хiмiчних зв’язків мiж 

пoлiмepними мaтepiaлaми. На вiдмiнy вiд cклeювaння при хiмiчнoмy 

звapювaннi нe cтвopюєтьcя caмocтiйнa бeзпepepвнa фaзa. Мaтepiaли, якi нe 

пiдлягaють дифyзiйнoмy звapювaнню (peaктoплacти, вyлкaнiзaти) мoжливo 

з'єднyвaти шляхoм хiмiчнoї взaємoдiї фyнкцioнaльних гpyп чи зa дoпoмoгoю 

пpиcaдкoвoгo мaтepiaлy, який близький зa aктивнicтю дo звapювaних 

пoлiмepiв, пpи цьoмy пiдiгpiв тa тиcк cтвopюють нeoбхiднi yмoви для 

звapювaння, a пpиcaдкoвi матеріали  cпpияють  aктивaцiї 

peaкцiйнocпpoмoжних гpyп. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%82&amp;amp%3Bamp%3Baction=edit&amp;amp%3Bamp%3Bredlink=1
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Виявляється, що процес утворення нероз’ємних з’єднань (тобто 

зварювання) не є безпечний для самих зварювальників. В процесі зварювання 

ми нагріваємо матеріал, який зварюється, зазвичай до температури плавлення, 

яка в поліпропілену (пластмаси) не є дуже високою і становить 165-170°С, 

хоча температурна межа експлуатації полімера і становить 60°С. В складі 

пластмас є велика кількість наповнювачів, застосування яких може 

супроводжуватися пиловиділення (мелена смола, кварц, деревне борошно, 

кізельгур, каолін, тальк, сажа; волокнисті і шаруваті матеріали: бавовна, 

азбест, скловолокно, склотканина, слюда, бавовняні тканини) [3]. 

При підвищенні температури понад 200°С починається розкладання 

поліпропілену. Тоді скупчуються кислотний дим і шкідливі хлорорганічні 

виділення, такі як діоксин. Також виділяються важкі метали, що містяться в 

стабілізаторах PVC (особливо небезпечно виділення кадмію). Також, при 

нагріванні даний матеріал додатково починає виділяти такі речовини як 

ненасичені вуглеводи, перекисні сполуки, ацетальдегід, ефіри та інше. Усі ці 

речовини, звичайно ж, впливають не позитивно на організм людини, 

безпосередньо на зварника. У значних кількостях вищеперераховані речовини 

можуть призвести до серйозних негативних наслідків [3]. 

Наведемо ряд небезпечних факторів та способи їх запобігання. 
1. Oпiки. Під чac звapювaння, звapник мoжe oтpимaти oпiки piзних 

cтyпeнiв вaжкocтi. Цi тpaвми мoжливi пpи нeдбaйливoмy cтaвлeнi звapників дo 

тeхнiки бeзпeки. Крім того, вплив на шкіру людини може здійснювати 

інфрачервоне випромінювання, призводить до опіків шкіри (наприклад, при 

зварюванні п/а на токах 400 А зварювальник загоряє через сорочку, і трохи 

 через сорочку і майку). Наслідок  ̶   рак  шкіри. Щоб зaпoбiгти oпiкам, звapник 

пoвинeн бути одягненим у спеціальну форму одягу, cтeжити зa cвoїм poбoчим 

мicцeм, зa iнcтpyмeнтaми, якi викopиcтoвyютьcя пpи звapювaннi тa зa caмим 

пpoцecoм. Вiн нe пoвинeн oдpaзy дoтopкaтиcь дo oтpимaнoгo швa тa 

iнcтpyмeнтiв, щo викopиcтoвyвaлиcь під час звapювaння. 

2. Oтpyєння шкiдливими peчoвинaми. При зварюванні пластмас 

виділяються шкідливі пари і гази. Для кожного газу є строго певна гранично 

доступна його концентрація в повітрі. Наприклад, для діоксиду вуглецю ГДК 

дорівнює 20, для ацетону — 200, а для етилового спирту — 1000 мг/м. Не 

додержання правил безпеки мoжe пpизвecти дo oнкoлoгiчних зaхвopювaнь тa 

oтpyєння, пpиcyтнiй pизик cмepтi. При особливо несприятливих умовах 

роботи може виникнути гостре отруєння з глибоким наркозом (аварійний 

випадок). Також при концентраціях вінілхлориду, близьких до 

субнаркотичних, може з’явитися ейфорія, запаморочення, нудота, порушення 

координації рухів. Зустрічається частіше враження органів дихання 

(пневмонія, токсичний набряк легенів), серцево-судинної системи. Щoб 

зaпoбiгти цих нeбeзпeчних фaктopiв, мicцe звapникa пoвиннo бyти oблaднaнe 

вeнтиляцiєю, тaкoж звapник пoвинeн пpoвoдити звapювaння y pecпipaтopi, aбo 

y cпeцiaльнiй мacцi [4]. 

3.Уpaжeння eлeктpичним cтpyмoм. Щe oднiєю нeбeзпeкoю пpи 
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звapювaннi плacтмac є уpaжeння eлeктpичним cтpyмoм. Пiд чac цiєї нeбeзпeки, 

людинa мoжe зaзнaти бeзлiч тpaвм piзнoї cтyпeнi вaжкocтi, вiд oпiкiв нa шкipi, 

дo зyпинки cepця. Щoб зaпoбiгти цiй нeбeзпeцi, oблaднaння пoвиннo peтeльнo 

пepeвipятиcь, звapник нe дoтopкaтиcь дo oгoлeних дpoтiв, тa чiткo викoнyвaти 

пpaвилa тeхнiки бeзпeки. Пpи нaймeнших пpoявaх вихoдy з лaдy eлeктpичнoгo 

oблaднaння, вимкнyти pyбильник cтpyмy, який пoвинeн знaхoдитиcь бiля 

poбoчoгo мicця звapника, для тoгo, щoб знecтpyмити йoгo. 

4. Пoшкoджeння oчeй. Дeякi види зварювання плacтмac, відбувається за 

дoпoмoгoю виcoкoтeмпepaтypнoї     дyги,     якa     видiляє      ультрафіолетове  

та інфрочервоне випромінювання. Якщo око зварника бyдe дoвгo дивитиcь нa 

пpoцec бeз звapювaльнoї мacки, вiн мoжe oтpимaти oпiк poгiвки oкa. Цe мoжe 

пpизвecти дo пoгipшeння тa нaвiть втpaти зopy. Щoб зaпoбiгти цiй нeбeзпeцi, 

пiд чac звapювaння звapник пoвинeн мaти звapювaльнy мacкy iз зaхиcним 

cклoм. 

Дo poбoти звapникoм плacтмac дoпycкaютьcя ocoби вiкoм нe мoлoдшe 18 

poкiв, якi пpoйшли мeдичний oгляд тa нe мaють мeдичних пpoтипoкaзaнь, 

мaють вiдпoвiднy квaлiфiкaцiю звapникa плacтмac, пiдтвepджeнy cвiдoцтвoм 

(пocвiдчeнням квaлiфiкaцiйнoї кoмiciї), нeoбхiднi нaвички в poбoтi, пpoйшли 

вcтyпний тa пepвинний iнcтpyктaжi з питaнь oхopoни пpaцi [5]. 

Дo caмocтiйнoї poбoти дoпycкaютьcя ocoби, якi пpoйшли cтaжyвaння 

пpoтягoм пepших 2-15 poбoчих змiн (в зaлeжнocтi вiд квaлiфiкaцiї тa дocвiдy 

poбoти) пiд кepiвництвoм дocвiдчeнoгo пpaцiвникa. Дo caмocтiйнoї poбoти 

звapник плacтмac дoпycкaєтьcя зa нaкaзoм кepiвникa підприємства. 

Зварник пластмас повинен знати, що : 

- пoлieтилeнoвi мaтepiaли, щo зacтocoвyютьcя для poбiт - гopючi aбo 

лeгкoзaймиcтi; 

- poбoти з плacтмacaми нaлeжaть дo poбiт з пiдвищeнoї нeбeзпeки; 
- тeмпepaтyp в зoнi звapювaння мaє бyти вiд 15°C дo 90°C, мicцe 

звapювaння cлiд зaхищaти вiд aтмocфepних oпaдiв, пилy, пicкy. 

Пiд чac poбoти нa звapникa плacтмac мoжyть дiяти тaкi нeбeзпeчнi тa 

шкiдливi фaктopи [5]: 

- нaявнicть в мaтepiaлaх i пoвiтpi шкiдливих peчoвин тa їх cпoлyк; 
- тepмiчнi фaктopи (oпiки, взимкy - oбмopoжeння); 

- нeдocтaтнє ocвiтлeння; 

- ypaжeння eлeктpocтpyмoм; 
- пaдiння пiд чac пepeмiщeння i poбoти; 

- нecпpиятливi мeтeopoлoгiчнi yмoви (дoщ, cнiг, тyмaн, oжeлeдиця 

тoщo); 

- пiдвищeнe нepвoвe тa фiзичнe нaвaнтaжeння; 

         - пoжeжa; 

- вибyх. 

Щoб yникнyти нeбeзпeки для здopoв’я тa життю звapник пoвинeн [5]: 

- викoнyвaти пpaвилa внyтpiшньoгo тpyдoвoгo poзпopядкy; 
- знaти плaн дiй y paзi виникнeння aвapiйних cитyaцiй; 
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- викoнyвaти тiльки дopyчeнy йoмy poбoтy; 

- дoтpимyвaтиcь пpaвил ocoбиcтoї гiгiєни; 

- провітрювати приміщення після кожного робочого дня; 

- вмiти нaдaвaти пepшy мeдичнy дoпoмoгy; 

- вмiти кopиcтyвaтиcя зacoбaми пoжeжoгaciння; 

- нe дoпycкaти в poбoчy зoнy cтopoннiх ociб; 
- якщо матеріал має невластивий йому запах чи викликає підозру – по 

можливості не користуватися ним. 

Ми розглянули небезпечні фактори для життя людини при зварюванні 

пластмас. Розглянули види небезпек, та дали їм коротку характеристику. 

Також ми описали, як правильно протистояти цим небезпекам. Зрозуміли, що 

самими головним ворогом, для здоров’я зварника, є недотримання техніки 

безпеки. Якщо кожний зварник буде дотримуватись техніки безпеки, 

слідкувати за своїм робочим місцем, небезпека для життя людини врази 

скоротиться. 
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ОХОРОНА ПРАЦІ: ДОСВІД НІДЕРЛАНДІВ 

 
Любимов О. С., Ратошнюк М. Ю., студ. (гр. КВ-42, ФПМ КПІ ім. Ігоря Сікорського); 

Луц Т. Є., ст. вик. (каф. ОПЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Директива ЄС «Про регулювання охорони праці на мінімальному рівні на 

тимчасових і пересувних будівельних ділянках» та її виконання містять 

юридичні норми, обов'язкові для Нідерландів і Європейського Союзу. Їх мета 

полягає в тому, щоб поліпшити умови праці, зменшити кількість травм і 

скоротити кількість професійних захворювань. У Нідерландах з цими 

приписами для будівельної промисловості можна познайомитися в розділі 5 

глави 2 резолюції Фонду Арбо [1]. 

Як часто буває, закон був прийнятий слідом за змінами в суспільстві, які 

почалися в 1986 році. Тоді об'єдналися професійні організації роботодавців і 

найманих працівників і створили Фонд Арбо, щоб обслуговувати інтереси 

будівельних компаній в цивільному будівництві та сфері комунальних послуг, 

при виробництві земляних робіт, дорожньому будівництві, на водному 

транспорті і в оздоблювальних секторах промисловості. Таким чином, нові 

приписи навряд чи будуть представляти будь-яку проблему для відповідальних 

компаній, які вже прийняли рішення про втілення в життя приписів і постанов 

щодо охорони праці та правил техніки безпеки. Однак той факт, що ці 

принципи дуже часто важко втілити в життя, призводить до їх невиконання та 

нечесної конкуренції і, отже, викликає потребу в правових приписах [2]. 

Загалом, законодавство ЄС у сфері охорони праці ґрунтується на чотирьох 

основних принципах: 

1) більш досконалі стандарти охорони праці покликані сприяти зміцненню 

конкуренції; 

2) законодавство про охорону праці може принести очікувані результати 

лише за умови його належного виконання; 

3) поява нових ризиків вимагатиме розробки нових правових норм; 
4) соціальний діалог залишається основним засобом при розробці політики 

з охорони праці, успіх якої залежатиме від спільних зусиль соціальних 

партнерів. 

Політика ЄС у сфері охорони праці спрямована на досягнення двох 

основних завдань: 

1) соціальне - захист працівників шляхом забезпечення відповідного рівня 

охорони праці (ст. 153 ДФЄС); 

2) економічне - забезпечення відповідності товарів, що виробляються в 

рамках цього сектора, стандартам безпеки та гігієни (ст. 115 ДФЄС) [3]. 



137 

 

Юридичні приписи 

Суттю юридичних приписів є превентивні заходи, які приймаються до 

початку будівельних робіт або в процесі їх проведення, що дозволяє 

розраховувати на найзначніші вигоди і переваги довгострокового характеру. 

Закон про охорону праці передбачає, що оцінка ризиків повинна бути 

пов'язана не тільки з тими небезпеками, які виникають з властивостей 

матеріалів, препаратів, пристосувань, обладнання тощо, а й враховують 

особливості окремих груп найманих працівників (наприклад, вагітних жінок, 

молодих і літніх робітників і службовців, а також осіб з обмеженою 

працездатністю). 

Підприємці зобов'язані подавати письмові висновки про ступінь ризиків і 

товарно-матеріальні ресурси з підписом дипломованих аудиторів. Вони можуть 

бути їх співробітниками або зовнішніми субпідрядниками. Документ повинен 

містити рекомендації про звільнення або обмеження цих ризиків, а також 

передбачати етапи робіт, що вимагають залучення кваліфікованих фахівців. 

Деякі будівельні компанії розробили власний підхід до цих оцінок, назвавши 

його «Об'єднане ділове дослідження, ризик знецінення запасів і аналіз даних 

(ОДІРОЗАД)»; цей документ являє собою модель розвитку галузі. 

Закон про охорону праці зобов'язує роботодавців проводити періодичні 

медичні обстеження своїх робітників і службовців. Мета обстежень полягає у 

виявленні проблем зі здоров'ям, в силу яких певні види робіт, якщо не вживати 

ніяких заходів обережності, особливо небезпечні для окремих робітників. Ця 

вимога закону стала відображенням різних колективних трудових угод в 

будівельній промисловості, які протягом багатьох років вимагали від 

роботодавців надання повного медичного обслуговування на виробництві, в 

тому числі проведення регулярних медичних обстежень. За наданням цих 

послуг Фонд Арбо звернувся до Федерації фахівців з гігієни праці та 

співробітників центрів техніки безпеки. З роками накопичилася величезна 

кількість цінної інформації, яка була використана для поліпшення якості 

прогнозів, пов'язаних з ризиком знецінення запасів і аналізу даних. 

Стратегія боротьби з невиходами на роботу 

Згідно із законом про охорону праці роботодавці повинні виробити 

стратегію боротьби з невиходами на роботу з одним застереженням, згідно з 

яким вони зобов'язуються наймати на роботу незалежних адвокатів для 

спостереження і консультування працівників, які отримали травми. 

Cпільна відповідальність 

Багато ризиків, пов'язаних з непрацездатністю через аварії або нещасні 

випадки на виробництві, можуть бути пояснені неадекватними заходами в 

будівельній і кадровій політиці або слабким плануванням робіт щодо 

організації проекту. Щоб усунути цей недолік, роботодавці, службовці і 

представники уряду в 1989 році погодилися укласти юридичний договір, що 

регулюватиме умови праці на виробництві. У числі інших питань цей документ 

встановив рамки співпраці між замовниками та підрядниками, а також між 

підрядниками та субпідрядниками. В результаті був вироблений кодекс 
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поведінки, який є моделлю для втілення в життя директив Європейського 

Співтовариства з питань тимчасових і пересувних будівельних ділянок [4]. 

Як застереження до угоди Фонд Арбо сформулював межі допустимих норм 

концентрації шкідливих речовин і матеріалів, а також вніс рекомендації щодо 

інтерпретації цих норм при виконанні різних будівельних операцій. При 

керівній участі з боку Фонду Арбо, Союз будівельників і працівників 

деревообробної промисловості FNV, а також Об'єднання галузевої спілки FNV і 

Асоціації мінеральної вати країн Бенілюксу дійшли згоди: закликати до 

розробки скловати і виробів з мінеральної вати з меншим рівнем 

пиловиділення; створити, визначити і підтримати найбільш безпечні методи 

виробництва цієї продукції, визначити і провести дослідження, покликані задля 

встановлення гранично допустимих норм концентрації цих речовин у 

навколишньому середовищі. Гранично допустима норма концентрації цих 

речовин, що вдихається з пилом волокон була встановлена на позначці в 2 /, 

хоча її можна знизити і до показника в 1 /. Сторони погодилися також на основі 

застосування критеріїв гранично допустимих норм концентрації, вироблених 

Фондом Арбо, припинити використання сировинних і супутніх матеріалів, що 

становлять загрозу для здоров'я. Виконання положень цієї угоди буде 

контролюватися до 1 січня 1999 року, дати закінчення терміну його дії. 

Якість будівництва 

Виконання директиви ЄС не слід розглядати окремо від повсякденної 

діяльності компаній. Це складова частина їх зусиль з охорони праці та техніки 

безпеки, якості продукції, що випускається і політики в галузі охорони 

навколишнього середовища. Стратегія дій з охорони праці та техніки безпеки - 

це критично важлива частина політики, спрямованої на підвищення якості 

продукції, що випускається компаніями. Закони та юридичні приписи будуть 

втілюватися в життя тільки за тієї умови, що роботодавці і наймані працівники 

будівельної промисловості зможуть брати участь в їх розробці. Уряд наполіг на 

необхідності розробки зразкового плану з охорони здоров'я і техніки безпеки. 

Цей план повинен бути реальним і мати можливість здійснюватися в судовому 

порядку, щоб можна було запобігти нечесній конкуренції з боку тих компаній, 

які ігнорують або заперечують його. 
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ПРИРОДНІ ЦЕОЛІТИ В ПОБУТОВИХ ФІЛЬТРАХ 

ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ 

 
Маргарян А. А., студ. (гр. ЛБ-71мн, ІХФ КПІ ім. Ігоря Сікорського); 

Марчевський В. М., проф. (каф. МАХНВ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

На сьогоднішній день одним із найцінніших ресурсів на планеті Земля є 

питна вода. Хоча більшу частину площі нашої планети займають водойми, 

практично всі вони солоні (океан, море). Прісні водойми, внаслідок людської 

діяльності здебільшого містять велику кількість речовин, шкідливих для 

людського організму. Підземні водойми також все частіше виявляються 

забрудненими. Одним із рішень цього питання є очищення питної води. 

Способів очищення питної води є багато, але кожен із них має містити 

механічне очищення, хімічне та бактеріальне. З механічним очищенням 

зазвичай проблем не виникає: необхідно пропустити воду через сита та грубі 

фільтри (найчастіше піщані), які позбавлять воду від твердих частинок. З 

хімічним та бактеріальним очищенням вже складніше. 

За конструктивними особливостями побутові фільтри поділяють: 

 проточні (ресурс зазвичай від 3 до 5 м3, час роботи одного фільтра 1 

рік);  

 глечикові фільтри (ресурс від 0,1 до 0,5 м3, час роботи 1-3 місяці); 

 насадкові (ресурс від 0,3 до 1 м3, час роботи 1-3 місяці); 

 мембранні (ресурс 2,5 м3, час роботи 2,5 місяці) [1]. 

За принципом роботи фільтри підрозділяються на: 

 електрохімічні; 

 механічні; 

 зворотній осмос (мембранні); 

 сорбційні; 

 сорбційні з додаванням іонообмінних матеріалів. 

Електрохімічні фільтри працюють наступним чином. Вода проходить 
через кілька камер, де під дією електричного поля проходять окислювально- 

відновні реакції. При цьому повністю знищуються мікроорганізми, 

окислюються органічні речовини, руйнуються різні токсичні сполуки, 

видаляються в дренаж іони важких металів, нітрати, нітрити [2]. 

Перевагою таких фільтрів є те, що вони не вимагають заміни матеріалів, а 

також добре очищують жорстку воду. Але при цьому фільтр дорогий, вимагає 

електроживлення; воду не можна пити протягом декількох годин після 

очищення, оскільки збільшується її кислотність. 

Механічні фільтри – це найпростіші фільтри і в залежності від розмірів пор 

їх розрізняють: 

 мікрофільтри (затримують великі нерозчинні частинки - пісок, іржу 

тощо); 

 ультрафільтри (затримують навіть такі дрібні частинки, як бактерії). 
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Хоч вони і дешеві, в порівнянні з іншими видами, в них дуже мала 

ефективність очищення. 

Фільтри зворотного осмосу працюють на основі напівпроникних 

тонкоплівкових, або ацетат-целюлозних, мембран. Серед інших способів вони 

найбільш ефективні в очищенні від пестицидів та знесоленні води. Але фільтри 

такого типу дорогі, збіднюють воду, майже не лишаючи необхідних 

мікроелементів. Також вони значно підвищують кислотність води, погано 

працюють із засміченою механічними частинками водою. Крім того, 

продуктивність фільтра дуже мала. 

Сорбційні фільтри є найпоширеніші у наш час. Найпоширеніший сорбент 
– активоване вугілля, поглинає більшу частину, органічних речовини, хлор, 

хлор-фенольні сполуки, затримує мікроорганізми, запахи та зменшує 

кольоровість води. 

Серед переваг: фільтр відносно дешевий, є носієм антибактеріальної 

речовини - нітрату срібла, що забезпечує достатню ефективність очищення 

протягом тривалого часу, стабільну розчинність і відсутність алергічних 

реакцій. Але фільтр неефективний відносно солей важких металів, жорсткості 

води, радіоактивних елементів. Погано очищує засмічену механічними 

частинками воду (вимагає попереднього механічного очищення). 

Також можливе використання синтетичних сорбентів, наприклад, 

вуглецеве волокно «АКВАФОР» (м. Санкт-Петербург), що володіє дуже 

великою активною поверхнею [1]. 

Фільтри, що поєднують сорбцію і іонообмін. Іонообмінні матеріали 

використовуються двох видів - синтетичні і природні. 

Синтетичні іонообмінні смоли широко застосовуються як доповнення до 

сорбентів. Вони мають високу ємність, що зменшує габарити фільтрів та 

підвищує їх ефективність. Та нажаль такі фільтри дорогі, вузьковекторні, і 

немає гарантій, що фільтр містить іонообмінні смоли, які підходять до 

вирішення проблем споживача. 

Серед природніх іонообмінних сорбентів набирає популярності цеоліт. 

Цеоліт – це природний алюмосилікат лужноземельних (Ca) та лужних (Na) 

металів, структура якого характеризується тривимірним каркасом, що 

пронизаний порожнинами і каналами, які утворюють пори молекулярних 

розмірів, що здатні до селекційного поглинання речовин в твердій, рідкій та 

газоподібній формах. Пориста структура мінералу зумовлює його здібність до 

поглинання різноманітних речовин – полярні та неполярні, органічні та 

неорганічні, ароматичні і т. д. [3]. 

Переваги: цеоліт дешевий, має сильні сорбційні властивості, отже, 

підсилює дію вугілля. Цеоліт виконує функцію механічного фільтра, а як 

іонообмінний агент він має досить велику ємність і володіє широким спектром 

дії відносно важких металів і радіоактивних елементів. Пом'якшує воду - 

видаляє солі жорсткості, підвищує РН води. Ощадливо діє на необхідні людині 

мікроелементи; добре поглинає бактерії і віруси, знижуючи загальне мікробне 

число, а в ряді випадків (до 96%) повністю витягує з води бактеріальні клітини. 
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Єдиним недоліком є вимивання з фільтра дрібної фракції цеоліту. Однак 

цеоліт як медичний сорбент входить до лікарських засобів і не є небезпечним, а 

навіть корисним для здоров'я. Використання цеоліту можливе навіть з 

економічної точки зору, оскільки він видобувається в Україні, в Закарпатті с. 

Сокирниця [4]. 
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ HAZOP У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ 

 
Мітюк Л.О., доц., к.т.н. (каф. ОПЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського); 

Кіфорчук К., студ. (гр. ФБ-71м, ФТІ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Ідентифікація та пошук ризиків і загроз займає центральне місце в 

діяльності будь-якої промислової організації. Своєчасне та коректне виявлення 

факторів, що становлять небезпеку для виробництва, дозволяє зменшити 

матеріальні витрати організації на усунення наслідків загроз. Реалії ж 

сьогодення такі, що будь-яка промислова компанія зацікавлена в збільшенні 

свого прибутку. Як наслідок, сфера управління ризиками розвивається 

швидкими темпами: з’являються сучасні методи виявлення ризиків та загроз 

для виробництва. Одним з найефективніших інструментів виявлення причин 

виникнення небезпечних факторів на виробництві є метод HAZOP. 

HAZOP (Hazardand Operability Studies, укр. дослідження небезпек та 

працездатності) – це структуроване та систематичне вивчення складного 

планового процесу (або операції) для виявлення та оцінки проблем, які можуть 

становити ризик для персоналу чи обладнання [1]. Техніка HAZOP передбачає 

детальний розгляд процесів та інженерних рішень нових або наявних об’єктів. 

Метою проведення HAZOP є оцінка потенціалу небезпеки функціонування 

об’єкту при відхиленні від заданих проектних параметрів або при неправильній 

роботі окремих складових обладнання та їх подальший вплив на об’єкт 

дослідження в цілому. Основою методу є розділення загальної складної 

конструкції процесу на ряд простих блоків під назвою «вузли», які потім 

індивідуально переглядаються. 

Метод HAZOP спочатку був розроблений в 1960-х роках для аналізу 

основних систем хімічного процесу, але потім він поширився на інші галузі, 

включаючи операції з видобутку корисних копалин та інші види технологічних 

процесів, такі як експлуатація ядерної енергетики та розробка програмного 

забезпечення. Також цей метод використовується як основа для перегляду 

пакетних процесів та операційних процедур. 

Проводиться HAZOP у вигляді засідань (сесій) під керівництвом лідера 

дослідження. Завданнями цієї ролі є складання плану дослідження, узгодження 

складу групи, забезпечення інформацією стосовно об’єкту дослідження інших 

членів. Виділяють ще такі ролі та їх відповідні функції при використанні 

методу HAZOP: 

 Реєстратор – відповідає за документацію виявлених небезпек для 

промисловості; 

 Проектувальник – здійснює детальний опис об'єкта дослідження; 

 Користувач – надає опис стану елементу систему, що досліджується; 

 Фахівець – аналізує досліджувану систему; 

 Ремонтник – у разі потреби проводить технічне обслуговування та 

ремонт устаткування. 
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До сесій HAZOP також можуть бути залучені фахівці в галузі охорони 

навколишнього середовища та промислової безпеки [2]. Техніка HAZOP 

спрямована на стимулювання фантазії учасників для виявлення потенційних 

небезпек та проблем працездатності. Структура та напрямок дослідження 

подаються на огляд, застосовуючи стандартизовані підказки до перегляду 

кожного вузла. Відповідний стандарт (BS: IEC61882:2002) закликає членів 

команди демонструвати «інтуїцію та гідне судження», а також проводити сесії  

в «кліматі позитивного мислення та відвертої дискусії». 

HAZOP містить чотири основних етапи: 
1) Формування команди. Основною вимогою до членів команди є 

розуміння досліджуваної системи: знання її структури, зв’язків між окремими 

частинами та спосіб їх взаємодії, адже учасники повинні розглянути всі 

коректні варіації на кожному вузлі. 

2) Ідентифікація елементів системи. Команда HAZOP створює план 

робочого процесу, виділяючи окремі етапи. Для кожного кроку визначають 

робочі параметри системи в цьому пункті: швидкість потоку, тиск,  

температура, тощо. 

3) Перегляд можливих варіацій робочих параметрів. Для кожного 

робочого параметра команда розглядає наслідки відхилення від норми. 

Наприклад: «Що станеться, якщо тиск на цьому клапані буде більше норми?» 

або «Що робити, якщо тиск буде менше норми?». Також потрібно розглянути 

способи, якими кожен елемент взаємодіє з іншими за часом. Наприклад: «Що 

станеться, якщо клапан був відкритий занадто рано, або занадто пізно?». 

Перегляд варіацій виконується за допомогою набору керуючих слів кількості 

(«ні або не», «більше», «менше», «так само, як») або часу («рано», «пізно», 

«раніше», «після»). 

4) Визначення точок відмови. Якщо результат варіації робочого 

параметру може бути небезпечним для працівників або для виробничого 

процесу, то виявлено потенційну небезпеку. Знайдену загрозу необхідно 

детально описати та оцінити можливі наслідки. Далі потрібно визначити 

ймовірність ризику, оцінити наявні системи захисту та їх здатність протидіяти 

знайденому відхиленню. 

Впровадження методу HAZOP у сфері охорони праці та промислової 

безпеки гарантує що: 

 Потенційні відхилення від проектних задумів визначені та взяті до 

уваги.  

 Визначені небезпеки процесів та устаткування, що мають вплив на 

охорону праці, охорону навколишнього середовища, репутацію та активи 

організації. 

 Визначені заходи, спрямовані на покращення безпеки промисловості. 

 Заплановані заходи знаходяться під контролем. 
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ШКІДЛИВИЙ ВПЛИВ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОРГАНІЗМ 

ЛЮДИНИ 

 
Міщенко Б.М., студент (гр. РВ-41, РТФ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Вступ. Основу екологічної оцінки будівельного матеріалу складає 

наявність або відсутність шкідливого впливу на людину, що знаходяться в 

будівлі. 

Шкідливий вплив на здоров'я людини, в основному, надають летючі 

речовини, що виділяються будівельним матеріалом. До таких речовин належать 

низькомолекулярні з'єднання полімерних матеріалів (пластмас): 

– залишкові мономери: формальдегід, фенол, стирол і т. д.; 

– органічні розчинники: ацетон, бензол, толуол, ефіри і т. д.; 
– летючі пластифікатори: дибутил і діоктилфталат. 

Мета дослідження. Визначити вплив важких металів та радіоактивних 

речовин, що знаходяться в будівельних матеріалах на здоров’я людини. 

Аналіз публікації. До числа небезпечних для людини речовин відносяться 

важкі метали (хром, ртуть, свинець, мідь, кадмій та ін.). Для них Мінздравом 

встановлені гранично допустимі концентрації. Важкі метали можуть бути 

присутніми в вигляді солей та інших з'єднань в красках, цементних матеріалах, 

в т. ч. в матеріалах які вироблені з промислових відходів. Сполуки важких 

металів і деяких інших речовин у вигляді пилу можуть виявитися у повітрі 

приміщень і потрапити до легенів людини або розчинитися в воді при її 

використанні і вражати внутрішні органи [1]. 

Основні результати дослідження. В даний час найбільш повно вивчені 

санітарно – гігієнічні властивості полімерних будівельних матеріалів. 

Практично не проводиться така оцінка у конструкційних і теплоізоляційних 

матеріалів, отриманих з неорганічної сировини. А ці матеріали також можуть 

містити несприятливі для здоров'я людини компоненти наприклад такі як радон 

[1, 2]. 

Радон хімічно інертний, не має запаху і смаку, є активним альфа- 

випромінювачем і при розпаді утворює радіоактивні ізотопи свинцю, полонію і 

вісмуту, важко виводяться з організму людини. Негативні наслідки альфа- 

випромінювання і дії продуктів розпаду радону на людей всім добре відомі. 

При вдиханні повітря, що містить радон, останній розчиняється в крові і 

стає джерелом внутрішнього опромінення органів людини, а це значно 

небезпечніше опромінення зовнішнього, оскільки його джерело знаходиться 

практично в біологічних тканинах. 

Ізотопи полонію, свинцю, вісмуту, талію, що утворюються при розпаді 

радону, теж радіоактивні, але на відміну від радону вони не утворюють 

газоподібних з'єднань і накопичуються в організмі. 

Для визначення ступеня небезпеки забруднення радоном в природних 

фундаментах і будівельних матеріалах відбирають і аналізують проби ґрунтів, 

повітря, води і матеріалів. Використовувати матеріали, що містять підвищені 
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концентрації радону, для внутрішньої обробки приміщень небажано і 

допустимо лише в добре вентильованих приміщеннях. 

Додатково до різних умов провітрювання кімнат, підвалів і погребів 

мають місце і істотно різні умови вступу і накопичення радіоактивних газів в 

цих приміщеннях. Наприклад, надходження радіоактивних газів в підвали 

багатоповерхових будинків ускладнений наявністю у останніх цементних 

підлог, а в кімнаті 1 поверху радіоактивні гази вимушені проникати ще через 

перекриття підвалів і підлог 1 поверху будівлі. Льохи, які розміщені за межами 

будівель, в основному в приватному секторі, мають долівку; завдяки якій і 

існують найбільш сприятливі умови для надходження в приміщення (льоха) 

радіоактивних газів. 

Кожен будівельний матеріал, що містить в своєму складі полімери, 

відходи промисловості і деякі інші речовини, повинен отримати сертифікат 

екологічної безпеки. В нормативно-методичній документації та відповідно в 

сертифікаті на будівельний матеріал має зазначатися область гігієнічно 

безпечного застосування даного матеріалу: 

а) для житлових будинків, дитячих дошкільних і шкільних будівель, 

лікувально-профілактичних установ та інших будівель; 

б) для нежитлових будівель та споруд; 
в) для допоміжних споруд: підземні переходи, перони та т. п. 

Санітарно-гігієнічна і радіаційна оцінка будівельних матеріалів 

характеризує безпеку матеріалу для людини, середовища її проживання «тут і 

зараз», тобто коли матеріал уже у вигляді готової продукції використовується в 

конкретній конструкції [2 3]. Однак підхід до екологічної оцінки будівельних 

матеріалів повинен бути іншим. Необхідно враховувати вплив на навколишнє 

середовище не тільки самого матеріалу, але і процесів, які супроводжують 

матеріал по його життєвому циклу від "народження" до "смерті", тобто від 

видобутку сировини, виготовлення матеріалу, його використання і до 

знищення, захоронення або повторного застосування. Останнє дозволяє 

«замкнути» життєвий цикл матеріалу, скоротити кількість відходів і кількість 

сировини, що видобувається, тобто сприяє реалізації проблеми 

ресурсозбереження. 

Поняття життєвого циклу продукції введено міжнародним стандартом 

ISO 14000. Життєвий цикл – це послідовні і тісно взаємопов'язані між собою 

стадії і всі істотні вхідні і вихідні потоки матеріалів і енергії, починаючи від 

розробки природних ресурсів і закінчуючи утилізацією всіх матеріалів, з 

урахуванням використовуваних відходів і розсіяної енергії [3]. 

До найкращих відносяться матеріали, для виробництва яких не потрібно 

великих енерговитрат, саме виробництво не супроводжується шкідливими 

викидами для навколишнього середовища (в тому числі і для людини). При 

експлуатації таких матеріалів не виділяються шкідливі речовини, довговічність 

і надійність матеріалів не викликає сумнівів, а утилізація старого матеріалу 

(відходів) вписується в природні цикли або такий матеріал використовується в 
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якості вихідної сировини для інших матеріалів, тобто використовується 

повторно. 

Промислові відходи та матеріали що відслужили можуть з успіхом 

використуватися для виробництва будівельних матеріалів. В цьому відношенні 

будівельна галузь з її величезною матеріаломісткістю може зіграти серйозну 

роль в справі захисту навколишнього середовища. Уже зараз будівельна 

індустрія є основним споживачем металургійних шлаків і зол ТЕС [3]. 

На підприємствах, що випускають цеглу, керамзит, облицювальну 

плитку, залізобетонні та інші матеріали, повинен проводиться ретельний 

радіаційний контроль як сировини, що надходить, так і готової продукції. Важкі 

метали: мідь, цинк, нікель, свинець, хром, кобальт, кадмій і ін., належать до 

токсичних елементів. Вони потрапляють в будівельні матеріали з сировиною, 

наповнювачами, цементом, промисловими відходами, водою. Найменший вміст 

важких металів відзначається в кварцових пісках, вапняках, найбільший в 

глинах і промислових відходах [4, 5]. 

Перевищення гранично допустимих концентрацій важких металів 

спостерігається в золі, фосфогіпсі, мінеральних шламах, відпрацьованих 

сумішах і ін. Екологічна оцінка безпеки будівельних матеріалів з додаванням 

промислових відходів проводиться у відповідності з методичними 

показниками. 

Хорошим прикладом «ресайклінгу» служить використання склобою і 

використаної склотари для отримання нових скловиробів. При цьому відпадає 

необхідність видобутку, транспортування і підготовки сировини, а також 

виключається дуже енергоємний і супроводжений шкідливими викидами 

процес скловаріння [5]. Для широкого впровадження «ресайклінгу» необхідна 

екологічна свідомість людей і організована система збору скло відходів. Те ж 

саме стосується деяких металів, паперу і інших матеріалів. 

З цих позицій жоден матеріал не може бути абсолютно «екологічно 

чистим», так як жоден матеріал не буває виготовлений без витрат матеріальних 

ресурсів і енергії. Але, розглядаючи життєвий цикл матеріалу, можна для 

кожного виду будівельних робіт виділити кращі і небажані з екологічної точки 

зору матеріали, використання яких слід уникати. 

Висновки. Відходи промисловості, полімери та деякі інші речовини, що 

має кожен будівельний матеріал повинні бути обов’язково сертифіковані. 

Радіаційна та санітарно-гігієнічна оцінка будівельних матеріалів має 

характеризувати безпеку матеріалу для людини та середовища її проживання. 

Проаналізувавши сучасні наукові дослідження в сфері будівництва та 

використання будівельних матеріалів з вмістом важких радіоактивних речовин, 

ми можемо з впевненістю стверджувати, що без підтримки держави на 

законодавчому рівні, ці наукові дослідження не принесуть бажаного  

результату. 
 

Науковий керівник: Гусєв А.М., к.б.н., доцент (каф. ОПЦБ КПІ ім. Ігоря 

Сікорського) 
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ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ В ТРУДОВОМУ І НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСАХ 

 
Міщенко М. Д., студент (гр. КА-43, ІПСА КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

На сучасному етапі розвитку української економіки починається поступове 

впровадження сучасних інформаційних технологій, що продемонстрували свою 

ефективність у інших країнах. Проте управлінці різних рівнів і організацій 

зазвичай проводять їх впровадження аналогічно прикладам цих країн без 

урахування вітчизняних реалій. Це стає причиною численних проблем у 

рядових співробітників і студентів, з якими особа, що приймала таке рішення, 

зазвичай не стикається. 

Ці проблеми можна умовно поділити на три категорії: 
 Необхідність передачі персональної інформації третім особам, що не 

пов’язані із підприємством чи вищим навчальним закладом і не укладали з 

ними відповідний договір згідно закону України “Про захист персональних 

даних” (про це далі докладніше).

 Необхідність придбання працівником чи студентом додаткового 

обладнання чи послуг третіх осіб за власний кошт для продовження своєї 

трудової чи навчальної діяльності.

 Необхідність придбання працівником чи студентом додаткового 

обладнання чи послуг третіх осіб для приховання своїх персональних даних і 

забезпечення інформаційної безпеки своїх комп’ютеризованих пристроїв від 

третіх осіб, що надають послуги у сфері інформаційних технологій 

підприємству чи вищому навчальному закладу, а також необхідність здобуття 

теоретичних знань та практичних навичок у сфері інформаційної безпеки з цією 

метою.

Розберемо всі три категорії проблем докладно і на прикладах. 
Необхідність передачі персональної інформації третім особам виникає, 

коли від співробітників чи студентів вимагається надати певні данні (пройти 

анкетування) за допомогою певного онлайн-сервісу чи підтримувати зв’язок із 

колективом та/або роботодавцем через певну соціальну мережу чи сервіс 

миттєвих повідомлень. 

Наприклад, для обов’язкового збору інформації про наукові досягнення 

студента часто застосовується сервіс “Googe Форми”. Таким чином ці данні 

потрапляють на сервери компанії Google, яка по відношенню до навчального 

процесу студента є третьою стороною. 

Згідно з визначенням термінів, даним у статті 2 закону України “Про 

захист персональних даних” [1]: 

“володілець персональних даних - фізична або юридична особа, яка 

визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та 

процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом; 

... 
розпорядник  персональних  даних - фізична чи юридична особа, якій 
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володільцем персональних даних або законом надано право обробляти ці дані 

від імені володільця;” 

Таким чином у наведеному прикладі володільцем персональних даних 

виступає вищий навчальний заклад, а розпорядником - компанія Google. 

Також згідно частини 4 статті 4 закону України “Про захист персональних 

даних” “Володілець персональних даних може доручити обробку персональних 

даних розпоряднику персональних даних відповідно до договору, укладеного в 

письмовій формі”, а згідно ч. 5 ст. 4 того ж закону “Розпорядник персональних 

даних може обробляти персональні дані лише з метою і в обсязі, визначених у 

договорі.” Такого договору, очевидно, укладено не було. 

Далі розглянемо випадки необхідності придбання працівником чи 

студентом додаткового обладнання чи послуг третіх осіб за власний кошт. 

У разі використання підприємством чи ВНЗ сторонніх сервісів може 

виникнути ситуація, коли наявні у студента чи працівника персональні технічні 

засоби несумісні з цими сервісами. Зокрема, смартфони із ОС Android версії 2.3 

не здатні відображати веб-сторінки зі складним кодом на JavaScript, що 

унеможливлює використання таких сервісів, як “Google Форми” та Kahoot, 

призначеного для проведення тестування. Це змушує студента чи працівника 

придбати новий смартфон або носити із собою ноутбук із акумулятором із 

високою ємністю. Враховуючи те, що акумулятори ноутбуків досить швидко 

деградують, це також призводить до вимушених витрат на їх заміну. 

До того ж, може так статись, що у студента чи працівника взагалі немає 

мобільного телефону, наприклад із ідейних міркувань. Таких осіб автор статті 

також зустрічав. 

Іще однією проблемою є наявність і якість з’єднання з Інтернет у 

приміщеннях, у яких проводиться навчальний чи трудовий процес. Точніше, 

відсутність такого з’єднання чи технічні обмеження на одночасну кількість 

з’єднань. Наприклад, ситуація, коли контрольна робота за допомогою 

стороннього інтернет-сервісу проводиться у приміщенні, у якому надана 

студентам Wi-Fi точка доступу здатна надавати з’єднання максимум 30-м 

пристроям, у той час як самих студентів, що пишуть контрольну, набагато 

більше. Така невідповідність наявного технічного устаткування поставленим 

задачам примушує студентів чи співробітників укладати угоду про надання 

послуг з’єднання з Інтернет із мобільними операторами зв’язку, і навіть це не 

завжди допомагає. Наприклад, аудиторія може знаходитись на підземному 

поверсі чи мати товсті стіни, що призводить до поганого покриття безпровідних 

мереж мобільних операторів або повної його відсутності. 

До недавнього часу для надання студентам актуальної інформації щодо 

навчального процесу та його організація виконувалась через соціальну мережу 

“ВКонтакті”. Реєстрація аккаунту у цій соціальній мережі, як і в багатьох 

інших, вимагає його прив’язки до номера мобільного телефону. Як відомо, 

соціальні мережі часто вдаються до купівлі інформації про своїх користувачів і 

навіть потенційних користувачів, котрі ще не мають аккаунта в їх сервісах, у 

сторонніх організацій. Наприклад, відомо [2], що інша популярна соціальна 
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мережа Facebook скупає різноманітну інформацію про людей: від рівня їх 

доходів до місць, де вони полюбляють обідати. 

Таким чином, вказаного при реєстрації номеру телефону може бути 

достатньо для того, щоб пов’язати профіль користувача із прямими чи 

косвенними даними про банківський рахунок, прив’язаний до того самого 

номера телефону, а також із іншими сервісами, де користувач вказував чи йще 

вкаже цей номер. Таким чином для збереження приватності персональних 

даних користувачу соціальної мережі необхідно придбати окрему SIM-картку із 

окремим номером телефону, призначену лише для роботи з цією соціальною 

мережею. 

Також не треба забувати про інші технічні засоби і способи 

відслідковування діяльності користувачів у мережі, що здатні пов’язати 

широкий пласт інформації про працівника чи студента з його аккаунтом у 

соціальній мережі, створеним виключно для забезпечення його трудової чи 

навчальної діяльності, і в якому ця діяльність відображена надзвичайно 

детально і повно. 

Захист від цих засобів вимагає глибоких знань щодо принципів роботи і 

навичок налаштування сучасних комп’ютерних мереж і мережевого 

програмного забезпечення, у тому числі маршрутизації мережевого трафіку, а 

також принципів роботи та налаштування браузерів. Також для цього необхідні 

навички гігієни поводження з інформацією. Такі знання та навички для 

працівника чи студента зазвичай не є профільними і їх засвоєння віднімає 

значну кількість часу і ресурсів, які можна було б використати на виконання 

своїх безпосередніх обов’язків. 

Часто як частина комплексу заходів із забезпечення приватності 

персональних даних при використанні популярних соціальних мереж і засобів 

миттєвого обміну повідомленнями, що застосовуються у трудовому чи 

навчальному процесі, необхідне придбання послуги VPN (віртуальної 

приватної мережі) для доступу до них із іншої IP-адреси. 

Із набуттям чинності Указу Президента України Про рішення Ради 

національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року "Про 

застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних 

заходів (санкцій)" [3], що заборонив Інтернет-провайдерам надання послуг з 

доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсу “Вконтакте” (www.vk.com) 

на три роки, у навчальному процесі почали застосовувати інші засоби 

миттєвого обміну повідомленнями, що, проте, не вирішило проблему вцілому. 

Наприклад, сервіс “Google Форми”, який продовжують використовувати, 

вимагає наявності аккаунту Google для заповнення “форми”, якщо в 

налаштуваннях цієї “форми” було вказано, що особа може заповнити її лише 

один раз. Таким чином, працівнику чи студенту необхідно зареєструвати такий 

аккаунт, знову ж таки вказавши свій номер мобільного телефону. Більшість 

сучасних популярних сервісів вимагають його вказання при реєстрації. 

Окремо варто розглянемо проблему інформаційної безпеки при 

застосуванні сторонніх продуктів і сервісів. У сфері інформаційної безпеки за 
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аксіому традиційно приймається твердження, що користувач не може довіряти 

програмному забезпеченню, яке написав не він. Якщо програмне забезпечення 

написав хтось інший, то постає питання про довіру користувача до автора ПЗ. 

Отримати певну гарантію інформаційної безпеки користувач може лише в двох 

випадках:a 

 У разі укладання юридично-правильно оформленого договору із 

розробником програмного забезпечення, що накладає на нього відповідні 

обов’язки і не надає йому права на довільний збір, використання та/або 

розповсюдження інформації користувача.

 У разі повної відкритості коду програмного забезпечення, можливості і 

права на компіляцію цього коду у готову до використання програму незалежно 

від будь-якої особи чи організації, відсутності будь-якої форми залежності 

інфраструктури, необхідної для роботи ПЗ, від будь-якої конкретної особи чи 

організації, а також неодноразове проведення публічного аудиту коду цього ПЗ.

У всіх інших випадках ПЗ вважається за замовчуванням потенційно 

небезпечним через можливість помилок, допущених розробником, чи можливу 

наявність навмисно доданого прихованого функціоналу. Така прискіпливість до 

ПЗ може здатись надмірною, проте практика показує [4-6] справедливість 

закону Мерфі у застосуванні до інформаційної безпеки: “все, що може піти не 

так - піде не так”. 

Таким чином, у разі необхідності використання стороннього програмного 

забезпечення у трудовій чи навчальній діяльності без забезпечення гарантій 

інформаційної безпеки цього ПЗ перед співробітником чи студентом постає 

проблема її забезпечення своїми силами. Для цього застосовується комплекс 

заходів із ізоляції підозрілого ПЗ. Інколи така ізоляція можлива за допомогою 

спеціалізованого програмного забезпечення, проте це не завжди можливо. 

Наприклад, при спробі запуску клієнта мережі миттєвого обміну 

повідомленнями Viber у віртуалізованому середовищі аккаунт цієї мережі 

автоматично блокується. Також на даний момент не існує засобів віртуалізації 

мобільних платформ, придатних до практичного застосування. До того ж, 

ізоляція ПЗ програмними засобами не є повністю надійною. Через це часто 

єдиним способом забезпечення інформаційної безпеки є запуск підозрілого ПО 

на окремому пристрої, який не використовується ні для чого іншого. 

 

Висновки 

Впровадження сучасних інформаційних технологій - це тривалий, 

трудомісткий і затратний процес, що включає в себе побудову відповідної 

інфраструктури, закупку обладнання і укладання відповідних договорів із 

компаніями, що надають застосовувані сервіси, або розробку цих сервісів за 

власний кошт, а також аудит якості роботи цих сервісів в умовах підприємства 

чи ВНЗ. Для вдалого впровадження необхідна кваліфікована оцінка 

економічної доцільності таких дій, а також робота спеціалістів з інформаційних 

технологій і юристів для забезпечення ефективної та безпечної роботи цих 

нововведень, а також забезпечення їх законності. У разі невдалого 
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впровадження усі проблеми, пов’язані з ним, лягають на плечі співробітників 

чи студентів. 

 
Науковий керівник: Праховнік Н. А., к.т.н., доцент (каф. ОПЦБ КПІ ім. Ігоря 

Сікорського) 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТАННЯ ЩОДО НОРМУВАННЯ 

ДРІБНОДИСПЕРСНОГО ПИЛУ В ГІРНИЧОВИДОБУВНІЙ 

ПРОМИСЛОВОСТІ 

 
Молодець Ю.А., асп. (каф. ІЕ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Забруднення повітря є важливим чинником здоров'я. Численні 

епідеміологічні дослідження виявили зв'язок між забрудненням повітря та 

широким спектром несприятливих впливів на здоров'я населення. Деякі групи 

такі як: люди похилого віку, діти, вагітні жінки та люди з такими 

захворюванням як астма можуть мати більш серйозні наслідки для здоров'я, 

коли вони піддаються впливу забрудненню повітря. Крім того, певні групи 

можуть піддаватися підвищеним рівням забруднення атмосферного повітря, 

наприклад, люди, які працюють в умовах запиленості. Забруднення 

навколишнього повітря в цілому є складною сумішшю. Основними 

забруднювачами повітря є: тверді частинки (ТЧ), озон (O3), діоксид азоту (NO2), 

оксиди азоту (NOx), діоксид сірки (SO2), монооксид вуглецю (СО), важкі 

метали. Ця проблема особливо актуальна у зв'язку з впливом пилу на здоров'я 

людей. ТЧ виникають внаслідок первинних викидів (наприклад, сажі від  

джерел горіння, морської солі та грунту від вірусної ресуспензії) та утворені 

вторинними частинками у атмосфері. Пил може бути охарактеризований як 

масова концентрація частинок менш ніж 2,5 мкм (PM2,5) або 10 мкм (PM10). 

Епідеміологічні та токсикологічні дані показують, що маса пилу (PM2,5, PM10) 

містить фракції з різними типами та ступенями впливу на здоров'я. Різні 

розміри часток, склад або характеристики можуть бути пов'язані з конкретними 

джерелами викидів краще, ніж інші забруднювачі повітря, і тому можуть 

вважатися (більш) придатними показниками. Таким чином, PM10 може стати 

належним показником при розгляді впливу ресуспензії пилу [1]. На рис. 1 [2] 

показаний схематичний огляд відносних розмірів PM10 та PM2,5 щодо 

людського волосся та тонкого пляжного піщаного матеріалу. 

Запиленість повітря значною мірою пов'язана з можливим шкідливим 

впливом на організм людини. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) 

вважає, що частинки впливають на більшу кількість людей у всьому світі, ніж 

будь-які інші забруднювачі [3]. Основні наслідки для здоров'я включають 

пошкодження дихальної та серцево-судинної систем. Через невеликі розміри 

частинок PM10 і PM2,5 вони можуть проникати в найглибші ділянки легенів, а 

також отримати доступ до ділянок газообміну легенів через дифузію. 

В результаті шкідливого впливу пилу на здоров'я ВООЗ рекомендує 

наступні межі впливу для PM10 та PM2,5 (табл. 1) [3]. Щоденна осереднена 

концентрація РМ10, робить свій вплив на показники смертності, статистику 

виникнення респіраторних і серцево-судинних захворювань, а також на інші 

показники стану здоров'я. Саме з цієї причини в переглянутому варіанті 

критеріїв якості атмосферного повітря, рекомендованих ВООЗ для країн 

Європи не дається рекомендований критерій за короткостроковими 
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осередненими концентраціями. Виходячи з рекомендацій ВООЗ, в країнах ЄС 
встановлені межі порогового впливу для РМ10. Для середньодобової 

концентрації не допускається перевищення порогового рівня 50 мкг/м3 більш 

ніж 35 разів протягом року, середньорічна концентрація не повинна 

перевищувати рівня в 40 мкг/м3 [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схематичний огляд відносного розміру часток PM10 та PM2,5 

Проте в країнах Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії моніторинг 

зважених часток з діаметром менше 10 мкм дуже обмежений: лише невелика 

кількість станцій моніторингу наявна у Білорусі, Росії (Москва) та Узбекистані 

(Ташкент, Нукус), а в Україні, взагалі – не існують [5]. 

Також на законодавчому рівні в Україні пил має нормативне значення 

(гранично допустима концентрація) лише загальне, що не враховує його 

дисперсний склад. 
 

Таблиця 1 
Граничні межі впливу для пилу 

Розмір 
частинки 

Середньорічне значення, 
мкг/м3

 

Середньодобове значення, 
мкг/м3

 

PM2,5 10 25 

PM10 20 50 
 

Велика кількість підприємств характеризується значним пиловиділення. 

Особливу увагу слід звернути на гірничовидобувну галузь. Запиленість під час 

проведення відкритих гірничих робіт може варіюватися в межах від 0,5 до 
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10000 мг/м3. Пилове навантаження призводить до підвищення захворюваності, 

смертності, значного зниження працездатності [6]. 

В роботі [7] досліджено процес розсіювання пилу від відвалу на прикладі 

відвалу Пенізевицького родовища гранітів у Житомирській області. Результати 

розрахунку показано на рис. 2, з якого видно, що концентрація пилу перевищує 

середньодобову гранично допустиму концентрацію та приходить в норму лише 

на відстані 1 км, що в 2 рази перевищує розмір санітарно-захисної зони. 
 

Рис. 2. Залежність зміни концентрації К від відстані L: 1, 2 – за методом, 

який базується на Гаусовській моделі (для теплої та холодної пори року 

відповідно), 3 - за методом Лободи – Тищука 

 

Таким чином відсутність належного моніторингу запиленості повітря не 

тільки в цілому, а і по фракціям, не дає змогу більш точно оцінити вплив пилу 

на атмосферне повітря та визначити ризики захворюваності працівників та 

населення прилеглих територій. 

Тому встановлення на законодавчому рівні граничних меж для пилу по 

фракціям зобов’яже гірничі підприємства до жорсткішого контролю за 

величинами концентрацій пилу та зменшить рівень ризику захворюваності 

працівників. 
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ВПЛИВ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ВІД 

АПАРАТНИХ СИСТЕМ НА ОРГАНЗІМ ЛЮДИНИ 
 

Назаренко А., студ. (гр. КВ-43, ФПМ КПІ ім. Ігоря Сікорського); 

Луц Т.Є., ст. вик. (каф. ОПЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Однією з найнебезпечніших загроз електромагнітного випромінювання 

для людини являються усі апаратні пристрої, з якими вона контактує достатньо 

довго. Це можуть бути: 

 Мобільні телефони
 Звичайні ПК

 Телевізори

 Мікрохвильові печі

 Навіть громадський транспорт

Монітори сучасних ПК працюють на електронно-променевих трубках, а 

тому вони є джерелами радіочастотного, інфрачервоного, видимого, 

ультрафіолетового, рентгенівського. Ще потрібно пам’ятати, що 

електромагнітні поля від різної побутової техніки накладаються, а це підвищує 

загальний ризик біологічної небезпеки для людини [1]. 

 У чому полягає негативний вплив мобільних телефонів? 

Випромінювання телефонів носить складно модульований характер. Одна 

зі складових сигналу всіх телефонів - низькочастотний сигнал. Саме низькі (1- 

15Гц) частоти відповідають ритмам мозку людини, які за інтенсивністю 

перевищують інші ритми електричної активності здорової людини. І ось це-то 

якраз не очевидно для багатьох ортодоксальних вчених, які як і раніше схильні 

вимірювати саме високочастотну електромагнітну складову і не звертають 

увагу на більш потужну по впливу на людину низькочастотну або  

інформаційну - саме ту, на якій спілкуються між собою живі організми [2]. 

 У чому полягає негативний вплив ПК та телевізорів? 

Експериментальним шляхом було доведено, що електромагнітне 

випромінювання має торсіонну складову. Згідно досліджень учених із різних 

країн саме торсіонна компонента, або як її ще називають інформаційна, має 

найбільш негативний вплив для здоров’я людини. Саме через цю інформаційну 

компоненту людина отримує негативну інформацію, від якої бувають головні 

болі, роздратування, безсоння і т.д. Телевізори та ПК є джерелами 

найсильнішого торсіонного поля. 

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 
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приблизно рівна розмірам клітин, а тому навіть невеликого за рівнем 

електромагнітного поля достатньо, щоб заподіяти великої шкоди для здоров'я 

людини [3]. 

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. 

 У   чому   полягає   негативний  вплив  громадського транспорту (у 

 електромагнітному контексті)? 

Встановлено, що рівень електромагнітних випромінювань в вагонах 

громадського електричного транспорту під час роботи двигунів в 10 000 разів 

перевищує природний електромагнітний фон планети Земля. 
 
 

 
 

Вид транспорту і рід 

споживаного струму 

Середнє 

значення 

величини 

магнітної 

індукції, 

мкТл 

Максимальне 

значення 

величини 

магнітної 

індукції, мкТл 

 
 

Перевищення 

норми 

Приміські 

електропоїзди 
20 75 

в 100-375 разів 

вище 

Електротранспорт з 

приводом постійного 

струму (електрокари і 

т.п.) 

 
29 

 
110 

 
в 145-550 рази 

вище 

На станції метро (при 

відправленні поїзда) 
50 100 

в 250-500 разів 

вище 

У вагоні метро 150 200 
в 750-1000 

разів вище 

Міський 

електротранспорт 

(трамвай, тролейбус) 

 
120 

 
160 

в 600-800 разів 

вище 

Автомобіль 100 140 
в 500-700 разів 

вище 

 
Норма складає 0,2 мкТл. 

 
Висновок. У сучасному світі людина повсякчас так чи інакше контактує з 

електромагнітним випромінюванням апаратних пристроїв. Подібні хвилі, 

накладаючись, посилюють негативний вплив на організм, у окремих випадках 

викликаючи захворювання різної тяжкості. Сучасній людині необхідно 

розуміти не тільки саму наявність загрози, а і причини її виникнення та шляхи 
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подолання. Звичайно, з прогресом у сфері технологій можна сподіватись на 

виникнення матеріалів, які могли б нівелювати певну частину негативного 

впливу випромінювання, будучи більш стійким до нього. Але уже навіть зараз 

людина може зменшувати ризик побічних дій апаратних пристроїв на організм: 

дозувати проміжки часу, працюючи у потужних електромагнітних полях, 

намагатись іноді подорожувати «подалі від цивілізації», мегаполісів зі 

скупченням електроприладів; використовувати захисні окуляри та екрани при 

роботі та ін. 
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МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ КОМФОРТНИХ УМОВ ПРАЦІ ЗА 

ПАРАМЕТРАМИ МІКРОКЛІМАТУ 

 
Накемпій О.К., асистент (каф. БЖД НУХТ); 

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

 

Будь-який вид трудової діяльності здійснюється у виробничому 

середовищі. Воно характеризується передусім параметрами, які специфічні для 

кожного виробництва і визначаються його призначенням. 

Виробниче середовище безпосередньо впливає на продуктивність праці. У 

несприятливих умовах виробничого середовища працівник не тільки виконує 

трудові дії, але й зазнає додаткового навантаження на організм у зв’язку з 

необхідністю виконувати фізіологічну роботу з метою пристосування до тих чи 

інших факторів. Одним із критеріїв є визначення стану повітря робочої зони, а 

саме параметрів мікроклімату. 

Відхилення від норм параметрів мікроклімату призводить до порушення 

фізіологічного стану працівників, що викликає передчасне стомлення та 

зниження працездатності виробничого персоналу. 

Створення відповідних метеорологічних умов, які необхідні для 

забезпечення технологічного процесу і умов праці виробничого персоналу 

підприємства підвищить продуктивність праці та відповідно підвищить якості 

готової продукції. 

Постійне відхилення від нормованих гігієнічних параметрів мікроклімату 

призводить до перегріву або переохолодження організму людини і пов'язаним з 

ними негативних наслідків: при перегріванні – до підвищеного потовиділення, 

збільшення частоти серцебиття (пульсу) і дихання, різкої слабості, 

запаморочення, появи судом, а у важких випадках до виникнення теплового 

удару. При переохолодженні виникають простудні захворювання, хронічні 

запалення суглобів, м'язів і ін. 

Рух повітря всередині виробничого приміщення створює повітряні 

потоки, які сприяють збільшенню віддачі теплоти організмом людини в 

навколишнє середовище, що веде до поліпшення його самопочуття в жарких 

приміщеннях, але є несприятливим фактором при знижених температурах 

(особливо в холодний період часу), викликаючи при цьому різні простудні та 

запальні захворювання. 

Проведеним дослідженням було встановлено, що джерелами тепла у 

виробничих приміщеннях є: система опалення, обладнання, що випромінює 

тепло (печі, варильні котли, обжарювальна машина), сонячна енергія, за 

рахунок інсоляції виробничих приміщень, система штучного освітлення та 

теплове випромінювання самих працівників. Формування мікроклімату в 

приміщенні відбувається за рахунок надходження тепла від теплоджерел та 

втрати частини його в навколишній простір. 

Тепловиділення від електродвигунів може бути визначено залежно від 

встановленої потужності, при цьому загальний приведений коефіцієнт, як 
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правило приймається рівним 0,15. 

Відповідно до вимог [1] інтенсивність теплового випромінювання 
працівників та від нагрітих поверхонь технологічного обладнання, приладів 

освітлення та інших джерел тепла не повинна перевищувати 35 Вт/м2. З метою 

попередження теплового перегрівання температура зовнішніх поверхонь 
технологічного обладнання та трубопроводів не повинна перевищувати 45 °С. 

Тепло, що передається випромінюванням здійснюється за законом 

Стефана-Больцмана і відбувається в напрямку поверхонь з більш низькою 

температурою. Кількість тепла, що віддається Qнадл залежить від площі поверхні 

тіла людини Fнадл і різниці температури тіла Тт і температури поверхонь Тп. 

Однак при різниці температур, яка не перевищує +40 оС, можна вважати, що за 

1 годину організм випромінює: 

 

Qнадл = К надл · F надл · (Тт - Тп), (1) 

 

де К надл – наведений коефіцієнт випромінювання тепла одягом і навколишніх 

поверхонь, кДж/(м2.год.град). 

У випадку коли температура оточуючих поверхонь нижче температури 

тіла людини, можливе передавання тепла з поверхні тіла людини 

випромінюванням. В іншому випадку можливий перегрів організму. 

Конвективне перенесення тепла Qк, що передається в одиницю часу, 

залежить від площі поверхні тіла Fк, яка обдувається та різниці температур тіла 

людини Тт і навколишнього повітря Т, а також швидкості руху повітря V. 

 

Qк = α · Fк · (Тт – Т ), (2) 

 

де α – коефіцієнт конвективного теплообміну, кДж/м2.год.град. 

При малих швидкостях повітря (V≤, 4 м/с) значення α може бути 

визначено, як 

α=6,31⋅ V0,654 + 3,25 ⋅ е -1,91V (3) 

 

Тепловіддача випаровуванням: 

 

Qвип = Квип  ⋅ Fвип  ⋅ (Рт - Рп), (4) 
 

де Fвип – площа поверхні тіла, що бере участь в випаровуванні; Рт – парціальний 

тиск насиченої водяної пари при температурі тіла людини, кПа; Рп – 

парціальний тиск водяної пари в навколишньому повітрі, кПа; Квип – коефіцієнт 

теплообміну при випаровуванні, кДж/(м 2.год.Па). 
При підвищенні температури навколишнього повітря до +30 °С і вище 

основний шлях тепловіддачі – випаровування. Рефлекторно посилюється 

робота потових залоз і волога з потом виділяється з організму. При 

випаровуванні 1 л води відводиться 2,46·103 кДж теплової енергії. 

Оптимальні параметри мікроклімату прийнято називати комфортними. 
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Як показник, що характеризує ступінь порушення комфортності 

повітряного середовища використовується комплексний показник дискомфорту 

Од, який визначається за рівнянням теплового балансу організму людини: 

 

Ед = Qвтр – Qт = Qвтр  – Q надл – Qк  - Qвип, (5) 
 

де Qвтр – енерговитрати організму людини, кДж/год; Qт – тепловтрати 

організму, кДж/год. Отримання додаткового тепла (+Од) призводить до 

перегріву організму, втрата тепла (–Ед) призводить до зниження температури 

тепла і відчуття холоду. Найбільш оптимально комфортний стан, при якому 

Ед≈0, що свідчить про відсутність як перегріву, так і охолодження організму. 

Величина Qвтр зазвичай приймається в залежності від характеру виконуваної 

роботи. Значення Qнадл, Qк, Qвип при відомих параметрах поверхні тіла людини 

визначаються лише параметрами мікроклімату та можуть бути розраховані за 

формулами (1), (2) і (4). Таким чином при Ед≈0 вираз (5) описує область 

комфортних сполучень параметрів мікроклімату Т, φ і V. 

Розрахунковим шляхом зону комфортного стану виробничого 

приміщення Sв за різних умовах мікроклімату (при рухомому і нерухомому 

стану повітряного середовища) можна визначити за формулою: 

 

S = k – 0,1 tc – 0,0968 t0 – 0,0372 R + 0,0367 (37,8 - tc ) V , (6) 

 

де S – характеристика теплових відчуттів; k – константа (для зими k = 7,83; для 

літа k = 8,45); tс – температура повітря по сухому термометру, °С; t0 – 

температура оточуючих поверхонь (відповідає температурі повітря по сухому 

термометру), °С; R – тиск водяної пари в повітрі, мм рт.ст .; V – швидкість руху 

повітря, м/с. 

Отриманий результат за формулою (6) округлюють до цілого числа і 

визначають теплове відчуття (1 – дуже жарко; 2 – жарко; 3 – тепло; 4 – 

комфортно; 5 – прохолодно; 6 – холодно; 7 – дуже холодно). Даний метод 

застосовується при вологості повітря від 30% до 70%. Значення S характеризує 

теплові відчуття людей, що виконують певну роботу. 

Засобами і способами нормалізації мікроклімату є: система опалення; 

кондиціонування повітря; вентиляція; інсоляція приміщень шляхом 

архітектурно-планувальних рішень, сонцезахисним зашторюванням вікон та ін. 

способами; теплоізоляція нагрітих поверхонь; повітряне душування на робочих 

місцях; створення повітряних завіс у відкритих воріт і дверей; підігрів 

(зволоження повітря) в системах вентиляції і кондиціювання. 

Висновки. В роботі представлено методику розрахунку оптимальних 

параметрів мікроклімату виробничих приміщень промислового підприємства. 

Наведена методика дає змогу покращити умови праці виробничого персоналу 

за фактором створення необхідних метеорологічних умов, за яких відбуваються 

різні етапи відповідного технологічного процесу. 
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АСПЕКТИ БІОБЕЗПЕКИ В БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ЛАБОРАТОРІЯХ 

Олійник А.В., студентка (гр. БТ-41, ФБТ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Вступ. Біотехнологія розвивається швидкими темпами по всьому світі. 

Високі досягнення даної науки широко застосовуються у всіх сферах народного 

господарства, продукти біоінженерії – основної галузі біотехнології – 

дозволяють вирішити велику кількість суспільних проблем, наприклад, 

зменшення використання кількості пестицидів або ж нестачі продовольчих 

продуктів харчування.Сучасні біотехнологічні лабораторії та виробництва – це 

виробничі середовища, у яких забезпечуються достатній рівень біобезпеки під 

час їх діяльності. Проте при проведенні робіт з небезпечними мікробними 

агентами, випадки інфікування персоналу відбувається часто. Особливо слід 

приділити увагу контролю біобезпеки і підтриманню її норм на виробництві, 

для того, щоб забезпечити якомога кращий захист людей, тварин, рослин і 

довкілля від виникнення можливих загроз[1]. Тому аналіз біобезпеки у цій 

галузі є вкрай актуальною. 

Предметом дослідження є оцінювання і способи контролю 

біотехнологічних виробництв від існуючих або можливих прямих та 

потенційних ризиків, умови дотримання біобезпеки під час виробничого 

процесу роботи з патогенними видами мікроорганізмів. 

Метою дослідження є виділення найбільш важливих аспектів біобезпеки 

при роботі з патогенними мікроорганізмами. 

Аналіз публікації. До головних джерел біонебезпеки для біологічних об’єктів 

і довкілля відносять патогенні види мікроорганізмів, а саме збудники 

інфекційних хвороб та метаболіти їх життєдіяльності. До потенційно 

небезпечних біологічних об’єктів відносять також агенти, що можуть 

провокувати алергічні та токсичні реакції, які ведуть до розвитку різноманітних 

захворювань [1]. Метою біобезпеки є зниження впливу на особу та на довкілля 

потенційно небезпечних агентів. Установи, що проводять науково-дослідні 

праці з подібними об’єктами для боротьби з інфекційними захворюваннями 

людей і тварин, має розроблювати особисті програми для контролю та 

підвищення рівня біобезпеки з метою зниження негативного впливу шкідливих 

речовин, які можуть бути продуктами біотехнологічного виробництва і 

наносити шкідливий вплив навколишньому середовищу та всім живим 

організмам [2, 3]. Тому, виходячи із цього, всі лабораторії та виробництва, що 

працюють з потенційно небезпечними біологічними об’єктами повинні мати 

спеціальні нормативні документи з інформацією про існуючі та потенціально- 

можливі небезпеки у лабораторіях та на виробництві, а також організована 

надійна система комплексного фізичний захисту. 

Основні результати дослідження. Головним принципом біологічної 

безпезпеки при проведенні робіт з потенційно небезпечними збудниками є 

зниження або виключення контакту з патогенами з боку працівників 

виробництва та об’єктами навколишнього середовища. Ймовірність 

інфікування персоналу зумовлена різними факторами: види мікроорганізмів та 
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рівень їх небезпеки для людини, характер маніпуляцій з мікроорганізмами, 

надійність праці інженерних систем безпеки, дотримання правил 

протиепідемічного режиму з боку співробітників тощо. 

Також слід пам’ятати, що біологічні об’єкти у лабораторіях – це одне із 

можливих джерел біологічної зброї для терористів. Тому у програмі для 

біологічного захисту на виробництві інформація про використовуванні штами 

мікроорганізмів, фізичному знаходженні їх, а також про персонал, який має 

доступ до них має бути захищена. Адже кожна установа самостійно несе 

відповідальність за захист такого роду інформації і від можливого злочинного її 

використання [4]. 

До головних складових для оцінки біоризиків відносять особливі 

характеристики дослідних мікроорганізмів; процедури та устаткування, що 

буде використовуватись; засоби та обладнання, яке потребує ізолювання. 

Контролювання біологічних ризиків полягає у дотриманні правил техніки 

безпеки та гігієни на виробництві; слідкування за станом здоров’я працівників 

та надання їм належного захисного обладнання, також сюди відносять умови 

безпечного зберігання патогенно небезпечних мікроорганізмів, заборона їх 

виносу та інформації про них за межі виробництва без дозволу керуючих 

органів та захист людей і оточуючого середовища від шкідливого впливу, що 

знаходиться поблизу виробничого процесу. 

Основним документом у якому прописані правила то норми в галузі 

біобезпеки та біозахисту є Практичне керівництво ВОЗ із питань біобезпеки у 

виробничих та дослідних лабораторіях, де зазначені основні рекомендації 

біозахисту стосовно техніки та лабораторного обладнання, особистого захисту 

персоналу, біозахист під час транспортування об’єктів, а також професійна 

підготовка працівників [5]. 

Під час використання патогенних мікроорганізмів для біотехнологічного 

виробництва на рівень безпеки можуть впливати як людські чинники, так і 

технічні. До перших слід віднести професійну підготовку кадрів для даного 

типу діяльності, вміння та навички безпечного використання мікроорганізмів 

для роботи, а також рівень відповідальності працівника. До других, технічних 

факторів, зазвичай відносять систему засобів та заходів для біозахисту 

працівників виробництва, а також оточуючого середовища і населення від 

негативного впливу біологічних агентів. 

Саме тому міжнародним центром контролю захворювань та їх профілактики 

були сформовані практичні рекомендації щодо безпечного зберігання 

(зазначене устаткування та спеціальні заходи для персоналу) біологічного 

матеріалу для різних типів лабораторних інфекцій. Внаслідок чого було 

виділено чотири рівні біобезпеки, у кожному з яких зазначаються як первинні, 

так і вторинні бар’єри для біозахисту. До первинних відносять необхідний 

захисний одяг та обладнання, а до вторинних – прилади для контролювання 

рівня чистоти у лабораторіях та виробничих приміщеннях, які в основному 

направлені для збереження довкілля та знезараження відходів виробництва. До 
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того ж працівники обов’язково мають дотримуватись правил належної 

мікробіологічної (GLP) та лабораторної практики (GMP) [6]. 

Законодавство України також розробило постанову від головного 

державного санітарного лікаря країни, метою якої є організація безпечних умов 

праці, уникнення нещасних випадків та інфікування на біологічних 

виробництвах та попередження винесення інфекційних збудників та 

інформацію про них за межі виробництва [7]. 

Висновок. Таким чином, до роботи з патогенно небезпечними або 

інфікованими біологічними об’єктами слід допускати лише кваліфікованих 

працівників, які мають належну підготовку. Також обов’язково треба 

дотримуватись правил та норм біобезпеки, які затвердженні в нормативній 

документації. Такі документи повинні мати всі вимоги біозахисту та 

біобезпеки, відомості про всі типи небезпек даного виробництва, а також 

інформацію про засоби та заходи, які необхідно проводити з метою усунення 

небезпечних факторів на виробництві. 

 
Науковий керівник: Гусєв А.М., к.б.н., доцент (каф. ОПЦБ КПІ ім. Ігоря 

Сікорського) 
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ПРОБЛЕМИ СУСПІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ І 

КОРИСТУВАННЯ СОЦІАЛЬНИМИ МЕРЕЖАМИ 

 
Онанко А. М., студ. (гр. КА-43, ІПСА КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Соціальні мережі увірвалися в наше життя зі швидкістю гоночного авто, 

вони посідають одну з найголовніших сходинок в процесі спілкування з 

людьми на відстані, участі у розв’язанні певних суспільних проблем, вираженні 

своєї точки зору. Якщо раніше традиційні ЗМІ(газети, телебачення і радіо) 

інформували перші, зараз соціальні мережі дають людині відчуття причетності 

до соціально-політичних процесів, дають миттєво відреагувати на певну 

новину. Наприклад, про всі знакові події в Америці, американці дізнаються з 

новин, і одразу ж після того читають реакцію свого президента в Twitter. 

Соціальне значення сучасної людини як члена суспільства завдяки розвитку 

інформаційних технологій, і насамперед соціальних мереж, зростає. 

При порівнянні з традиційними ЗМІ соціальні мережі дають змогу 

реально відчути причетність до соціально-політичних процесів на різних 

рівнях: на рівні спілкування, на рівні конкретних дій, на рівні участі у 

розв’язанні конкретних суспільних проблем. Перевагами сучасних соціальних 

мереж є небачена раніше оперативність, доступність, місткість (інформація 

швидше з’являється в соціальних мережах, ніж на екранах телевізорів та 

шпальтах газет), і найголовніше – інтерактивність, що в свою чергу поширює 

інформацію в геометричній прогресії. Трафік звернення до соціальних мереж 

перевищує 50 % усіх звернень до мережі Інтернет, наприклад кількість 

підписників Файсбук у світі нині понад 2 млрд осіб. Можна сказати, що думки 

двох мільярдів людей управляються тим, з чим вони стикаються на сайтах 

соціальних мереж, таких як Facebook, YouTube і Twitter. Тепер все частіше 

соціальні мережі використовуються для споживання новин. Згідно з даними 

Pew Internet Research, понад 60% американців кажуть, що отримують новини з 

соціальних мереж. Це означає, що те, як подають інформацію декілька 

«інженерів» соціальних мереж, впливає на те, як вона переміщується - що, в 

свою чергу, впливає на політичні розмови і багато в чому формує стиль 

політичного спілкування і поведінки в суспільстві. 

Таким чином, соціальні мережі стають найефективнішою комунікацією 

суспільного розвитку. Суспільна важливість комунікації зростає, але у свою 

чергу, зростають негативні інформаційні впливи на суспільство. Наприклад 

відразу три компанії - Facebook, Twitter і Google - напередодні слухань у 

конгресі США оприлюднили нові дані про втручання Росії у вибори в США. З 

них випливає, що на політичну ситуацію в штатах мали вплинути мільйони 

фальшивих акаунтів. Facebook продовжує розслідувати скандальну історію про 

масову закупівлю російськими користувачами політичної реклами, яка могла 

вплинути на хід президентських виборів в США в 2016 році. 

Враховуючи все вищевикладене можна відзначити деякі особливості 

соціальних мереж, та їхній вплив у сучасному інформаційному просторі: 
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- практично всі політики, політичні партії і рухи, державні чиновники, 

суспільні діячі і лідери громадської думки, всі вони мають сторінки в декількох 

соціальних мережах; 

- сторінка в соціальній мережі, постійні твіти дають змогу політикам 

спілкуватися неформально, а всі висловлювання стають відомі всім 

підписникам; 

- можливість неформально висловити свою думку, а також можливість 

громадян звернутися до будь-якого публічного діяча наближає громадського 

діяча до громадян; 

- соціальна мережа стала обов’язковою формальністю і необхідністю, що 

вимагає в подальшому вдосконалювати механізми прямого спілкування в 

інтернет-просторі; 

- соціальні мережі дають змогу транслювати події в режимі реального часу 

в Інтернеті, без будь якої цензури; 

- флешмоби соціальних мереж дають змогу привернути увагу суспільства 

до подій, які оминають традиційні ЗМІ. 

Соціальні мережі можуть ставати одним з найголовніших інструментів 

маніпулювання свідомістю людей. «Фабрика тролей», «боти» за допомогою 

нових технологій можуть впливати на настрої у суспільстві, в залежності від 

потреб замовника, робити акцент на ту, чи іншу новину, робити ті чи інші події 

актуальними, збирати людей на мітинги та акції протесту. Розвиток і широке 

мережеве спілкування, має можливість здійснювати приховані інформаційні 

впливи, які спрямовуються на конкретну аудиторію, яка в свою чергу, інколи не 

розуміючи цього сама транслює ці впливи вже на іншу аудиторію. У зв’язку з 

цим власники акаунтів в соціальних мережах можуть легко потрапляти під дію 

маніпулятивних технологій так званої гібридної війни. 

Така небезпека в сучасному світі досить реальна, тому, що  об’єкти  

такого впливу не в змозі відрізнити фейкову новину від справжньої, критично 

відноситись до всього, що друкується у стрічці новин соціальної мережі. 

Слід також зазначити, що розвиток нових інтернет ресурсів в Україні 

відбувається досить таки повільно, порівняно з іншими країнами Світу, при 

цьому ці ресурси хаотичні та спонтанні. Виходячи з цього, українським 

підписникам соцмереж та блогерам не вистачає стратегії подальшого розвитку, 

корисної не тільки для держави, але й для суспільства. В сучасній Україні, в 

умовах інформаційної війни, яка ведеться кожен день проти нашої країни, всі ці 

проблеми особливо актуальні і потребують кардинальних рішень з боку 

держави. 

В   умовах   АТО,   україно-російського   конфлікту,    інформаційної 

війни проти нашої країни дуже легко можна маніпулювати точкою зору 

підписників соціальних мереж за допомогою інформації, яка глибоко проникає 

у всі сфери життя: соціальну, політичну, економічну і психологічну сферу. 

Інформаційно-психологічні впливи, орієнтовані на порушення ментальних 

стереотипів, незворотній вплив на глибинні шари свідомості, всі ці атаки, 
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пов’язані з  інформаційною  безпекою, потребують  негайного активного 

реагування з боку Держави на розвиток інформаційних процесів 

 
Науковий керівник: Праховнік Н.А., к.т.н., доцент (каф. ОПЦБ КПІ ім. Ігоря 
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ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ МІЖНАРОДНИХ ТА 

ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПРОГРАМ ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ ОХОРОНИ 

ПРАЦІ В УКРАЇНІ 

 
Пoлукaрoв O.I., канд. техн. наук, доц. (каф. ОПЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Процес наближення законодавства України до законодавства ЄС у сфері 

охорони праці полягає у досягненні на практиці високих європейських 

стандартів охорони праці із загальним зниженням показників виробничого 

травматизму та професійних захворювань. На сьогоднішній день стан охорони 

праці в Україні не можна визнати задовільним. Основною проблемою сфери 

залишається недосконалість нормативно-правової та нормативно-технічної бази 

регулювання відносин у сфері охорони праці [1] та централізованої державної 

схеми управління охороною праці, що відрізняється від суб’єктно-орієнтованої 

європейської системи управління виробничою безпекою [2]. Основна різниця 

між Україною та розвиненими країнами світу полягає у підході до розгляду 

питання управління охороною праці. У країнах із ринковою економікою оцінка 

наглядової діяльності ґрунтується на економічних засадах, коли вкладання 

коштів у профілактику безпеки виробництва є більш вигідним, ніж 

відшкодування збитків потерпілим. Таким чином підприємства мають вкладати 

кошти у профілактичні заходи, що зменшують імовірність аварій і травмування 

на виробництві. 

Різні аспекти та шляхи подальшого вдосконалення та розвитку структури 

системи охорони праці в Україні розглянуто у статтях [3–7], підкреслено 

значення системи науково-технічної підтримки державного нагляду за 

промисловою безпекою та охороною праці. Подальше удосконалення системи 

управління пропонується здійснювати шляхом розроблення та впровадження 

інформаційних систем. Також розглянуто перспективи здійснення наглядової 

діяльності у сфері ризик-менеджменту [8], що є позитивним кроком при 

перебудові системи нагляду України. 

В Україні для розв’язання питань гармонізації у сфері гігієни та безпеки 

праці поширеним підходом є реалізація спільних з ЄС програм. Так, Україна 

зазначена у списку країн, що під егідою Європейської агенції з безпеки та 

гігієни праці (EU-OSHA) може приймати участь у стратегічній програмі ЄС на 

2014-2020 роки з питань безпеки та гігієни праці [9]. Програма EU-OHSA 

направлена на запобігання ризикам, пропаганду гігієни та безпеки праці, вона 

сприяє благополуччю та здоров'ю працівників, і покращує продуктивність і 

конкурентоспроможність окремо взятої компанії. За оцінками агенції 1 євро, 

вкладений в профілактику травматизму, повертає компанії від 1,29 до 2,89 євро. 

Таким чином, інвестування в гігієну та безпеку на робочому місці вигідно і 

роботодавцеві, і працівникові. Програма 2007-2012 років довела свою 

ефективність, за час її дії кількість нещасних випадків у 27 країнах ЄС була 

знижена на 27,9% [9]. Але до теперішнього часу не визначено конкретних 

кроків щодо реалізації цієї програми в Україні. Без урахування європейського 
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досвіду, спроби поліпшення стану безпеки в Україні [10, 11] не забезпечують 

скорочення соціальних і економічних втрат від негативних наслідків 

травматизму. І хоча, як випливає із аналізу статистичних даних травматизму 

останніх років, частота загального виробничого травматизму демонструє 

тенденцію до зниження (коефіцієнт частоти виробничого травматизму на 1000 

працюючих становив 0,6 у 2014 році), то коефіцієнт тяжкості травмування 

залишається стабільно високим. Відношення ж смертельного травматизму до 

загального виробничого так і залишається на рівні, одному із найнижчих у світі 

– 1:12. Такі тенденції підтверджують вище наведені висновки про 

приховування травм середньої важкості. І хоча об’єктивні загальнодержавні 

катаклізми не сприяють реалізації програм з охорони праці, як досить 

витратних, особливо на початкових етапах впровадження, приховування 

реального травматизму є фактором ризику на державному рівні, адже безпечні 

та здорові умови праці є вирішальним чинником якості життя індивіда, а також 

суспільного спокою. Уряди держав-членів ЄС визнають соціальні та економічні 

вигоди від поліпшення здоров'я та безпеки на роботі, тому необхідна 

інтенсифікація зусиль у русі до формування безпечного робочого середовища. З 

цією метою у концепції реформування державної системи управління  

охороною праці необхідно дотримуватися стратегічних цілей з безпеки праці і 

здоров'я, визначених ЄС як Стратегія з безпеки праці і здоров'я ЄС 2014-2020 

[12]. 

Також потребує корегування факт розбіжностей у перекладі та вживанні 

термінів    європейських    нормативних    документів,    що    містять    поняття 

«професійне здоров’я та безпека» (англ. «occupational health & safety»), тоді як в 

українській нормативній практиці термін «здоров’я» замінено нерівнозначним 

«гігієна» або вживається лише «охорона праці». Пропонується звернутися до 

оригінального значення терміну, тим самим сприяти посиленню роботи у сфері 

охорони професійного здоров’я та на рівні держави та на рівні суб’єктів різних 

форм власності. 

Узагальнюючи результати проведеного аналізу, для поліпшення стану 

охорони праці в Україні пропонується: 

1) введення відносного показнику рівня травматизму на 200000 

відпрацьованих годин; 

2) реалізація профілактичного підходу через виявлення потенційно 

небезпечних випадків на підприємствах; 

3) удосконалення систем управління охороною праці шляхом 

впровадження практичних інструментів на основі ризик-орієнтованого підходу 

на промислових підприємствах; 

4) впровадження навчально-методичних програм для спеціалістів з 

охорони праці та працівників з оцінки ризику та розвитку поведінкової безпеки. 

Ці рекомендації можуть бути реалізовані суб’єктами господарювання при 

підтримці органів державного регулювання у сфері охорони праці України, та, 

за досвідом європейських країн, сприятимуть підвищенню результативності 

систем управління охороною праці. 
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ТА ШКІДЛИВИХ ВИРОБНИЧИХ 

ФАКТОРІВ НА ПРИКЛАДІ ПРАТ «КЗБН «РОСИНКА» 

 
Полукаров О.І., канд. техн. наук (каф. ОПЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Небезпечні та шкідливі фактори значною мірою залежать від сфери 

діяльності того чи іншого підприємства. Приватне акціонерне товариство 

«Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка» належить до виробничих 

підприємств. Основною продукцією підприємства є газовані безалкогольні напої. 

Виробничий процес складається з декількох стадій, починається з очищення та 

підготовки води, після чого до неї додають спеціальні інгредієнти та газують, 

розливаючи у пляшки. Кожна стадія містить свої виробничі під- процеси, що 

загалом робить виробничий процес досить складним. 

Підприємство відзначається досить високим рівнем автоматизації, тобто 

використанням великої кількості технічних засобів, що функціонують в 

автоматичному режимі, проте складність виробничого процесу, уможливлює 

появу небезпечних факторів. Шкідливість виробництва пов’язана в т.ч. з 

використанням концентратів, які використовуються як сировина для напоїв. 

Надалі спробуємо окреслити основні небезпеки які можуть мати місце на 

підприємстві. 

Отже, основними джерелами ризиків появи небезпечних та шкідливих 

факторів на підприємстві є: 

 виробниче обладнання; 

 технологічні процеси. 

На підприємстві проводиться серйозна робота по виявленню таких 

ризиків та небезпек під час роботи. Основна ціль аналізу ризиків — прийняття 

рішень про прийнятний рівень ризику та розробка заходів по його 

попередженню. Пріоритет при цьому надається попереджуючим та 

профілактичним заходам. 

Процес аналізу ризиків та небезпек виконується в такій послідовності: 

1. планування та організація робіт; 

2. ідентифікація небезпек; 

3. оцінка ризиків; 

4. розробка рекомендацій по зниженню ризиків. 
Основна задача при плануванні: надати об’єктивну інформацію про стан 

об’єкта особам, які приймають рішення відносно безпеки цього об’єкта, дати 

опис, характеристику об’єкта, виявити причини і проблеми, дати 

характеристику системи безпеки об’єкта, підібрати персонал, який буде 

аналізувати, виявити фінансові можливості для реалізації програми, чітко 

сформулювати цілі аналізу, вибрати методику та виявити критерії прийнятного 

ризику. 

Робота   з  ідентифікації  ризиків та  небезпек охоплює всі виробничі 

процеси: рутинні і не рутинні, потенційні аварійні ситуації; діяльність всього 
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персоналу, який має доступ до робочих місць; а також обладнання на робочих 

місцях, яке використовується для роботи (табл.1). 

Таблиця 1. 
Фактори небезпек на підприємстві 

 

РОБОЧЕ СЕРЕДОВИЩЕ 

 

- Комфортність робочого середовища по 

фізико-хімічним параметрам 

- Наявність зовнішніх небезпечних факторів 

- Можливість зовнішнього неприйнятного 

впливу 

ПЕРСОНАЛ 

- Відповідність по фізіологічним 

показникам 

- Технологічна дисципліна 

- Навички виконання робіт 

- Знання технології виконання робіт 

- Здатність оцінювати ситуацію 

- Володіння собою в екстрених ситуаціях 
- Точність коригуючих дій 

ОБЛАДНАННЯ 

 

- Якість конструкції робочого місця 

- Безвідказність основних вузлів 

- Оснащення джерелами небезпечних і 

шкідливих факторів 

- Рівень потенціала небезпечних та 

шкідливих факторів 

ТЕХНОЛОГІЯ 

- Зручність підготовки та виконання 

роботи 

- Зручність виконання технічного 

обслуговування та ремонту 

- Можливість появи людини в 

небезпечній зоні 

- Надійність технологічних засобів 

безпеки 
 

Аналіз базується на трьох основних питаннях: 

 Що поганого може трапитися?

 Як часто це може трапитися?

 Які можуть бути наслідки?

Для ідентифікації небезпек розглядається кожен процес по ланцюгу його 

виконання і cскладається реєстр за формою (рис. 1). 

 
 РЕЄСТР НЕБЕЗПЕК  

Назва цеху, дільниці 

Вид робіт 

 

Об’єкт, місце небезпеки 

Процес, послуга 

Небезпека 

Профілактичні заходи 

Рис. 1 Реєстр небезпек 

Надалі опишемо небезпеки, пов’язуючи їх з відповідною дільницею 

підприємства (локалізація), видом роботи та процесом (табл. 2). 
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Таблиця 2. 

Ідентифікація небезпек на ПрАТ «КЗБН «Росинка» 
 

Локалізація 

 

Вид робіт 

 

Процес 

 

Небезпека 

Існуючі 

профілактичні 
заходи 

1 2 3 4 5 

 

 
Цех 

підготовки 

сировини 

 
Знезараження 

води хлором 

 
Підготовка 

води 

 
Отруєння при 

витоку реагенту 

Навчання тех. безпеки 

поводження з хім.. 

речовинами, 

використання індивід. 
засобів захисті (ІЗЗ) 

Завантаження 
хімічних 

речовин 

Підготовка 

сировини 

Потрапляння 
концентратів на 

ділянки шкіри 

Навчання техніці 
безпеки (ТБ), 

використання ІЗЗ 

 

 

 

 
Цех розливу 

№1-3 

Видування 

ПЕТ-пляшок 

із заготовок 

 

 

Підготовка 

тари 

Термічне ураження 

пластиковими 

частками 

Використання 

захисних екранів, 

проведення навчання 

з ТБ 

 

Миття 

пляшок 

Травматизм в 

наслідок падіння на 

вологій підлозі 

Застосування 

дренажів та 

спеціального 
нековзаючого взуття. 

Наповнення 

пляшок 
напоями 

 

Розлив 
Ураження органів 

зору при розриві 
підвідних шлангів 

Використання 

зачисних окулярів, 
бесіди з ТБ 

 

 

 

 
Цех розливу 

№1-3 

Наповнення 

пляшок з 

напоєм 

діоксином 

вуглецю 

 
 

Газація 

Ураження 

дихальної системи 

при витоку 

вуглекислого газу 

Застосування сенсорів 

складу повітря у 

приміщенні та 

витяжної системи 

Охолодження 

закоркованих 
пляшок 

Охолоджен 

ня 

Отруєння внаслідок 

витоку аміаку з 
охолодж. системи 

Навчання техніці 

безпеки (ТБ), 
використання ІЗЗ 

Переміщення 

пляшок 
конвеєром 

Передача 

на пакуван- 
ня 

Травми від пляшок, 

які швидко руха- 
ються конвеєром 

Використання обме- 

жувальних сіток, 
застережних написів 

 
Виробнича 

лабораторія 

 
 

Аналіз зразків 

 

Контроль 

параметрів 

продукції 

 

Ураження 

хімічними 

реагентами 

Навчання тех. безпеки 

поводження з хім. 

речовинами, 

використання індивід. 

засобів захисті (ІЗЗ) 

Ремонтно- 

механічна 

майстерня 

Ремонт/тех. 

огляд 

накопичуваль 

на та 

 

Ремонт 

обладнання 

Випадкове увім- 

кнення обладнання 

при перевірці чи 

ремонті 

Навчання техніці 

безпеки (ТБ), 

використання ІЗЗ 

 
 

Котельня 

Підтримка 

температури в 

системі 

опалення 

 

Робота 

системи 

опалення 

 

Розрив труб при 

перевищенні 

допустимого тиску 
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1 2 3 4 5 

 
 

Електроцех 

 

Підтримка 

енергопостача 

ння 

 

Робота 

електросис 

теми 

Ураження струмом 

при неправильній 

експлуатації/полам 

по обладнання та 

порушенні ТБ 

 

Моніторинг стану 

електрообладнання, 

проведення бесід з ТБ 

 

 

Автотранс- 

портна 

дільниця 

 

Перевезення 

піддонів з 

продукцією 

Перемі- 

щення 

продукції 

на склад 

Наїзд на машин на 

співробітників 

підприємства 

Використання 

округлих дзеркал, 

навчання водіїв ТБ 

Обвал піддонів 
Навчання техніці 
безпеки (ТБ) 

Завантаження 

піддонів у 

фуру 

 

Завантажен 

ня 

Отруєння 
дихальних шляхів 

продуктами роботи 

ДВЗ машин 

Використання 

витяжних систем, 

інструктаж водіїв з ТБ 

*Складено автором на основі даних наданих підприємством 

Як можна помітити з таблиці 4.2 на підприємстві існує досить велика 

кількість потенційно небезпечних для здоров’я працівників зон. Щоб зменшити 

вірогідність настання нещасних випадків на підприємстві проводяться 

відповідні профілактичні заходи, ключовими з яких є бесіди та інструктажі з 

техніки безпеки на тій чи іншій ділянці підприємства. 

Для запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням з 

основних виробничих факторів, від працівників вимагають виконувати 

положення інструкцій з охорони праці. 

Для запобігання дії зовнішніх шкідливих та небезпечних факторів на 

здоров’я працівника власник безкоштовно забезпечує кожного працівника 

спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту. 

На роботах, пов’язаних з забрудненням, видається безкоштовно мило 

(400г. на місяць). Перелік робіт та професій, які дають право на одержання 

мила, встановлюється власником по узгодженню з профспілковим комітетом. 

З огляду на виробничу приналежність підприємства на ключове місце 

висуваються питання забезпечення безпеки виробничого устаткування. Для 

цього керуються відповідними стандартами та правилами (табл.3). 

 

Таблиця 3. 

Нормативне регулювання безпеки виробничого устаткування на ПрАТ 

«КЗБН «Росинка» 
Вимоги до Нормативні документи 

1 2 

Розміщення устаткування у виробничих 
приміщеннях і режимів експлуатації 

НАОП 2.2.00-1.01-01. 

Конструкція устаткування 
ГОСТ 12.2.003-91. ССБТ, ГОСТ12.2.051-81. 
ССБТ і ГОСТ12.2.124-90 

Первинна перевірка виробничого 

устаткування 

ДБН А.3.1-3-94 
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1 2 

Порядок введення в експлуатацію нового 
обладнання і об'єктів після ремонту, 

реконструкції і монтажу 

 

СНІП 3.01.04-87 

Експлуатація парових котлів, посудин, що 

працюють під тиском, трубопроводів пару і 

гарячої води, компресорів, ресиверів і 

повітропроводів, газового устаткування, 

електротехнічного устаткування, 

вантажопідіймальних кранів, ліфтів 

 

ДНАОП 0.00-1.08-94, ДНАОП 0.00-1.07-94, 

ДНАОП 0.00-1.11-99, ДНАОП 0.00-1.13-71, 

ДНАОП 0.00-1.20-98, ДНАОП 0.00-1.08-94, 

ДНАОП 0.00-1.02-92 

 
Технічне обслуговування і ремонт 

виробничого устаткування 

«Положення про систему технічного 

обслуговування і ремонту 

загальнозаводського устаткування 

підприємств Мінхарчопрома СРСР» 

(Мінпіщепром СРСР 28.09.84 р. 

 

Забезпечення виконання встановлених вимог досягається за рахунок 

ефективного функціонування системи управління охороною праці, яка є 

частиною загальної системи управління підприємства. Крім того, існують тісні 

зв’язки з іншими спеціалізованими системами управління, зокрема системою 

менеджменту якості, оскільки абсолютно неможливо виробляти якісну 

продукцію без дотримання вимог з охорони праці. 
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СПЕЦИФІКА ВІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ ДЛЯ РОБОТИ В ЧИСТИХ 

ПРИМІЩЕННЯХ 

 
Полукаров Ю.О., канд. техн. наук, доц. (каф. ОПЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Відомо, що персонал, працюючий у чистих приміщеннях, являється 

вагомим джерелом забруднень [1]. В чистих приміщеннях, не пов’язаних з 

мікробіологічним виробництвом, майже усі мікроорганізми появляються в них 

завдяки персоналу, який, крім того, є джерелом часток і волокон. Ось чому 

необхідно досягати мінімальної генерації забруднень, але і якомога зменшувати 

можливість їх перенесення і розповсюдження виробничим персоналом. 

Виконання визначених правил дозволяє мінімізувати забруднення продукції. 

Нижче, в короткій інтерпретації викладені основні принципи проблеми. 
В період здачі чистого приміщення в експлуатацію адміністрація підбирає 

персонал для роботи в ньому і опрацьовує правила поведінки, котрих повинен 

дотримуватися персонал (враховуючи монтажників і техніків), який находиться 

в чистому приміщенні. При цьому правила поведінки повинні відображати 

особливості чутливості продукції до забруднень контрактних виробництв. 

Чисті приміщення вимагають спеціальних рішень щодо герметичності, 

устрою внутрішніх конструкцій, що захищають, і підвісних стель, а також 

спеціальних підлог, опалювання і підготовки повітря, водопостачання, 

освітленості, підключення устаткування до мереж і прокладки комунікацій. Для 

чистих приміщень повинні застосовуватися спеціальні конструкції і матеріали, 

які витримують обробку дезрозчинами [2]. Для розміщення чистих приміщень в 

пристосовуваних будівлях мінімальна висота шуканих приміщень в чистоті має 

бути 3.5 м. 

Стіни приміщень мають бути закриті панелями із зварними швами і 

спеціальним полімерним покриттям, що не містить мікротріщин, призначеним 

для використання в чистих приміщеннях. Поверхня покриття має бути 

придатною для миття і дезінфекції загальноприйнятими дезінфектантами. Стіни 

повинні мати сполучення з підлогою і стелею для усунення важкодоступних 

місць. Підвісні стелі повинні мати таке ж покриття, як і стіни. Підлоги мають 

бути вирівняні дзеркальним стягуванням і покриті спеціальним лінолеумом із 

зварними  швами,  призначеним  для  використання  в   чистих  приміщеннях.  

У приміщеннях слід встановлювати спеціальні металопластикові вікна і двері, 

призначені для експлуатації в чистих приміщеннях з підвищеним тиском. 

Відбір персоналу для роботи в чистих приміщеннях: 
По-перше, в процесі переміщення можуть генерувати, за хвилину 

приблизно один мільйон часток розміром ≥ мкм і декілька тисяч частинок- 

носіїв мікроорганізмів. Ось чому важливо звести до мінімуму кількість людей, 

працюючих у чистому приміщенні залишивши тільки необхідний персонал, а 

адміністрація повинна встановити цей факт. 
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По-друге, по скільки багато проблем щодо забруднень, обумовлені 

відсутністю необхідних знань і навичок, то допускати в чисті приміщення 

необхідно тільки навчений персонал, підготовлений до роботи в конкретних 

умовах. 

Тому персонал повинен пройти офіційне навчання і ознайомитися з 

різними аспектами захисту від забруднень. Вхід відвідувачів у чисті 

приміщення повинен бути обмеженим і проводитись під контролем інспектора. 

Якщо в чистому приміщенні є вікна, то достатньо наглядати за роботою в 

чистому приміщенні через вікна. Особливої уваги вимагає обслуговуючий 

персонал і спеціалісти щодо ремонту і налагодженню обладнання, а також їх 

інструменти і матеріали. 

По-третє, працівники, які заходять в чисті приміщення, не повинні бути 

джерелом більшого забруднення, ніж середньостатистична людина. Нижче 

приведені приклади стану здоров’я, котрі можуть стати причиною перевищення 

звичного рівня забруднення і тому можуть бути визнані як неприйнятними. 

Ступінь допустимості цього стану буде залежати від вірогідності ризику, тобто 

від того, чи небезпечні мікроорганізми, і наскільки висока чутливість продукції 

до забруднення. 

Керівництво повинно визначити, які з цих умов найбільш важливі і 

прийняти відповідні рішення. Необхідно гарантувати, щоб це не призводило до 

незаконних або упереджених рішень, у рекомендаціях є перелік тимчасових 

обмежень. Вони передбачені як основа для тимчасового відсторонення 

співробітника від роботи у чистому приміщенні. Рекомендації, приведені нижче 

[3], включають критерії, які можуть обмежувати інтереси певної частини 

персоналу. 

 Стан шкірних покривів, що характеризується підвищеною генерацією 

часток, наприклад, у наслідку дерматиту, сонячних опіків або схильності шкіри 

до утворення лупи. 

 Стан верхніх дихальних шляхів, що характеризується чханням, кашлем, 

які викликані респіраторними захворюваннями, грипом або хронічною 

пневмонією. 

 У біологічно чистих приміщеннях може виникнути необхідність 

перевірки, чи не є персонал носієм мікроорганізмів, котрі можуть розвиватися у 

продукті і викликати його псування, або бути джерелом захворювання. 

Придатність персоналу до роботи у такому приміщенні повинна розглядатися з 

урахуванням чуйності і продукції до специфічних мікроорганізмам. 

 Люди, вразливі до алергенів, викликаючи свербіж, чхання, чухання, 

можуть виявитися непридатними для роботи в чистих приміщеннях. Люди. 

Хворіючи на сінну лихоманку, будуть відчувати полегкість у чистому 

приміщенні, оскільки системи фільтрації повітря видаляють з нього відповідні 

алергени, і вони можуть бути допущенні до роботи в чистому приміщенні. В 

деяких людей можуть виникати алергічні реакції на матеріали, які 

використовуються у чистому приміщенні, наприклад, на (а) поліефірне 

волокно, з котрого виготовлений спецодяг, (б) пластикові або латексні 
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рукавички, (в) хімічні речовини, наприклад, кислоти, розчинники, очищаючі 

агенти, дезінфікуючі речовини, а також (г) продукти, які виготовляються у 

чистому приміщенні, наприклад, антибіотики та гормональні препарати. 

В залежності від ступеня ризику забруднення чистого приміщення 

необхідно ознайомити персонал з деякими або з усіма, приведеними нижче 

положеннями, що може допомогти знизити вірогідність забруднення: 

 Персонал повинен дотримуватись суворих правил особистої гігієни. 

Працюючи в чистому приміщенні повинні регулярно приймати душ і 

позбавлятися від лупи. Після стрижки волосся необхідно промити, щоб 

попередити їх попадання на продукцію. При сухій шкірі рекомендується 

користуватися лосьйоном, вміщаючи масло, щоб надолужити не достаток його 

у шкірі і знизити відокремлення часток із неї. 

 Працюючим у чистому приміщенні, як правило, не дозволяють 

користуватися косметикою, пудрою, лаком для волосся, лаком для нігтів і т. д. 

Все, що наноситься на тіло, вважається як джерело забруднень. Косметичні 

засоби являють особливу небезпеку на підприємствах напівпровідникової 

промисловості, позаяк вони вміщують велику кількість іонів неорганічних 

сполук, таких як титан, алюміній, кальцій, барій, натрій і магній. На 

підприємствах, зв’язаних з фотографічними процесами, проблеми створюють 

іони заліза і йоду. 

 В інших галузях промислового виробництва, де немає проблем зі 
специфічним впливом на продукт хімічних сполук, можливі складнощі з 

великою (до 109) кількістю часток розміром ≥ 0,5мкм, які виділяються з шкіри 

людини при будь-якій операції. Частка їх буде находити в чисте приміщення. 

 Звичайно в чисті приміщення забороняється входити з наручними 

годинниками і ювелірними прикрасами. Якщо ювелірні прикраси дозволені, 

вони повинні залишатися під одягом. Необхідно врахувати, що обручки можуть 

пошкодити рукавчики, і, крім того, під ними можуть накопичуватися різні 

забруднення. Якщо конструкція обручки може пошкодити рукавичку, її 

необхідно обмотати стрічкою. 
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МЕТОДИКА ЗАХИСТУ ВІД ЗАБРУДНЕНЬ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

ЧИСТИХ ПРИМІЩЕНЬ 

 
Полукаров Ю.О., канд. техн. наук, доц. (каф. ОПЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Для реальних можливостей контролю забруднення в чистих приміщеннях 

в першу чергу необхідно оцінити ризики цих забруднень. На практиці 

використовують декілька систем оцінки ризиків на виробництвах. Автор [1] 

рекомендує для широкого кола користувачів систему Аналізу Ризику і 

Критичних Точок Контролю – НАССР (Hazard Analysis and Сritical Control 

Point), яка опрацьована і використовується для попередження забруднень в 

харчовій промисловості. В інтерпретації і модифікації цього автора названа 

система має наступний алгоритм. 

1. Визначити джерела забруднення в чистому приміщенні. Скласти 

діаграму/діаграми ризику, де вказати ці джерела і шляхи перенесення 

забруднень. 

2. Оцінити важливість цих джерел і те, чи представляють вони небезпеку, 

яка потребує захисту від неї. 

3. Визначити можливі методи боротьби з цією небезпечність. 
4. Визначити обґрунтовані методи одержання інформації (методи виміру) 

для моніторингу з зазначенням “рівня тривоги” і “рівня дії” і переліком 

відповідних заходів щодо перевищення цих рівнів. 

5. Перевірити ефективність роботи системи захисту від забруднень, спів 

ставляючи кількість бракованих виробів з результатами моніторингу і 

методами захисту, модифікуючи останні у випадку необхідності. 

6. Опрацювати і ввести в дію відповідну документацію. 
7. Навчити персонал. 

1. Ідентифікація джерел забруднень і шляхів перенесення. 

1.1. Джерела забруднень. 

Нижче наведено приблизний перелік джерел забруднень в чистому 

приміщенні: 

- забруднені дільниці, суміжні з чистими приміщеннями; 

- подача нефільтрованого повітря; 
- повітряне середовище чистого приміщення; 

- поверхні; 

- працююче обладнання; 
- сировина і комплектуючі, оброблювані матеріали; 

- контейнери (ємності); 

- упаковка. 
Звичайно, дільниці, суміжні з чистими приміщеннями, є менш чистими, 

порівняно з виробничими чистими приміщеннями і в процесі різних дій, які 

будуть проводитися на цих дільницях, будуть забруднюватися повітряний 

шлюз для передачі матеріалів і зона перевдягання, при цьому забруднення в 
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зовнішніх коридорах і приміщеннях припливної вентиляції можуть не 

контролюватися. 

Джерелом забруднень є повітря, яке подається в чисте приміщення, якщо 

воно погано відфільтроване. Повітряне середовище чистого приміщення також 

буде джерелом забруднень, якщо воно має забруднення, які розповсюджуються 

такими джерелами як персонал і обладнання. 

В якості інших джерел забруднення можуть виступати поверхні підлоги, 

стелі, стіни приміщень, а також поверхні виробничого обладнання; в свою 

чергу, джерелами їх забруднення є контакти персоналу з цими поверхнями, або 

забруднення, які осідають з повітря. Вони ж, ці поверхні, можуть бути 

джерелами забруднень, якщо при будівництві чистого приміщення 

використовувались конструкційні елементи низької якості, які, руйнуючись, 

виділяють волокна, частки деревини, тиньку і т. і. 

Спецодяг для чистого приміщення, рукавички і маски це поверхні, які 

забруднюються персоналом, який їх носить, або при торканні до інших 

поверхонь в чистому приміщенні. Персонал, який знаходиться в чистому 

приміщення, може розповсюджувати забруднення , джерелом яких є шкіряний 

покрив, рот і одяг. Ці забруднювачі можуть переноситись з повітрям або при 

контакті з руками чи одягом. 

Виробниче обладнання також є генератором забруднень при русі власних 

конструктивних елементів або тепловими, електричними, хімічними й іншими 

способами. Як вказано вище, сировина, комплектуючі, контейнери та упаковка, 

які вносяться, транспортуються в чисті приміщення, також можуть бути 

забруднені і повинна розглядатися як потенційні джерела забруднень. 

1.2. Повітряні та контактні шляхи переносу забруднень. 

Забруднення можуть надходити з усіх указаних основних джерел і 

переносяться на продукцію. Невеличкі частки можуть переноситися повітрям в 

інші частини чистого приміщення, а крупні – типу волокон, стружки або 

осколків будуть залишатися недалеко від тих місць, де вони з’явилися, і можуть 

осідати прямо всередину виробу або на його поверхні. 

Забруднення контактним способом має місце, коли обладнання, 

контейнери, упаковка, сировинні матеріали, комплектуючі, рукавички, 

спецодяг та інше вступають в прямий контакт з продукцією. Контактне 

забруднення може виникнути декількома шляхами: один з них персонал, коли 

виконує ручні операції з виробом, інший – коли продукція вступає в контакт з 

забрудненими контейнерами й упаковкою. 

Використовуючи інформацію, яка наведена вище, можна визначити 

джерела і шляхи переносу забруднень і скласти діаграми ризиків для будь- 

якого чистого приміщення. 

1.3. Складання діаграми ризиків. 
Механізм забруднення продукції часто важко уявити, а складання 

діаграми дозволяє краще зрозуміти його. Діаграма ризику повинна показувати 

вірогідні джерела забруднення, основні шляхи їх переносу і методи захисту від 

цього переносу. На рис.1 приведена діаграма ризиків, на якій показані основні 
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джерела бактеріальних і аерозольних забруднень у типовому чистому 

приміщенні. Діаграма також показує основні шляхи переносу забруднень і 

способи захисту від них. Необхідно також відмітити центральну роль повітря, 

котре накопичує і переносить багато видів забруднювачів у чистих 

приміщеннях. 
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Рис.1. Джерела і шляхи переносу забруднень складених з часток і 

мікроорганізмів, враховуючи рекомендовані заходи захисту 

 
Отже, забруднення сировинних матеріалів, комплектуючих, контейнерів і 

упаковки можна зменшити, організувавши їх виробництво у відповідних 

чистих умовах. 
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ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА У 

СФЕРІ РЕЄСТРАЦІЇ, ОЦІНКИ, ДОЗВОЛУ ТА ОБМЕЖЕННЯ 

ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН 

 
Полукаров Ю.О., к.т.н., доц., Каштанов С.Ф., к.т.н., доц. (каф. ОПЦБ КПІ ім. 
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Згідно з вимогами [1] Україна зобов’язана в найкоротші строки 

реформувати свою законодавчу систему в сфері технічного регулювання, 

стандартів та оцінки відповідності вимогам безпеки промислового обладнання і 

продукції, і таким чином, наблизити національне законодавство в цій сфері до 

сучасного європейського. 

Основною метою даної роботи є визначення основних особливостей 

функціонування існуючого європейського законодавства стосовно реєстрації, 

оцінки, дозволу та обмеження хімічних речовин. 

Основним нормативним документом, який на даний час регулює 

взаємовідносини між країнами-членами 

Європейського союзу (ЄС) в сфері реєстрації 

(Registration), оцінки (Evaluation), дозволу 

(Authorisation) і обмеження (Restriction) хімічних 

речовин (система REACH), є Регламент EС № 

1907/2006 (Регламент Європейського Парламенту 

та Ради від 18 грудня 2006 року) [2]. Регламент 

ЕС  №  1907/2006  або,  як  його  ще  називають, 

Регламент REACH був опублікований в травні 2007 року. Повна назва даного 

документа – Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals 

(REACH) – реєстрація, оцінка, дозвіл та обмеження хімічних речовин. 

У технічному законодавстві ЄС Регламент – це документ, що містить 

адміністративні процедури і, на відміну від Директив ЕС, вводиться в дію 

безпосередньо, без прийняття законодавчих актів в кожній з країн ЄС. 

Даний Регламент передбачає введення нових правил в сфері реєстрації, 

оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH), а також створення і 

подальше функціонування єдиного Європейського хімічного агентства. 

Регламент REACH змінює Директиву 1999/45/EC, скасовує Регламент Ради 

(EEC) № 793/93 і Регламент Комісії (EC) № 1488/94, Директиву Ради 

76/769/EEC і Директиви Комісії 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC і 

2000/21/EC. Регламент REACH був введений спільно із Директивою 

2006/121/EC - це Директива Європейського Парламенту та Ради від 18 грудня 

2006 року, яка змінює Директиву Ради 67/548/EEC щодо зближення 

законодавств і адміністративних положень стосовно класифікації, пакування та 

маркування небезпечних речовин з метою адаптації до Регламенту REACH. 

Згідно з Регламентом REACH виробники та імпортери зобов'язані тепер 

надавати в центральну базу даних в Європейському хімічному агентстві 

(ECHA) в Гельсінкі всю необхідну інформацію про властивості хімічних 
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речовин, що дозволить гарантувати їх безпечне використання. Агентство є 

центральним пунктом в системі REACH: воно керує базами даних,  які 

необхідні для роботи цієї системи, координує поглиблену оцінку підозрілих 

хімічних речовин і створення бази загальних даних, в яких споживачі і 

виробники можуть знайти всю необхідну інформацію про існуючі небезпеки. 

Основною метою системи REACH, яка 

встановлюється Регламентом EС № 1907/2006, є 

забезпечення високого рівня захисту здоров'я 

людей і оточуючого середовища, і одночасно 

забезпечення вільного обігу хімічних  речовин 

на внутрішньому ринку та підвищення рівня 

конкурентоспроможності і можливості 

ефективного впровадження інновацій. В тому 

числі, він передбачає поступову заміну речовин 

та технологій, що мають підвищений рівень 

небезпеки, на менш небезпечні. 
Основне завдання прийнятого Регламенту REACH - це регулювання 

виробництва, розміщення та застосування на європейському ринку хімічних 

речовин. Даний Регламент має відношення як до діяльності виробників, 

імпортерів та дистриб'юторів, так і до споживачів даної продукції. 

Однією з основних особливостей Регламенту EС № 1907/2006 є те, що хоча 

він і замінює близько 40 законодавчих актів ЄС, але в той же час, він 

застосовується спільно з іншими чинними законодавчими актами, які 

регулюють окремі сфери виробництва. 

Сфера дії Регламенту REACH. 
Регламент REACH поширюється на всі хімічні речовини як такі, хімічні 

речовини в препаратах і в складі виробів і застосовується до всіх хімічних 

речовин, що виготовляються в ЄС або ввезені на територію ЄС виробником або 

імпортером в кількості 1 тонни і більше на рік. 

Хімічні речовини, на які не поширюється дія Регламенту REACH, це: 

- радіоактивні речовини; 
- речовини як такі, в препаратах або у виробах, що знаходяться під митним 

контролем за умови, що вони не піддавалися обробці, або знаходяться в 

тимчасовому зберіганні, або у вільній зоні, або на складах з метою реекспорту 

або знаходяться в процесі транзитного перевезення; 

- неізольовані в процесі виробництва проміжні продукти; 
- небезпечні речовини, в тому числі в небезпечних препаратах, що 

транспортуються через територію ЄС залізничним, дорожнім, річковим, 

морським або повітряним транспортом; 

- речовини, що відносяться до відходів відповідно до Директиви 

2006/12/EC Європейського Парламенту та Ради від 5 квітня 2006 р. 

Деякі хімічні речовини не потрапляють під дію окремих положень 

Регламенту EС № 1907/2006. До таких речовин відносяться: 

- продукція медичного призначення; 
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- косметичні засоби; 

- харчові продукти або корма, включаючи харчові добавки, ароматизатори, 

добавки до кормів для тварин; 

- полімери. 

Особливості реєстрації для країн, 

що не входять до ЄС. 
Регламент REACH стосується тільки 

виробників та імпортерів хімічних речовин, 

які здійснюють свою діяльність на території 

ЄС. 

Регламент встановлює вимоги 

обов'язкові для виконання: 

- виробником хімічних речовин - 

фізичною або юридичною особою, яка зареєстрована в ЄС і яка виробляє 

хімічну речовину на території ЄС; 

- імпортером хімічних речовин - фізичною або юридичною особою, яка 

зареєстрована в ЄС і відповідає за імпорт речовини в ЄС; 

- подальшими користувачами хімічних речовин - фізичними або 

юридичними особами, які зареєстровані в ЄС і застосовують у своїй діяльності 

хімічні речовини як такі, або у складі препаратів. 

Відповідно до Регламенту REACH виробники і експортери країн, які не 

входять до ЄС, не несуть ніяких зобов'язань. Однак без взаємодії з ними 

імпортери країн ЄС не зможуть виконати свої зобов'язання згідно з 

Регламентом REACH. Тому виробники і експортери хімічних речовин з країн, 

які не входять до ЄС, повинні надавати необхідну інформацію імпортерам їх 

продукції в ЄС. Таким чином, відповідальність за дотримання вимог 

Регламенту REACH покладається лише на тих, хто знаходиться на території 

ЄС. 

Для проведення процедури реєстрації хімічних речовин, виробник - 

експортер країни, що не входить до ЄС, може 

призначити свого «єдиного представника», 

уклавши з ним договір (Контракт). «Єдиний 

представник» виконуватиме зобов'язання, 

покладені Регламентом REACH на імпортера, і 

нести юридичну відповідальність за виконання 

цих         зобов'язань,         включаючи         подачу 

реєстраційного досьє, в якому надається інформація про хімічну речовину, 

включаючи можливі види подальшого використання цієї речовини, і вести 

переговори з іншими виробниками та імпортерами. 

Строки реєстрації хімічних речовин. 
До 1 червня 2018 року – повинна бути повністю завершена реєстрація 

хімічних речовин, які вже пройшли попередню реєстрацію, в тому числі і з 

обсягами поставок від 1 до 100 тонн на рік. 
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Хімічні речовини, що виробляються або імпортуються в ЄС в кількості до 

1 тони на рік (на одного виробника або імпортера) реєстрації не підлягають. 

Сертифікація хімічної продукції 
Згідно Регламенту REACH для всіх постачальників хімічної продукції 

(речовини, суміші, препарати) однією з основних умов можливості здійснення 

їх професійної діяльності в країнах ЄС є сертифікація виробленої хімічної 

продукції з метою підтвердження її безпеки. 

Сертифікація хімічної продукції 

здійснюється за спеціальними правилами, 

визначеними Регламентом REACH, і 

складається вона з наступних етапів: 

 визначення Директиви, під яку підпадає 

даний продукт і в якій відображаються всі 

вимоги з безпеки; 

 проведення перевірки з урахуванням 

регіональних (національних) вимог до виробничого обладнання та продукції, 

при цьому сюди відноситься не тільки технічна інформація, а й особливі  

вимоги до упаковки, маркування та інше; 

 оцінка технічної документації, в тому числі її повноти і змісту, 

перевірка відомостей про використані при виробництві матеріали, а також 

перевірка паспортів, інструкцій з безпеки, застосування і транспортування 

тощо; 

 проведення відповідних лабораторних випробувань, а саме тестування 

хімічних речовин у відповідності з усіма заявленими їх характеристиками, 

якостями і властивостями. 

Остаточним етапом процесу сертифікації є складання протоколу 

лабораторних випробувань для підтвердження всіх вимог Директив EС. Тільки 

після цього сертифікація хімічної продукції вважається пройденою і може бути 

здійснена видача відповідного сертифіката. 

Особливості класифікації, маркування та пакування хімічних 

речовин. 
Слід одразу зазначити, що Регламент REACH не містить критеріїв 

стосовно класифікації, маркування та пакування хімічних речовин, проте 

містить посилання на чинне законодавство. 
На даний час класифікація, маркування та пакування 

здійснюється згідно з новим Регламентом CLP [3], а 

також з відповідними розділами Директиви Ради 

67/548/ЕЕС від 27 червня 1967 року про наближення 

законодавств і адміністративних положень, що 

стосуються класифікації, маркування та пакування 

небезпечних речовин та Директиви Європейського 

Парламенту та Ради 1999/45/ЕС від 31 травня 1999 року 
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щодо зближення законодавств держав-членів стосовно класифікації, 

маркування та пакування небезпечних препаратів. 

Класифікація та маркування хімічних речовин проводитися у відповідності 

до критеріїв CLP починаючи з 1 грудня 2010 р, а класифікація і маркування всіх 

сумішей проводиться відповідно до критеріїв CLP починаючи з 1 червня 2015 

р. 

Згідно з Регламентом REACH для речовин і препаратів, які є 

небезпечними, необхідно складати лист даних з безпеки речовини (Safety Data 

Sheet) або здійснювати оцінку впливу і ризику при проведенні Оцінки хімічної 

безпеки (Chemical Safety Assessment). 

З метою забезпечення прозорості класифікації небезпек і як наслідок 

маркування всіх речовин, вироблених або імпортованих в ЄС, необхідно 

представити в ECHA повідомлення про класифікацію небезпек. Дана 

інформація буде включена до реєстру класифікації та маркування у формі бази 

даних, яка доступна в мережі Інтернет. 

Інформація з технічної безпеки 
Для хімічних речовин, які становлять високий рівень небезпеки для 

людини і (або) навколишнього середовища, постачальники таких хімічних 

речовин зобов'язані надати споживачам (користувачам) рекомендації щодо 

безпечного застосування хімічної речовини в формі листа даних (паспорта) з 

безпеки речовини SDS (Safety Data Sheet). Споживачі (користувачі), які 

використовують ці хімічні речовини поза умовами, що рекомендовані в SDS, 

повинні підготувати відповідний Звіт про хімічну безпеку. 

Паспорт безпеки хімічної речовини. 
Паспорт безпеки хімічної речовини SDS – це основний інструмент щодо 

інформування всіх учасників ланцюжка поставок (імпортерів, дистриб'юторів і 

кінцевих споживачів) про умови безпечного використання цієї хімічної 

речовини і основні можливі ризики, пов'язані з її 

застосуванням. 

Вимоги до змісту всіх розділів Паспорту 

безпеки хімічної речовини відображені в  Додатку 

II Регламенту ЕC № 1907/2006 (Регламент 

REACH). Постанова Комісії (ЕС) № 453/2010, 

згідно з якою Додаток II вступив в силу, була 

зареєстрована в травні 2010 р. У ряді країн, 

наприклад у США, введені Паспорти безпеки 

матеріалів (Material Safety Data Sheets - /MSDS/), за 

своєю формою і змістом схожі на Паспорти безпеки речовини за Регламентом 

REACH. 

В період з 1 грудня 2010 року по 1 червня 2015 паспорти даних з безпеки 

хімічних речовин і сумішей містили інформацію як за старою класифікацією 

речовини або суміші згідно Директиви 67/548/ЕЕС та Директиви 1999/45/ЕС, 

так і за новою класифікацією згідно Регламенту CLP. 
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Таким чином, всі ввезені на територію ЄС речовини і суміші повинні бути 

повторно класифіковані з урахуванням нових вимог, а їхні паспорти безпеки 

повинні бути оновлені протягом місяця з дня початку експорту. 

Обов'язок із складання паспорта безпеки хімічної речовини (суміші) лягає 

на постачальника цієї речовини (суміші). 

Паспорт безпеки для сертифікації хімічної 

продукції повинен включати в себе наступні дані: 

 ідентифікація речовини, компанії- 

виробника; 

 ідентифікація небезпеки; 

 композиція інгредієнтів; 
 заходи першої допомоги, з пожежної 

безпеки та при аварійних викидах; 

 дані щодо зберігання речовини і 

роботі з нею; 

 контроль персонального захисту; 

 стабільність, активність, фізико-хімічні властивості речовини; 

 токсикологічна, екологічна інформація; 

 умови утилізації; 

 правила транспортування; 

 регулятивна й інша інформація, що стосується цієї хімічної речовини. 
Хімічні речовини й суміші, для яких обов'язкова наявність паспорта 

безпеки, це: 

 речовини, які відповідно до критеріїв, зазначених 

у Додатку 13 Регламенту REACH, віднесені до стійких, 

біоакумулятивних і токсичних (PBT) або до особливо 

стійких з високим ступенем біоакумуляції (vPvB); 

 речовини з кандидат-списку на включення в 

Додаток 14 регламенту REAH (список речовин, для яких 

необхідна процедура авторизації); 

 речовини і суміші, віднесені до категорії небезпечних у відповідності з 

Директивою 67/548/ЕЕС та Директивою 1999/45/ЕС.

Для перелічених вище речовин постачальник зобов'язаний представити 

Паспорт безпеки (в паперовому або електронному варіанті) всім учасникам 

ланцюжка поставок під час першого надходження речовини на ринок ЄС. 

Категорії препаратів, що не відносяться до небезпечних, але для яких 

необхідно надати Паспорт безпеки на першу вимогу споживача: 

 містять речовину, що представляє небезпеку для здоров'я людини і 

стану навколишнього середовища, концентрація цієї речовини в 

негазоподібному препараті не менш 1% маси препарату; в газоподібному 

препараті - не менше 0,2% об’єму;

 містять речовину, що відноситься до категорії стійкої, 

біоакумулятивної і токсичної (PBT) або особливо стійкої з високим ступенем
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біоакумуляції (vPvB), концентрація якої в негазоподібному препараті становить 

не менше 0,1% всієї маси препарату; 

 містять речовину, занесену в перелік речовин, які будуть включені в 

Додаток 14 Регламенту REACH, концентрація якої в негазоподібному препараті 

не менш 0,1% його маси;

 речовина, для якої в ЄС встановлено граничний рівень впливу у 

виробничому середовищі.

Паспорт безпеки повинен представлятися державною мовою тієї країни - 

члена ЄС, на територію якої здійснюються поставки відповідної хімічної 

речовини або препарату. 

Випадки, коли Паспорт безпеки не потрібен: 

 якщо речовина або суміш не належать до категорії небезпечних; 
 для кінцевих користувачів таких продуктів, як косметика, миючі засоби; 

Випадки, коли необхідно оновлення Паспорту безпеки: 

 у разі отримання реєстраційного номера REACH для речовини; 
 після 1 грудня 2010 року - для речовин, віднесених до категорії 

небезпечних; 

 після 1 грудня 2015 - для сумішей, віднесених до категорії небезпечних; 
 при отриманні нової інформації про небезпеки або інформації, що 

впливає на заходи з управління ризиками; 

 у разі, якщо речовину класифіковано відповідно до Регламенту CLP; 

 у разі надання авторизації або коли в ній було відмовлено; 

 у разі встановлення обмежень згідно Регламенту REACH. 
Оновлений Паспорт безпеки повинен надаватися всім учасникам ланцюжка 

поставок хімічної речовини. 

Приведені в даній роботі матеріали повинні сприяти більш глибокому 

розумінню особливостей застосування та функціонування сучасного 

європейського законодавства в сфері реєстрації, оцінки, дозволу та обмеження 

хімічних речовин, що, в свою чергу, повинно сприяти підвищенню рівня 

безпеки та конкурентної спроможності продукції вітчизняних підприємств на 

європейському ринку хімічної продукції. 
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Анотація. У статті досліджені питання, пов’язані із визначенням поняття 

кібертероризм, а також здійснено спробу опису принципів захисту від 

кібератаки в сучасних умовах. 

Ключові слова: кібертероризм, інформаційні технології, безпека. 

Annotation. The article studies the issues related to the definition of 

cyberterrorism, and an attempt is made to describe the principles of protection against 

cyber attacks in modern conditions. 

Keywords: cyberterrorism, information technology, safety. 
Постановка проблеми. У ХХІ столітті кібератаки стають все більш 

відчутною, потужною загрозою для безпеки не тільки окремих користувачів, 

підприємств або Інтернет-ресурсів, а й держав. Вони можуть вивести з ладу 

окремі об’єкти інфраструктури, дестабілізувати роботу цілих систем. 

За даними різних аналітичних структур загальні світові витрати, пов’язані 

з кіберзлочинністю, перевищують комбінований вплив на всесвітню економіку 

від торгівлі наркотиками. Кожну секунду десяток осіб стають жертвами кібер- 

шахрайства. Причому найбільш ймовірними жертвами стають молоді люди, які 

виходять в Інтернет через мобільні телефони. 

Злочини у сфері інформаційних технологій дуже часто є міжнародними, 

тобто злочинці діють в одній державі, а їх жертви знаходяться в іншій. Тому 

для боротьби з такими злочинами особливе значення має міжнародне 

співробітництво. Все більше розвинених країн прагнуть захиститися шляхом 

створення спеціальних підрозділів, що діють у складі спецслужб. 

Аналіз останніх досліджень. Кібертероризм став центральним об’єктом 

наукових досліджень Б.Коліна, старшого наукового співробітника 

американського Інституту безпеки і Розвідки. 

Мета і завдання дослідження. Мета даного дослідження полягає у 

визначенні такого поняття як кібертероризм та опису принципів захисту від 

кібератаки у сучасних умовах. 

Виклад основного матеріалу дослідження 

У минулому році Україна стала абсолютним лідером за внутрішніми та 

зовнішніми кіберзагрозами в Європі. І це не дивно – за останні роки наша 

країна неодноразово ставала мішенню не тільки для дрібних шахраїв, а й для 

масштабних кібероперацій. 

Відповідно до нині прийнятих формулювань кіберзлочинність це злочини 

в сфері інформаційних технологій, що здійснюються людьми з використанням 

даних технологій для злочинних цілей. 

Одним з найбільш небезпечних і поширених злочинів, скоєних з 

використанням Інтернету, є шахрайство в усіх його видах, включаючи крадіжку 
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даних фінансових структур. Іншим найбільш згубним діянням кіберзлочинності 

може вважатися поширення в мережі різного роду вірусів, як з метою крадіжки 

інформації, так і просто руйнування будь-яких структур і систем. Вживаючи 

термін «кібертероризм» розуміють дії по зловмисному проникненню в 

інформаційні системи, за рахунок чого створюється небезпека загибелі людей, 

значної майнової шкоди чи інших суспільно небезпечних наслідків. 

Таким чином, можна вважати, що кібертероризм є не що інше, як певний 

різновид тероризму, спрямований на залякування і інший вплив на прийняття 

рішень різних структур з використанням сучасних інформаційно- 

телекомунікаційних технологій. 

Жертвами сучасних вірусів стають не тільки рядові користувачі і їх 

файли. У травні 2016 року під час атаки вірусу WannaCry змушені були 

припинити свою роботу близько 40 медичних закладів Британії так як їх 

комп’ютерне обладнання було пошкоджено шкідливим програмним 

забезпеченням. У постраждалих від атаки мед установах був зупинений прийом 

амбулаторних хворих, порушена робота «швидкої допомоги» і навіть виник 

збій в проведенні запланованих хірургічних операцій. 

В цьому році хакерська атака вірусом Petya.А інфікувала 12,5 тисяч 

українських комп’ютерів, тим самим зупинивши роботу десятків українських 

банків, медіа ресурсів, сайтів державних установ, мобільних операторів та 

компаній перевізників. Економічні витрати від атаки вірусу Petya.A можуть 

перевищувати $ 8 млрд., такий висновок зробила компанія Cyence, що 

займається оцінкою ризиків. У цей перелік компанія підрахувала ще й шкоду, 

заподіяну травневою атакою схожого вірусу WannaCry, який призвів до виходу 

з ладу понад 200 тисяч комп’ютерів у 150 країнах світу. Кібератака вірусу Petya 

стала шоком для фінансової системи. Повністю замороженим виявився 

фондовий ринок, частково були паралізовані банківська система і страховий 

ринок. І все це відбулося в кінці фінансового кварталу. 

Слід зауважити, що порушення правил кібербезпеки не в перший раз 

ставить під загрозу роботу стратегічно важливих об’єктів інфраструктури в 

Україні. Вірус Petya – вже третя за рахунком кібератака в Україні за останні два 

роки, хоч і перша настільки масштабна. І може стати не останньою. Так, в 

грудні 2016 року хакерській атаці піддалися установи Мінфіну, комерційні 

банки, об’єкти «Укренерго» та інфраструктури. Через це Київ на декілька годин 

залишився без електроенергії. 

Очевидно, що українським компаніям, в першу чергу державним, варто 

серйозніше поставитися до інформаційної безпеки. В ході усунення наслідків 

від кібератаки розкрилася проблема практично повної відсутності 

кваліфікованих фахівців, які могли б забезпечити належне реагування на 

інцидент. Навіть компанії, що мають великий штат IT-фахівців неспроможні 

були організувати якісну реакцію на інцидент і локалізувати наслідки атаки. 

Причин для цього кілька. Оскільки атаки тривають і видозмінюються то 

частина рекомендацій щодо захисту стають неактуальними. А також, однією з 

основних проблем є недостатній досвід IT-фахівців в реагуванні на атаки. 
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У сучасних реаліях комплекс заходів щодо подальшого реагування на 

подібні ситуації потрібен не менше, ніж інструкції щодо дій при виникненні 

надзвичайних ситуацій. Необхідно відзначити, що на поточний момент 

захиститися від шкідливих програмних продуктів на 100% неможливо. 

Під захистом від кібератак розуміють методи мінімізації шляхів через які 

зловмисники можуть проникнути і розповсюдити шкідливе програмне 

забезпечення в ІТ-інфраструктурі організації. Одним з основних напрямів 

боротьби є створення максимально «несприятливих» умов для зловмисників, 

для того, щоб виявити присутність хакерів в інфраструктурі жертви можна було 

б на будь-якому з етапів інтерактивної взаємодії зловмисника з програмним 

забезпеченням організації. 

Всі ці методи реалізовуються за допомогою комплексного захисту. Це 

технічні засоби, а також перевірені і затверджені процеси взаємодії підрозділів 

інформаційних технологій та інформаційної безпеки. До технологій можна 

віднести такі продукти, як: 

– SIEM (системи управління інформаційною безпекою); 

– фаєрвол, IDS/IPS (системи безпеки периметра і сегментації мереж); 

– DLP (системи запобігання витоку конфіденційної інформації); 

– VPN (створення зашифрованих каналів зв’язку); 

– OTP (генерація одноразових паролів); 

– антивіруси (стандартний антивірусний захист); 

– patching (процес управління установкою оновлень ПО); 

– бекапи (зберігання резервних копій системи); 

– awareness (процес навчання користувачів по інформаційній безпеці); 
– pentest (незалежний аналіз захищеності) і т.п. 

Варто зазначити, що задля досягнення оптимальної безпеки від кібератак 

необхідно оцінювати ризики та постійно підтримувати процеси безпеки у 

поєднанні з одноразовими рішеннями та усуненням вразливих місць. 

Висновок 

Аналіз практики протидії кіберзлочинності та кібертероризму в Україні і 

за кордоном, зростаюча ступінь суспільної небезпеки висувають завдання 

оптимізації заходів щодо вдосконалення законодавчого забезпечення протидії 

існуючим і прогнозованим загрозам у цій сфері, а також наголошують на 

потребі в кваліфікованих IT-фахівцях. 
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ЗАЛЕЖНІСТЬ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ ПІД ЧАС 

РОБОТИ ВІД ГОДИН РОБОТИ ТА РОБОЧИХ ЗМІН 
 

Праховнік Н.А., к.т.н., доц. (каф. ОПЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського); 

Барзій І.І., студ. (гр. КА-41, ІПСА КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Більшість нещасних випадків чи неочікуваних явищ під час роботи 

пов'язані з людською помилкою, а не з технічними несправностями. Це відомий 

факт для, наприклад, транспортного сектора. Оскільки ми знаємо що втома та 

втрата сну можуть мати шкідливий вплив на продуктивність людини і 

прийняття рішень, можливі наслідки довгих робочих змін повинні бути 

очевидними [1]. Хоча в останні роки були проведені деякі оглядові дослідження 

щодо значущості таких ефектів, дуже мало таких, які були б систематичними в 

них [2]. Оскільки ненормовані робочі години набувають дедалі більшого 

поширення в сучасному суспільстві, стає важливим зрозуміти небезпеки цієї 

тенденції. Дане дослідження є спробою збалансованого огляду сучасних знань 

у цій галузі. 

Smith MJ та Colligan MJ провели дослідження здоров'я та безпеки 

наслідків роботи по змінах серед працівників харчової промисловості з 8 

американських фабрик [3]. Учасники були випадковими, вибиралися з кожного 

робочого місця, і включали працівників які перебували на поточній зміні 

протягом ≥6 місяців. Анкета для опитування була надіслана всім учасникам, та 

включала питання про проблеми зі здоров'ям за останній рік, наявність або 

відсутність хвороби, закономірності харчування, сну, споживання алкоголю та 

тютюну. Анкети були заповнені 885 працівниками харчової промисловості 

(коефіцієнт відповіді 60%). Крім того, були використані медичні записи 

компанії, щоб дослідити краще наслідки денної / нічної зміни на здоров'я та 

безпеку. Середній вік для денних працівників, післяобідніх працівників, 

працівників нічної зміни був відповідно 42 роки, 36 років і 38 років. Результати 

також свідчать про гірший сон, більший ризик захворювання, а також 

збільшення споживання алкоголю серед робочих, що працюють по різних 

змінах в порівнянні з денними працівниками. Аналіз працівників на різних 

змінах показав, що 44% цих працівників потребували ≥ 1 тижня для 

налагодження їх режим сну. Найчастіше нічні робочі мали проблеми зі сном. 

Виявлено більш високу частоту травматизму робочих на різних змінах, ніж у 

денних працівників. Травми включали порізи, поверхневі травми та відкриті 

рани, контузії. Автори прийшли до висновку, що робота по різним змінам є 

найбільш згубною робочою системою. Сильні сторони цього дослідження 

включають використання двох різних джерел інформації, і досить великий 

розмір вибірки. 

Gold DR та інші провели дослідження серед жінок медсестр в лікарні 

штату Массачусетс для того, щоб оцінити вплив різних робочих графіків на 

сон, сонливість та рівень помилок [4]. У 1986 р. загалом 878 санітарок- 

медсестр, ліцензованих практикуючих медсестр, і інших з допоміжного 
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персоналу були запрошениі для участі у дослідженні. Учасникам було 

запропоновано записати свої робочі зміни на чотири тижні. Інформація також 

була зібрана про ряд інших чинників, включаючи характеристики сну, 

споживання алкоголю, ліки, засипання на роботі або під час їзди до і з роботи в 

минулому році, нещасні випадки та помилки та "найближчі" нещасні випадки 

за минулий рік. З 878 жінок 687 (78,3%) повернули анкети, з них 635 (72,4%) 

були включені. Були включені наступні категорії змін: "день / вечір "; "Ніч"; 

"Змінні"; "День / вечір, випадковість" ніч "; "Ніч, випадковий день / вечір" та 

"неповний робочий день". Нічні робітники та із різними змінами мали набагато 

гіршу якість сну в порівнянні з денними / вечірніми медсестрами. Засинання на 

нічній зміні відбувалося щонайменше один раз на тиждень серед 35,3% із 

різними змінами та 20,7% денних / вечірніх медсестр, що працюють у випадкові 

ночі. У порівнянні з денними / вечірніми робочими, робочі з різними змінами 

кивали головою частіше під час їзди до і з роботи. Це дослідження було 

особливо цікавим завдяки використанню соціально-економічно однорідної 

групи. 

Hänecke K та інші використовували дані Конфедерації Працівників щоб 

розслідувати, чи ризик нещасного випадку може залежати від годин на роботі і 

часу доби у робочому населенні Німеччини [5]. Дані про зареєстровані нещасні 

випадки на 1994 рік були отримані, і включали понад 1,2 мільйони записів. Всі 

аварії були перераховані відповідно до часу доби і години роботи. Оскільки 

дані не зареєстровані в Німеччині за кількістю робочих годин на день, і в які дні 

люди працюють, автори роботи побудували різні моделі експозиції,  які були 

перевірено на узгодженість з двома раніше проведеними незалежними 

дослідженнями. Для порівняння ризику нещасного випадку у відповідності до 

години роботи та часу дня, автори розрахували відносний ризик нещасного 

випадку як співвідношення частот аварії (у відсотках) до розрахованих даних 

про робочий час працездатного населення Німеччини (у відсотках). Результати 

показали велику кількість нещасних випадків для людей, що починають свою 

роботу о 06:00, 07:00 і 08:00. Найнижчу кількість нещасних випадків на роботі 

було знайдено серед людей, котрі мали початок роботи о 14:00 і навіть нижчий 

пік серед людей, починаючих свою роботу о 22:00-24:00. Що стосується 

тривалості роботи, дані показують експоненційне збільшення небезпеки аварії 

після 9-ї години роботи. Проте час доби (тобто вночі або вдень) не мав чіткого 

впливу на ризик нещасного випадку. Недоліки цього дослідження включають 

недостатню адекватність даних про вплив та потенційні похибки різноманітних 

професій з різними ризиками аварії. 

Gander PH та інші виконали загальнонаціональне дослідження серед 301 

анестезіологів Нової Зеландії, щоб оцінити зв'язок між годинами роботи і 

клінічними помилками, пов'язаними із втомою [6]. Анкета і зворотний конверт 

були надіслані до 433 анестезіологів у липні 1997 року та листопаді 1997. 

Анкета включала питання про робочий час (наприклад, середня кількість годин 

та ночей праці на тиждень, найдовший безперервний період ведення анестезії 

протягом останніх шести місяців), демографічні змінні, самостійно визначені 
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межі для підтримки безпеки пацієнтів та особистого благополуччя, і помилки, 

пов'язані з втомою. Частота відповіді становила 70%. Враховуючи, що для 

більшості інтернів нічна робота має на увазі розмиту зміну, для більшості 

фахівців нічна робота має на увазі прибуття за викликом. П'ять відсотків 

фахівців та 16% інтернів повідомили про середній робочий тиждень ≥70 годин. 

Сорок сім відсоток фахівців та 79% інтернів що найдовший робочий тиждень 

протягом попередніх шести місяців був ≥70 годин. П'ятдесят відсотків інтернів 

та 27% фахівців повідомили про середній робочий тиждень що перевищили 

власні обмеження на підтримку пацієнта у безпеці. Вісімдесят шість відсотків 

респондентів повідомили про помилки, пов'язані з втомою. Серед 14%, хто 

повідомив що ніколи не робив помилок, пов'язаних із втомою, середній вік та 

середній стаж були значно вище, ніж серед тих, хто повідомив про помилки 

(47,8 років проти 42,6 років і 21,4 років проти 14,4 років відповідно). Крім того, 

зв’язки були знайдені між помилками через втому і перевищенням самостійно 

визначених меж безпеки. Дослідження мало певні недоліки. Всі дані про вплив і 

результат були суб'єктивним. Типи помилок не були вказані, а кількість 

нагаданих помилок не зазначено. 

Hanowski RJ та співавтори провели польовий експеримент серед 73 водіїв 

вантажівок, що працюють на ліцензованій автотранспортній компанії [7]. 

Середній вік водіїв становив 31,9 років (діапазон 24-58). Розглянуто два 

питання: (i) загальна кількість сну та (ii) кількість сну перед тим, як потрапити 

у аварію. Обладнання для простого збору даних було встановлено у 

вантажівках, ведучи відеоспостереження як всередині салону так і за його 

межами. Критичні інциденти (аварії, майже аварії або конфлікти) були 

проаналізовані разом зі сном, записаним на актиграф. Критерії відбору для 

участі включали водіїв, що не носять окуляри і водіїв, що працюють перш за 

все вночі. Учасники були призначені для роботи на своїх звичайних маршрутах 

доставки. Набір даних був отриманий з приблизно 1.69 мільйону миль водіння, 

але початкові та кінцеві часи дослідження не були чітко визначені в статті. 

П'ятдесят вісім процентів критичних інцидентів були повідомлені в 10 і 11 

години водіння, а водії отримали значно менше сну у період до критичного 

інциденту, у порівнянні із середньою кількістю сну до цього. Сильні сторони 

дослідження полягають насамперед у тому, що експозиції та результати були 

об'єктивними, тобто в зафіксовані в "реальному світі". Недоліки дослідження 

включають його невеликі розмір вибірки та можливий відхилення вибору, 

оскільки водіїв вибрали за власним бажанням. 
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НЕОБХІДНІСТЬ ЗМІН НОРМ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ У ЗВʼЯЗКУ З 

ГЛОБАЛЬНИМ СТАРІННЯМ НАСЕЛЕННЯ 

 
Праховнік Н. А., к.т.н., доцент (каф. ОПЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського); 

Лєсніков Б. К., студ. (гр. КМ-41, ННК ІПСА КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Останніми десятиліттями частка населення літнього віку в розвинених 

країнах, на кшталт країни-члени Європейського Союзу та Америка, зростає. 

Україна в цьому контексті винятком з правил аж ніяк не є, особливо 

враховуючи низьку народжуваність останніх двох декад. 

Але, що релевантно до охорони праці, - також збільшується частка 

робітників похилого віку, що спричинено не лише вищезазначеним, але й як 

наслідок соціально-економічних змін, як-от збільшення пенсійного віку чи 

низька забезпеченість літніх осіб, що змушує їх залишатись на робочих місцях 

після досягнення формального пенсійного віку. Знову-ж таки, Україна, 

формально не маючи статусу розвиненої держави, цілком відчуває на собі 

ефект таких глобальних змін. 

Зрозуміло, що з часом ці процеси будуть тільки набувати сили, оскільки 

схожі початки схожих процесів можемо спостерігати навіть у найбільш 

економічно сильних держав, наприклад, Китаю. 

Зокрема, збільшення пенсійного віку має два можливих наслідки для 

галузі охорони праці. 

 необхідно враховувати, що професійні захворювання розвиваються не 

миттєво, а послідовно під час впливу на робочому місці, тому збільшення стажу 

призводить до того, що робітник піддається шкідливим впливам більший час, 

тобто ризик захворювань може зростати за межі значень, які були вирахувані 

під час впровадження початкових стандартів. Тут-таки варто зазначити, що, не 

викликаючи професійних захворювань, існують шкідливі впливи, які можуть 

призводити до погіршення стану робітника, маємо на увазі тут вплив на 

психологічний стан робітника виснажливою роботою 

 важливим є врахування працездатності осіб, що наближаються до 

пенсійного віку, зокрема, за даними Eurofound [1], тільки 33.7% осіб віком 50- 

54 роки не вважали себе спроможними виконувати ту саму роботу після 60 

років. Але така статистика є певною мірою оманливою, адже враховує в 

однаковій мірі і робітників, що працюють на низькокваліфікованих роботах, 

що, імовірно, відчувають суттєво більший вплив старіння на їх працездатність, 

так і працівників на посадах, що вимагають суто інтелектуальної праці. 

Також необхідно враховувати розвиток хронічних захворювань, що 

виникають з часом та не є професійними захворюваннями, але мають велике 

значення для працездатності. 

Тобто, роботодавець мусить зважати, що для необхідного рівня безпеки 

робітників є життєво важливим впроваджень додаткових заходів безпеки 

незалежно від того, чи є кожне окреме підприємство шкідливим для здоров'я 

робітників [2]. 
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Тож розглянемо, які саме проблеми можуть бути спричинені усiм 

переліченим: 

1. Фізіологічні системи. 

Мова йде про зміни, перш за все, наступних властивостей людського 

тіла - кількість кисню, яку організм може засвоїти, сила м'язів, постава, 

спритність, рухливість, витривалість. 

Моторика. Зокрема, коли мова йде про рухливість, варто приділяти особливу 

увагу рухливості суглобів. Саме вона впливає на здатність особи до дрібної 

моторики та великої моторики. Тобто, в контексті роботи, мова йде про 

загальну рухливість та здатність до маніпуляції об'єктів на робочому місці. 

Варто зазначити, що хоча ці фактори мають значну варіацію серед різних осіб, 

загалом рухомість зменшується вже у віці 20-60 років, а у віці 45 років різко 

зростає ризик артрозів [3]. 

Загальна сила м'язів. Схожі наслідки можемо спостерігати й тут, хоча 

дослідження показують ще більшу варіативність. Тренд виглядає наступним 

чином: у віці 40 років середня сила м'язів становить 95% від максимальної, у 

віці 50 спостерігаємо спад до 85%, до 65 років залишається лише 75% [5]. 

Зниження загальної м'язової сили не є значущим без пояснення - це явно 

спричиняє зниження стерпності до довготривалих впливів вимогливої праці [6], 

та, що більш важливо, в разі зниження можливостей може статись так, що 

фізично важка праця, яку робітник змушений виконувати, буде знаходитись на 

межі його можливостей, що, в свою чергу, призводить до підвищеної 

схильності до травм на виробництві. 

Травматичність. Існує тренд збільшення травматичності падінь, який 

корелює з зниженням фізичних можливостей та гнучкості. Це не єдині фактори, 

які впливають на цю статистику, важливо також враховувати занепад загальної 

сили. До статистик: смертність від падінь зростає у віці 45-54 років і є 

причиною близько 20% усіх смертельних випадків серед робітників віком 55 

років [4]. Також суттєвий вплив віку можемо спостерігати серед травм опорно- 

рухової системи, що з'являються з часом, мова в даному разі йде про "хронічні" 

травми. Зокрема, було з'ясовано, що травми, спричинені повторюваними діями 

виникають переважно у осіб віком 40-60 років. 

Також особи пенсійного та передпенсійного віку частіше не повертались 

на роботу після отримання травм, що спричинили часткову 

непрацеспроможність [5]. 

Зниження швидкості дій. Дослідження 1983 року показують, що в 

період з 16-25 до 28-56 відбувається значний спад рухливості людини. В тому- 

таки дослідженні було з'ясовано, що загальне реагування було на 30 відсотків 

повільнішим у осіб віком 66-87 років, аніж у групи осіб віком 18-30 років [4]. 

Кількість засвоюваного кисню та витривалість. У віці 65 років 

складає приблизно 70% від значень цієї ж величини у віці 20 років. 

Дослідження [5] показують, що з вибірки осіб віком 55-74 роки, які 

продовжували працювати якийсь час у зрілому віці, велика частина була 

сутулою та мала складності з присіданням (28%), підйом та перенесення 25 
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фунтів (23%) або з спробою стояти на ногах більш як дві години поспіль (22%). 

Більш за те, для 15% осіб було складно пройти 10 кроків  без  підтримки.  

Також було встановлено гендерні відмінності, оскільки більша частина жінок 

мала складнощі з виконанням поставлених завдань, аніж чоловіків. 

2. Час реакції, увага, розумові здібності. Дослідженнями встановлено, що 

з віком збільшується час реакції на подразники, зменшується обсяг робочої 

пам'яті, здатність до концентрації загалом. Зокрема, зменшення 

короткострокової пам'яті призводить до складнощів у вивченні нового 

матеріалу, зокрема такого, що потребує запам'ятовування складних та/або 

незвичних інструкцій. Зменшення здатності до концентрації викликає труднощі 

у виконанні паралельних дій або швидким перемиканням уваги з одного 

предмету на інший, що особливо важливо на посадах, які вимагають 

моніторингу різних величин і прийняття рішень на основі їх комплексу, за 

певних умов обираючи підмножину величин. Наприклад, дослідженнями [5] 

було з'ясовано, що з ускладненням завдання літнім робітникам було усе 

складніше впоратись з поставленими завданнями та їм було необхідно більше 

часу на його виконання. 

Але, незважаючи на усе вищеперераховане, немає однозначної відповіді 

на запитання, чи є необхідність запровадження нових стандартів для 

гарантування безпеки праці. Причин цьому декілька, й чи не найважливіша з 

них - механізми компенсації людського організму, які дозволяють робітникам, 

що певною мірою втратили фізичні можливості виконувати роботу з тією 

самою ефективністю за рахунок досвіду. 

Наприклад, з доповіді EU-OSHA [6], "Незважаючи на те, що з часом 

розумові здібності справді занепадають, продуктивність праці зменшується з 

достатньо малою імовірністю, через те, що літні особи загалом можуть 

компенсувати будь-які втрати з досвідом, кращими оцінками ситуації та 

значеннями, специфічними для цієї роботи. Також можемо говорити про 

підсилення таких властивостей, як здатність до логічної аргументації та 

мотивації до навчання, що дозволяє компенсувати будь-які зміни" 

Більш за те, отримані результати вказують на те, що вік як окремий 

фактор не є визначним для стану здоров'я особи, натомість проблеми 

виникають з накопиченням впливу шкідливих впливів протягом життя [6]. За 

даними [7] майже жоден з стереотипів не був підтверджений статистично через 

високу варіативність даних, зокрема хибними виявились стереотипи про вік як 

визначник стану здоров'я та довший час, необхідний для відпочинку для 

старших робітників. 

Щодо психологічних змін - досі немає переконливих досліджень, що 

вказували б на невідворотність або сталість таких процесів. Тобто не має 

можливості говорити про встановлені закономірності, а існуючі висновки не 

враховують усіх факторів. Одна з проблем, які стоять на заваді розв'язку цього 

питання - відсутність гарних метрик, особливо в підпунктах, що стосуються 

занепаду пам'яті та розумових здібностей. Результати [5] вказують на те, що 
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 небезпека для здоров'я та зниження працеспроможності спостерігаються 

лише в тому разі, якщо робота безпосередньо залежить від цих функцій 

робітника, в будь-якому іншому разі вплив не є встановленим фактом 

 коли мова йде про суто психологічні зміни, психологи вважають, що 

такі ефекти не є невідворотними та перманентними та існують практики, 

визнані ефективними, які спрямовані на відновлення цих властивостей у літніх 

осіб 

Більш за те, такі запобіжні або лікувальні заходи не є надскладними та в 

певних випадках можуть складатись виключно з балансування дієти [5]. 

Розглянемо методи, покликані встановити необхідні рівні безпеки: 
1. Покращення умов праці загалом, для усіх робітників, зменшуючи 

повторюваність роботи та з зменшенням кількості постійних навантажень [6]. 

Природно, що такі дії мають позитивний вплив на усіх робітників 

загалом, зменшуючи травматичність та стрес. 

2. Індивідуальні умови. 
Враховуючи усе вищесказане, стає зрозуміло, що, враховуючи 

різноманітність вимог, неможливо виділити окремий клас, який дозволяв би 

полегшити працю на основі тільки віку, до того ж, це можна було б розглядати 

як приклад дискримінації інший робітників. Тому пропонується відновлювати 

повну працеспроможність на індивідуальній основі, що дає можливість більш 

ефективно використовувати набуті навички літніх осіб, передаючи їм обов'язки 

консультації інших працівників та менторства над новими. Якщо ж мова йде 

про врахування індивідуальних фізичних потреб, то часто можливо знайти 

посаду, обов'язки на якій не будуть залежати від вад робітника. 

3. Оцінка    фізичного    стану    осіб,    що    працюють    [8]. 

Пропонується введення планових та стандартних поглиблених оцінок 

фізичного стану та врахування на їх основі індивідуальних потреб за 

допомогою типових заходів. 

4. Підвищення частоти моніторингу демографії працюючих осіб та 

заміщення "планових" величин "ковзними" [9]. Автори статті пропонують 

замість використання планових величин використовувати статичні прогнози з 

їх уточненням по мірі набуття нових даних. 
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ОСОБЛИВОСТІ АМЕРИКАНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО 

ГРАНИЧНИХ ЗНАЧЕНЬ ШУМОВОГО ВПЛИВУ 

 
Праховнік Н.А., к.т.н., доцент (каф. ОПЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського);  

Бахтіна М.В., студ. (гр. КА-41, ІПСА КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

Шум можна знайти всюди - в ресторані, на спортивному майданчику, в 

кінотеатрі, лікарні і школі. Чи можуть ті ж керівні принципи щодо шумового 

шуму, які застосовуються до працівників, також застосовуватися для оцінки 

ризику для широкої публіки? Слід розрізняти норми, призначений для захисту 

від загального шуму навколишнього середовища або шуму, що належить до 

сфери розваг; де враховуються галасливі види активності або відпочинку за 

межами робочого місця (наприклад, полювання, використання засобів 

управління харчуванням, прослуховування музики в навушниках, відвідування 

спортивних змагань, відвідування кінотеатрів і концертів), що може підвищити 

загальний ризик втрати слуху, а також норми для робочих місць. 

У даній роботі розглядаються деякі рекомендації Американських органів 

охорони праці по шуму, призначені для широкої спектру застосування. 

Втрата слуху, спричинена шумом (з англ.: noise induced hearing loss, 

NIHL; або професійна втрата слуху) - повільно розвивається порушення слуху, 

причиною якого є вплив виробничого шуму, рівень якого перевищує гранично 

допустимий, що представляє собою ураження звуковосприймаючого відділу 

слухового аналізатора (нейроепітеліальних структур внутрішнього вуха), і що 

виявляється клінічно у вигляді хронічної двосторонньої сенсоневральної 

приглухуватості. 

Дане порушення можна запобігти у 100%. Однак після його придбання 

воно є постійним і незворотнім. Розуміння і мінімізація ризиків, пов'язаних з 

шумовим опроміненням, є ключем до запобігання втрати слуху, пов'язаної з 

шумом. Національний інститут охорони праці США (НІОП) має давню історію 

керівництва в проведенні досліджень, вдосконалення заходів контролю і 

винесенні рекомендацій по граничних значень шуму для запобігання втрати 

слуху на роботі. Нижче буде так само розглянуто питання застосування 

рекомендованих обмежень на професійне опромінення до впливу в загальному 

середовищі з таких джерел, як вуличний шум, побутові прилади і рекреаційні 

розваги. 

Допустимий рівень шуму - це обмеження професійного впливу, яке було 

встановлено, щоб захистити трудящих від розвитку втрати слуху - досить 

значною, щоб ускладнити слухання або розуміння мови - протягом 40 робочої 

зміни. Ризик втрати слуху в результаті шумового впливу є складним питанням. 

Деякі поодинокі, короткі інтенсивні впливи (наприклад, постріли поблизу 

вашого вуха) можуть викликати негайну втрату слуху. Однак ці випадки 

рідкісні. Більшість викликаних шумом втрат слуху є результатом накопиченого 

збитку від багаторазового впливу небезпечних шумів. Крім того, ризик 

пошкодження від шуму залежить від декількох факторів: як голосно чути шум, 
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як довго ви його слухаєте, як сильно залежать ваші вуха від експозиції, і ваша 

індивідуальна чутливість до шуму. 

Для спрощення складного питання про ризик і захист якомога більшого 

числа працівників від впливу шуму створюються обмеження на рівень шуму. 

Допустимі норми шуму від НІОП не призначені для захисту всіх працівників 

від усіх пошкоджень слуху. При встановленні цього ліміту приблизно у 8% 

працюючих як і раніше може розвиватися втрата слуху. 

НІОП встановлює допустимий рівень шуму для захисту робітників від 

впливу на здоров'я людини небезпечних речовин і засобів, що зустрічаються на 

робочому місці. Ці межі ґрунтуються на найкращих наявних дослідженнях і 

практиці. У 1998 інститут встановив відносний рівень шуму для професійних 

шумів, який повинен бути 85 дБ, A-зважений (дБ [A]) в 8-годинному 

середньому по часу. Вплив на цей рівень або вище вважається небезпечним. 

Допустимий рівень шуму заснований на роботі 5 днів в тиждень і припускають, 

що людина проводить 16 годин на день, а також вихідні, в більш спокійних 

умовах. 

НІОП також визначає максимальну допустиму щоденну дозу шуму, 

виражену у відсотках. Наприклад, особа, яка постійно піддається 85 дБ (А) 

протягом 8-годинної робочої зміни, досягне 100% від щоденної дози шуму. У 

цьому граничному значенні "доза-сила" для 3-дБ, зазвичай іменується правилом 

обмінного курсу або принципу рівного енергоспоживання: для кожних 3-дБ 

збільшення рівня шуму, допустимий час впливу зменшується вдвічі. 

Наприклад, якщо рівень впливу збільшується до 88 дБ (А), робітники повинні 

бути працюватимуть лише чотири години. В якості альтернативи для кожних 3- 

дБ зниження рівня шуму допустимий час впливу подвоюється, як показано в 

таблиці нижче. 

 

Таблиця 1. 
Середні рівні шуму, необхідні для досягнення максимально допустимої 

щоденної дози 

Час для 

досягнення 100% 

шумовий дози 

Допустимий 

рівень шуму 

8 годин 85 дБ(А) 

4 години 88 дБ(А) 

2 години 91 дБ(А) 

60 хвилин 94 дБ(А) 

30 хвилин 97 дБ(А) 

15 хвилин 100 дБ(А) 

 
 

Що ж стосується шуму у поза робочий час, в 1974 Агентство з охорони 

навколишнього середовища США (АООС) в своїй доповіді рекомендувало 70 

дБ (А) протягом 24 годин (75 DB (a) протягом 8 годин) в якості середнього 
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граничного впливу для шуму навколишнього середовища в умови 

повсякденного життя. У документі АООС також вказані два інших обмеження 

на мовне втручання і роздратування (55 дБ (А) для роботи на вулиці і 45 дБ (A) 

для роботи в приміщенні). Дані межі були для захисту 96% загального числа 

населення від втрати слуху, а також для захисту "громадського здоров'я та 

добробуту" (визначаються як особистий комфорт і благополуччя, а також 

відсутність душевних страждань і роздратування). 

Обмеження НІОП і АООС ґрунтуються на одних і тих же наукових 

даних і правилах, що стосуються рівною енергії (тобто на 3-дБ компромісу по 

часу). Разом з тим норми НІОП і АООС призначені для захисту від різних 

проблем, оскільки граничні норми АООС встановлюються з метою запобігання 

шуму, який є подразником, а також втратою слуху, в той час як НІОП 

встановлюється граничне значення шуму виключно для захисту від втрати 

слуху. Граничні значення (85 проти 70) також різняться, оскільки граничний 

рівень АООС становить понад 24 годин без періоду відпочинку, а граничний 

показник НІОП враховує всього 8 годин і включає період відпочинку між 

впливами. Крім того, ліміт АООС включає в себе допущення до 1,6 дБ (А) для 

захисту від впливу протягом 365 днів на рік, а норми НІОП розраховані на 

захист від впливу на робоче місце протягом 250 робочих днів на рік. Нарешті, 

відповідно до закону про безпеку та гігієну праці АООС не розглядається 

питання про витрати або доцільності здійснення, оскільки Управління з 

охорони та охорони здоров'я на виробництві в якості основи для обов'язкового 

стандарту зобов'язана виконувати положення Закону про охорону праці та 

охорону здоров'я 1970 року. 

Важливо розрізняти рівень шуму і середньозважене шумовий вплив. 

Хоча рівні шуму описують інтенсивність звуків в даний момент часу, граничні 

значення впливу НІОП і АООС встановлюються в якості усередненого за часом 

дії за певний період. Завдяки розвитку інформаційних технологій люди можуть 

вимірювати середній рівень шуму за межами роботи за допомогою вимірника 

рівня звуку або додатки для вимірювання звуку на смартфоні. Рівень звуку в 

даний момент часу може бути вище межі впливу без створення ризику, за 

умови, що він буде збалансований протягом дня на більш низьких рівнях. 

Навіть без знання вашого виваженого за часом середнього значення, якщо 

індикатор показує рівень 85 дБ (А) або вище, НІОП рекомендує вжити заходів 

обережності для захисту слуху шляхом зменшення шуму, коли це можливо, 

обмеження часу експозиції та / або використання відповідних засобів захисту 

слуху. 

Як бачимо, норми шумового рівня в США практично ідентичні нормам, 

закладеним в українському законодавстві, що підтверджує якість дослідження, 

що проводяться в більшості країн, щодо допустимого порогу шуму, особливо 

на робочих місцях. 
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Вcтуп. В XXI ст. в інформаційну епоху, супроводжувану комп'ютерною 

та цифровою революцією, зміною технічної реальності в ході четвертої 

промислової революції, людина стикається зі збільшенням загроз 

життєдіяльності людства: різке зростання ймовірності природних, соціальних, 

техногенних і космічних катастроф. Нагальним завданням є інформаційна 

безпека, особливо у зв'язку з процесами симбіозу людини і техніки, в ході 

роботизації, кіборгизації, впровадження об'єктів з штучним інтелектом. 

Позитивними прикладами систем із штучним інтелектом, які 

застосовуються в даний час, можуть служити системи автономного управління. 

Широко використовуються медичні діагностичні програми. Відомі успіхи в 

робототехніці, кіборгизації, в розумінні елементів природної мови. Блискуче 

показали себе об'єкти з штучним інтелектом у військовій сфері, в системах 

протиповітряної оборони, у проведенні кібервійн, а також для забезпечення 

інших завдань національної безпеки. 

Предметом дослідження є загальна оцінка ризиків та проблема 

створення механізмів контролю штучного інтелекту. Розгляд вищезазначених 

питань буде проводитись з урахуванням вимог охорони праці. 

Аналіз публікацій. Штучний інтелект, імітуючи розумову активність 

людини, досяг  досить високого рівня   і відмінно  виконує завдання  з 

розпізнавання, класифікації,  прийняття  рішень і  т.  д. Подібні завдання 

вирішуються і при забезпеченні безпеки, а так як штучний інтелект дозволяє це 

робити точніше і швидше, то його широко використовують для побудови 

систем безпеки життєдіяльності людини. До таких систем можна віднести 

сенсорні мережі, «розумну» техніку, «розумні» будинки. Можна вважати, що в 

цьому напрямку   розробка штучного інтелекту  в цілях оптимізації та 

забезпечення безпеки життєдіяльності людини здійснюється успішно [1, с. 108]. 

Основні результати дослідження. Наскільки широко людство може 

використовувати  досягнення   в області   розвитку  штучного  інтелекту, не 

нашкодивши своєї біологічної та соціокультурної сутності? Експеримент 

вчених з університету Кента (Великобританії) виявив вплив GPS-навігаторів на 

розумові процеси людини [2]. Вчені припустили, що, позбавляючи людину від 

будь-яких інтелектуальних функцій за рахунок впровадження системи 

штучного інтелекту, ми «розвантажуємо» мозок від рутинних дій, але 

«відпочиваючі» частини мозку, які відповідали за цю діяльність, можуть почати 

деградувати. 

Зворотною стороною передачі безпеки життєдіяльності людини 

штучному інтелекту є той факт, що людина потребує забезпечення безпеки 

постійно, тому і відповідні системи повинні працювати безперервно. Однак 

подібні системи дуже складні, їх алгоритми чутливі до найменших змін. А чим 
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складніше система, тим більше чинників, які можуть вивести її з нормального 

функціонування. Програмне забезпечення систем буде постійно застарівати, 

технічний пристрій − старіти, виходити з ладу. 

Якщо побудувати систему забезпечення безпеки життєдіяльності людини 

тільки на використанні технічних засобів, то завжди буде ймовірність виходу з 

ладу подібної техніки, що веде до високої вразливості захищених об'єктів. В 

середині травня 2017 р. світ потрясло зараження мережним вірусом 

WannaCrypt. З його допомогою виявилися заражені і виведені з ладу понад 200 

тисяч комп'ютерів в десятках країн світу (причому очевидно, що всі офіційні 

державні сайти та сайти провідних корпорацій володіють стійкими системами 

захисту інформації у власних мережах) [3]. 

Останнім часом набуває популярності такий феномен, як «розумний» 

будинок [4]. Він являє собою автоматизовану інтелектуальну систему, 

спрямовану на підвищення якості життя людини за допомогою 

високотехнологічних пристроїв. Наслідки від «хакерських атак» на «розумний» 

будинок можуть бути непередбачуваними, наприклад, зловмисники отримують 

доступ до важливих елементів будинку, таким, як сервери зберігання 

інформації, засоби комунікації, управління електрикою, опаленням, вентиляція 

і т. д. В результаті «розумний» будинок з комфортного і безпечного житла в 

одну мить може перетворитися в «пастку», що несе загрозу життя мешканців 

котеджу. Повністю покладатися на інформаційні технології, об'єкти з штучним 

інтелектом у таких проектах не можна, повинна існувати паралельна система 

«ручного захисту» і можливість перемикання на запасну, постійно 

поновлювану (електронну) систему. Таким чином, процес захисту «розумних» 

будинків стає пролонгованим, неможливо створити ідеальну інтелектуальну 

системи захисту, коли проти неї «грає» творчий розум людини. 

Відомий вчений С. Хокінг, аналізуючи поведінку сучасної людини і 

використання передових технологій, також висловив побоювання, що широке 

застосування штучного інтелекту може перетворитися за своїми наслідками для 

людей, які живуть в інформаційному суспільстві, в найгірше, що коли-небудь 

могло статися з людством. Він неодноразово говорив, що всі переваги 

попередніх винаходів незрівнянні з тим, що може статися найближчим часом у 

процесі використання об'єктів із штучним інтелектом. С. Хокінг вважає, що 

розвиток програмного забезпечення, орієнтований на самовдосконалення 

штучного інтелекту, може перетворитися на катастрофу для людства. А якщо 

при цьому штучний інтелект буде контролювати безпеку життєдіяльності 

людини, то людство просто виявиться беззахисним в цьому протистоянні [5]. 

На початку січня 2017 р.  в  Каліфорнії  проходила  конференція  

Beneficial AI 2017. Результатом конференції стали «Азіломарскі принципи 

штучного інтелекту», в рамках яких повинні відбуватися подальші дослідження 

у сфері штучного інтелекту. 

Основні положення цих принципів (скорочено): 
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 дослідження в сфері штучного інтелекту має бути створення не 

некерованого, а корисного інтелекту безпечного і надійного протягом усього 

терміну експлуатації; 

 розробники штучного інтелекту грають ключову роль у формуванні 

моральних наслідків його і несуть обов'язок впливати на такі наслідки; 

 участь автономної системи в процесі прийняття судових рішень повинна 

супроводжуватися наданням переконливих пояснень, які можуть бути 

перевірені ще раз людьми з компетентних органів влади; 

 системи штучного інтелекту повинні розроблятися і працювати таким 

чином, щоб бути сумісними з ідеалами людської гідності, його правами і 

свободами; 

 системи штучного інтелекту, що розробляються з можливістю 

рекурсивного самовдосконалення або самовідтворення з наступним швидким 

збільшенням їх кількості або якості, повинні відповідати суворим критеріям 

безпеки і контролю 

 суперінтелект повинен розроблятися тільки для служіння на благо 

всього людства, а не однієї держави або організації [6]. 

Оскільки управління системами з штучним інтелектом вимагають 

підготовки висококваліфікованих кадрів, не варто забувати, що фахівець 

повинен володіти не тільки професійними знаннями, він повинен вміти 

мислити, бути здатним змінювати стереотипи сприйняття дійсності, а, отже, – 

володіти глибокою гуманітарною підготовкою. Доводиться визнати, що якісна 

освіта стає чинником безпеки життєдіяльності людства [7]. 

Висновки. До процесу передачі забезпечення безпеки життєдіяльності 

людини в руки штучного інтелекту потрібно ставитися дуже обережно і 

постійно контролювати всі можливі наслідки. Можна рекомендувати фахівцям 

використовувати різні пристрої, що різняться за принципом дії, щоб вони могли 

доповнювати один одне і стабілізувати систему в цілому. Слід створювати 

програми, що виключають можливість нанесення пристроєм з штучним 

інтелектом шкоди людині і його безпеці. Найважливішим елементом системи 

безпеки життєдіяльності повинна залишатися сама людина, її природній розум, 

розвинений інтелект, здатність до творчості. Сам же штучний інтелект як 

елемент нашого життя постійно створює перед окремою людиною, державою, 

суспільством в цілому ситуацію перманентного вибору принципово нових 

варіантів, які були відсутні в перехідних станах попередніх епох [8]. 
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Анотація. Розглянуто проблему безпечної експлуатації допоміжних 

інфраструктурних об'єктів, розташованих в основі підземної споруди великої 

протяжності, що деформується. Дано оцінку рівня напружень в матеріалі 

конструкцій допоміжних об'єктів, що знаходяться в масиві ґрунту підстави 

підземної споруди в порівнянні з опірністю матеріалу конструкцій. 

Рекомендовано заходи щодо запобігання руйнування матеріалу конструкцій 

допоміжних об'єктів. 

Ключові слова: підземна конструкція, матеріали, допоміжний об'єкт, 

ґрунтова основа, компоненти напружень, компоненти деформацій, еліпсоїд 

напружень. 

Мета роботи: дати оцінку безпечного стану підстави підземної споруди з 

урахуванням впливу деформації конструкцій допоміжних об'єктів, а також 

самої споруди. 

Результати досліджень. В літературі [1...3] наводиться розрахунок 

конструкцій на пружній основі, а також визначається напружений стан 

ізотропної та анізотропної грунтової підстави споруди. Однак при цьому 

відсутня оцінка можливих неприпустимих величин деформацій в конструкціях 

допоміжних об'єктів, розміщених в підставі протяжної підземної споруди. 

Визначення напружено-деформованого стану основи довгомірної 

підземної споруди можна віднести до плоскої задачі. Плоскі задачі 

досліджують плоский деформований і плоский напружений стан на основі 

закономірностей теорії пружності. У першому випадку розподілене 

навантаження діє по осі OY, тоді σy ≠ 0; відносна деформація в напрямі осі OY 

дорівнює нулю (рис.1, а, б,). 

 

 

Рис.1. Плоска задача про напружено-деформований стан лінійних споруд: 

а) - каналу; б) - стрічкового фундаменту; в) – підпірної стіни. 

Самедов А. М. 
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У другому випадку (рис.2) значення відносної деформації у напрямку осі 

OY відрізняється від нуля, тобто ey≠0. 
 
 

 

Рис.2. Плоске навантаження, при якому відносна деформація у напрямку 

осі OY відрізняється від нуля, тобто ey ≠ 0. 

 

Позначаючи компоненти деформацій 𝑒𝑥, 𝑒𝑦, 𝛾𝑥𝑦, переміщення 𝑈, 𝑉, 

компоненти напружень 𝜎𝑥, 𝜎𝑦, 𝜏𝑥𝑦, для стисливого ізотропного матеріалу можна 

записати гаступні залежності: 

                                𝑒𝑥 =
𝜕𝑈

𝜕𝑥
;   𝑒𝑧 =

𝜕𝑉

𝜕𝑧
;  𝛾𝑥𝑧 =

𝜕𝑉

𝜕𝑥
+
𝜕𝑈

𝜕𝑧
                                               (1) 

Для плоского напруженого стану згідно з законом Гука компоненти 

деформацій: 

𝑒𝑥 =
1

𝐸
(𝜎𝑥 − 𝜇𝜎𝑧);  𝑒𝑧 =

1

𝐸
(𝜎𝑧 − 𝜇𝜎𝑥); 𝛾𝑥𝑧 =

1

𝐸
𝜏𝑥𝑧 ;                                           (2) 

Для плоского деформованого стану за Гуком компоненти деформацій 

будуть: 

𝑒𝑥 =
1

2𝐺
[(1 − 𝜇)𝜎𝑥 − 𝜇𝜎𝑧];  𝑒𝑧 =

1

2𝐺
[(1 − 𝜇)𝜎𝑧 − 𝜇𝜎𝑥];                                  (3) 

                                                      𝛾𝑥𝑧 =
1

𝐺
𝜏𝑥𝑧                                                                   (4) 

Диференційне рівняння рівноваги отримає вигляд: 

                               
 𝜕𝜎𝑥

𝜕𝑥
+
𝜕𝜏𝑥𝑧

𝜕𝑧
= 0; 

𝜕𝜏𝑥𝑧

𝜕𝑥
+
𝜕𝜎𝑧

𝜕𝑧
= 𝛾                                                  (5) 

де  𝜏𝑥𝑧 – компоненти дотичних напружень; 𝛾 – питома вага материалу 
конструкцій споруди. 

Якщо компоненти напружень в рівняннях (4) замінити компонентами 

деформацій, отримаєм рівняння Навьє для плоских тел в наступному вигляді: 
 

                                       {
(1 − 2𝜇)∇ 2𝑈 +

𝜕(𝑒𝑥+𝑒𝑧)

𝜕𝑥
 = 0

(1 − 2𝜇)∇ 2𝑉 +
𝜕(𝑒𝑥+𝑒𝑧)

𝜕𝑧
 = 0 

                                                      (6) 

Рішенням системи рівнянь (5) отримаєм: 
𝜕2(𝑒𝑥+𝑒𝑧)

𝜕𝑥2
+
𝜕2(𝑒𝑥+𝑒𝑧)

𝜕𝑧2
= ∇2(𝑒𝑥 + 𝑒𝑧) = 0;                                                                   (7) 

                                                     ∇2=
𝜕2

𝜕𝑥2
+

𝜕2

𝜕𝑧2
                                                      (8) 

Тут ∇2- оператор Лапласа. 
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В формулах (1) дві невідомі функції зміщень 𝑈(𝑥,𝑧) и 𝑉(𝑥, 𝑧) з трьома 

залежностями звязані між собою. З цих залежностей останню можна 

ліквидувати шляхом диференціювання. Дійсно, якщо першу диференціювати  

по 𝑧, а другу по 𝑥, отримаєм: 

                                      
𝜕2𝑒𝑥

𝜕𝑧2
+

𝜕2𝑈

𝜕𝑧2𝜕𝑥
;  
𝜕2𝑒𝑍

𝜕𝑥2
+

𝜕3𝑈

𝜕𝑥2𝜕𝑧
                                                (9) 

Послідовно диференціюючи третю величину із (1) в правій и лівій 

частинах по 𝑥 і 𝑧, отримаєм: 

                                               
𝜕2𝛾𝑥𝑧

𝜕𝑥𝜕𝑧
=

𝜕3𝑉

𝜕𝑥2𝜕𝑧
+

𝜕3𝑈

𝜕𝑥𝜕𝑧2
                                                      (10) 

Якщо співставити останні дві величини, отримаєм умову нерозривності 

компонентів деформацій при напружено-деформованому стані працюючих 

плоских споруд: 

                                               
𝜕2𝛾𝑥𝑧

𝜕𝑥𝜕𝑧
=

𝜕2𝑒𝑥

𝜕𝑧2
+
𝜕2𝑒𝑧

𝜕𝑥2
                                                          (11) 

Розглянемо рішення плоскої задачі напруженого стану основи від 

рівномірно розподіленим навантаженням від підземної споруди. Припустимо, 

що на поверхні основи під підошвою підземної споруди з арочними 

конструкціями, котрі спираються на стрічковий фундамент, діє рівномірно 

розподілене навантаження інтенсивністю q, кН / м2 або Н / см2. Потрібно 

визначити компоненти напружень на глибині Z в довільній точці M, де 

знаходиться підземний колектор, і дати оцінку міцності матеріалу конструкцій 

коллектора (рис.3). Якщо від компонентів напружень, що виникають внаслідок 

навантаження від споруди, можуть деформуватися конструкції колектора, 

необхідно вжити заходів щодо збільшення міцності матеріалу конструкції 

колектора або посилювати фундамент споруди. 

З’єднуємо променями точку 𝑀 з початковою і кінцевою точками діючого 

навантаження від ваги споруди 𝑞. Отриманий кут 𝛼 буде кутом видимості. 
 

 

Рис.3. Плоский напружено-деформований стан підземної споруди (𝑎) і 

розрахункова схема визначення компонентів напружень 𝜎𝑧, 𝜎𝑦 и 𝜏𝑦𝑧 =  𝜏𝑧𝑦  в 

точці 𝑀(б). 
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Напрямки дії компонентів напружень σz, σy і τyz = τzy в точці M  

приймаємо у вигляді трикутника (рис. 3, б). Проведемо з точки M бісектрису 

кута α і приймемо за початок координат OY і OZ точку О, яка знаходиться в 

центрі діючого навантаження q. Вісь нормальних максимальних напружень σz 

вертикальна і утворює з променем, що з'єднує віддалений кінець діючого 

навантаження q, кут β, або з променем, що проходить по бісектрисі кута α / 2, 

кут β’, тобто β = β '+ α / 2. Тоді компоненти напружень мають вигляд: 
 

{
 
 

 
 𝜎𝑧 =

𝑞

𝜋
(𝛼 + 𝑠𝑖𝑛𝛼 ∙ 𝑐𝑜𝑠2𝛽)

𝜎𝑦 =
𝑞

𝜋
(𝛼 − 𝑠𝑖𝑛𝛼 ∙ 𝑐𝑜𝑠2𝛽)

𝜏𝑦𝑧 = 𝜏𝑧𝑦 =
𝑞

𝜋
(𝑠𝑖𝑛𝛼 ∙ 𝑠𝑖𝑛2𝛽)
 

                                                                   (12)

Тут 𝛼 і 𝛽 вимірюються в радіанах. 

Якщо визначити співвідношення 𝑧/𝑏 та 𝑦/𝑏, можна використати 

коефіціенти 𝐾𝑧, 𝐾𝑦, 𝐾𝑦𝑧 у вигляді: 

𝜎𝑧   =  𝐾𝑧𝑞;  𝜎𝑦   = 𝐾𝑦𝑞;  𝜏𝑦𝑧  = 𝜏𝑧𝑦   = 𝐾𝑦𝑧𝑞 (13) 

Таким чином, компоненти напружень залежать від розташування точки 

𝑀, кута видимості 𝛼 і кута 𝛽 = 𝛽′ + 𝛼/2. 
Припустимо, що від діючого рівномірно розподіленого навантаження 

подземної споруди 𝑞 по глибині масиву 𝑧 в точках 𝑀1, 𝑀2 і 𝑀3(рис. 4) 
знаходиться допоміжний об’єкт. Під дією навантаження 𝑞 в масиві основи 
виникають напруження, які можуть деформувати конструкції допоміжних 

обєктів або зруйнувати саму споруду. Потрібно визначити компоненти 

напружень в точках M1, M2 і M3. Рішення плоскої задачі виконуємо із 

застосуванням компонентів головних напружень σ1 і σ2. Точки M1, M2 і M3, де 

моуть знаходитись конструкції допоміжних об'єктів, з'єднуємо променями з 

початком і кінцем навантажень q, отримуючи кути видимості α1, α2 і α3. З точок 

M1, M2 і M3 проводимо бісектриси кутів α1, α2 і α3 і на бисектрисах відкладаєм 

величини компонентів головних напружень σ1, σ2, що визначаються за 

формулами: 

                                         {
𝜎1 =

𝑞

𝜋
(𝛼 + 𝑠𝑖𝑛𝛼)

𝜎2 =
𝑞

𝜋
(𝛼 − 𝑠𝑖𝑛𝛼)

                                                              (14) 

У перпендикулярному напрямку до бісектрис відкладаємо величину 

напруження σ2. Завдавши величини σ1 і σ2 в точках, будуємо в них еліпсоїди 

напружень. Ці еліпсоїди характеризують характер напруженого стану в даних 

точках. Чим більш витягнутий еліпсоїд, тим більше величина напружень в 

даній точці наближається до стану зсуву. Чим більше еліпсоїд набуває форму 

кола, тим більше в даній точці грунт стискається, тобто в цій точці відбувається 

ущільнення грунту. 

Порівняємо величини максимальних компонентів головних напружень σ1 

з граничною опірністю матеріалів конструкцій Rгр, що знаходяться в точках 

M1, M2 і M3. У разі σ1> Rгр вживаються заходи щодо посилення конструкцій 
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допоміжних об'єктів, що знаходяться в цих точках. Для цього або збільшується 

Rгр матеріалу конструкції, або використовується зміцнення грунту основи 

механічним, фізичним або хімічним способами. Можливий також перехід до 

пальових фундаментів або до влаштування споруди типу «стіна в грунті» під 

підошвою підземного об’єкта. 

 

Рис.4. Розрахункова схема для побудови еліпсоїдів головних напружень 

σ1 і σ2 в масиві підстави підземної споруди 

 

На основі викладеного вище можна зробити наступні висновки: 
Під дією власної ваги підземної споруди в її підставі виникає напружений 

стан, які може зруйнувати допоміжний об'єкт (колодязь, трубопровід, колектор 

і ін.). 

У зв'язку з цим визначення величин компонентів напружень і порівняння 

з опірністю матеріалів конструкцій допоміжного об'єкта дозволить своєчасно 

вжити відповідних заходів. Попередити аварійний стан, що загрожує безпеці 

експлуатації підземних споруд, можна шляхом посилення конструкцій об'єктів, 

тобто збільшенням Rгр конструкцій, що потребують захисту, а також шляхом 

закріплення всього масиву підстави під підошвою споруди механічним 

ущільненням чи закріпленням хімічними або фізичними методами. 
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ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ З НАНОМАТЕРІАЛАМИ 

 
Скоробогатько О. С., студентка (гр. БТ-41, ФБТ КПІ ім. Ігоря Сікорського); 

Гусєв А. М., к.б.н., доцент (каф. ОПЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Вступ. Ненормоване використання пестицидів та добрив викликає 

забруднення навколишнього середовища, накопичення в сільськогосподарських 

ґрунтах пестицидів та патогенів, а також втрату біорізноманіття. 

Нанотехнології, що використовують наноматеріали, мають потенційні агро- 

біотехнологічні програми для полегшення цих проблем. 

Основними перевагами використання нанотехнологій у рослинних та 

ґрунтових системах є здатність наноматеріалів сприяти: 

 контрольованому випуску агрохімікатів для збагачення рослин 

корисними речовинами та їх захисту від шкідників та патогенів; 

 точній доставці генетичного матеріалу при розробці генетично- 

інженерних штамів; 

 чутливому виявленню хвороб рослин та забруднюючих речовин; 

 захисту та формуванню ґрунтових структур. 

Наприклад, пористий кремнезем (15 нм) і наночастинки з біологічно 

розщепленими полімерними хітозанами (78 нм) показали повільне вивільнення 

інкапсульованого пестициду та добрив, відповідно. Даний підхід забезпечує 

рівномірний розподіл діючих речовин, що знижує ризики негативної їх дії на 

промислово цінні рослини. Нанорозмірне золото (5-25 нм) здатне доставляти 

ДНК до клітин рослин з високою точністю, а наносенсори на основі оксиду 

заліза (30 нм) виявляють присутність пестицидів за декілька хвилин, що дає 

можливість підвищити позитивний вплив допоміжних наноматеріалів на ріст та 

розвиток рослин. Це сприяє розвитку точного землеробства шляхом мінімізації 

забруднення та максимізації ефективності сільськогосподарської практики [1]. 

З іншого боку, інженерні наноматеріали ставлять багато нових питань про 

оцінку ризиків, на яких досі немає відповідей. На сьогоднішній день існують 

добровільні ініціативи з оцінки промислової небезпеки, які можна вважати 

життєво важливими щодо питань охорони праці та безпеки навколишнього 

середовища, пов'язаних з інженерними наноматеріали. У даній роботі 

досліджено основні характеристики наноматеріалів, особливості їхнього 

виготовлення і використання, а також можливі ризики для розробників та 

інженерів, які працюють у даному напрямку. 

Предметом дослідження аналіз можливого шкідливого впливу 

наноматеріалів в умовах наукових лабораторій. 

Мета дослідження. Розглянути вимоги охорони праці, а також інші 

фактори, що впливають на ефективність та безпеку роботи персоналу 

лабораторій. 

Аналіз публікацій. Можливість негативного впливу наноматеріалів на 

здоров'я людини та навколишнє середовище є спірним питанням і ряд 

публікацій було присвячено особливостям роботи з даними речовинами. 
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Зазвичай, дослідникам, що працюють з наночастками рекомендується 

використовувати засоби лабораторного захисту (наприклад, впровадження 

бар'єрів навколо небезпечного джерела, щоб запобігти його розповсюдження) 

або HEPA (High Efficiency Particulate Air – високоефективне втримування 

часток), та засоби індивідуального захисту (такі як відповідні респіратори, 

маски для обличчя та рукавички). 

Нижче наведено результати опитування інженерів європейських 

біотехнологічних компаній щодо правил безпеки, що застосовуються в 

лабораторіях щодо поводження з наноматеріалами. Так, лише 10% дослідників, 

які працюють з наноматеріалами використовують нанозахисні капюшони, і 

кожен четвертий не користується жодними засобами лабораторного захисту. 

Знаючи про можливість потрапляння наночасток до повітряного пилу, а 

згодом і до легень, що підвищує ризик розвитку локальних захворювань, 

близько 30%дослідників не використовує жодних додаткових засобів захисту 

органів дихання (користуються стандартними, що розроблені для роботи з 

високомолекулярними речовинами). Крім того, більша частина дослідницьких 

лабораторій позбавляються від відпрацьованих наноматеріалів так само, як від 

інших хімікатів. Жодних додаткових дій для утилізації наноречовин не 

проводиться взагалі [2]. 

При опитуванні вчених, інженерів та інших людей з різних частин світу, 

робота яких безпосередньо пов’язана з наночастками, про їх обізнаність щодо 

регулювання роботи з наноматеріалами на національних, обласних та 

організаційних рівнях, було отримано досить невтішні дані. Близько 90% 

учасників статистичного дослідження або не були ознайомлені з правилами, 

обмеженнями та вимогами, що стосуються роботи з наночастинками, або не 

думали, що такі існують (Табл. 1.). 

Більш того, майже три чверті опитаних повідомили, що їхні організації не 

мають внутрішніх правил, що стосуються поводження з наноречовинами. З 

наноматеріалів, що використовуються у сучасній промисловості, 

найпоширенішими є неорганічні матеріали (42,2%) та нанотрубки на основі 

вуглецю (31,9%). Основною небезпекою використання новітніх підходів на 

основі наночастинок є недослідженість їх тривалої дії на людський організм та 

недостатньою пристосованістю сучасного обладнання для повного захисту 

організму працівників від потрапляння наночастинок [3]. 
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Основні результати дослідження. Практика охорони праці та безпеки 

навколишнього середовища у багатьох дослідницьких лабораторіях по всьому 

світу не враховує важливих аспектів даного напрямку наукової роботи через 

ряд причин. По-перше, токсичність наноматеріалів не є простою для 

дослідження, оскільки вона залежить від багатьох факторів, включаючи розмір, 

площа поверхні, хімічний склад, форма, агрегація, поверхневе покриття та 

розчинність. 

Крім того, більшість опублікованих досліджень підкреслює гостру 

токсичність і смертність, а не хронічний прояв та захворюваність, що свідчить 

про досить агресивну біологічну дію наночасток. Але публікації, що надали 

таку інформацію, мають деякі недоліки, оскільки дослідження проводилися на 

тваринах використовуючи досить високі концентрації найпоширеніших 

наночасток впродовж короткого проміжку часу. У випадку інженерів, що 

працюють з наноматеріалами, вплив останніх досить тривалий, а концентрація 

часток, що потрапляють до організму коливається, залежно від оснащення 

лабораторії та особливостей роботи працівника[4, 5]. Тому така 

експериментальна інформація не може бути прийнятою за основу для розробки 

загальноприйнятих правил поводження з наноматеріалами. 

Незважаючи на те, що були зроблені спроби створити міжнародні 

стандарти для управління ризиками наноматеріалів, досі відсутні широко 

прийняті обмеження на роботу з наноматеріалами на рівні стандартів роботи з 

токсичними органічними та неорганічними речовинами. Саме тому, немає 

загально визнаного еталону, що може бути використаний для встановлення 

правил безпеки для роботи з наноматеріалами [6]. 

Найбільшу небезпеку становлять наночастки при їх вдиханні (особливо це 

стосується часток з аеродинамічним діаметром 100 нм). Першими реакціями 

організму можуть бути запалення легенів, окислювальний стрес, і 

пошкодження органів, що пов'язані з дихальною системою (оскільки 

наночастинки потрапляють у кровотік). 
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Схожий вплив на організм людей мають кварц, мінеральні частинки пилу 

(наприклад, вугілля та силікати), азбестові волокна, що викликають 

окислювальні травми, запалення, фіброз, цитотоксичність. 

Малий розмір, велика площа поверхні та здатність генерувати активні 

форми кисневмісних сполук є, з одного боку, промислово цінними 

характеристиками, з іншого, фізико-хімічними властивостями, що надають 

високу біоактивність навіть інертним у звичайному стані речовинам. 

Підходи безпеки та охорони праці. Для більшості процесів та робочих 

завдань контроль над переходами наноаерозолів у повітря здійснюється за 

допомогою широкого спектру методів технічного контролю, що разом з 

ідентифікацією також забезпечують захист виробничих приміщень. Одними з 

основних засобів забезпечення контролю і очищення є витяжні шафи з 

потужними системами вентиляції, призначені саме для ефективного видалення 

наночасток. 

У наукових нанотехнологічних центрах мають бути продумані шляхи 

ізоляції працівників від небезпечних операцій, процесів, обладнання або 

середовищ за допомогою дотримання безпечної відстані, фізичного 

відокремлення, бар’єрів, контрольних приміщень, ізоляційних блоків, закритих 

систем або контейнерів (наприклад, герметичні реактори, закриті контейнери 

або посудини, корпуси насосів, коробок для рукавичок) і ефективної роботи 

вентиляції. 

Поведінка наночастинок сильно відрізняється залежно від розмірів та 

ступеня агломерації. Повітряно-агломераційні наночастинки поводяться так 

само, як і гази, що дозволяє швидко розповсюджуватись на великі відстані. З 

цієї причини системи інженерного контролю, такі як бар’єрування та 

вентиляція, повинні бути розроблені відповідно до газоподібних і 

молекулярних властивостей наночастинок. Тому на заключній стадії фільтрації 

рекомендується використання вологого скрубберування або електростатичного 

осадження. Принцип захоплення, що включає електростатичне притягання, 

особливо ефективний для дуже дрібних частинок. 

Захисний одяг, який є необхідною вимогою для хімічної лабораторії має 

включати наступні засоби (нижче наведено базовий список, який повинен 

корегуватися залежно від особливостей поекту): 

- закриті туфлі з низькопроникного матеріалу; 

- довгі штани без манжет, сорочка з довгими рукавами; 
- рукавички типу рукавиці або нітрилові рукавички з розширеними 

рукавами; 

- хімічні бризкозахисні окуляри та лабораторні халати. 
Стандартні випробування показали, що неткані тканини, такі як 

поліетиленові текстильні матеріали високої щільності, видалися набагато 

ефективнішим проти проникнення наночастинок. Таким чином, рекомендується 

уникати використання захисного одягу з бавовняних тканин. 

Дифузійні тести з наночастинками показали, що наночастинки можуть 

проникати через комерційно доступні рукавички. Виявлено, що матеріал 
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рукавичок не є єдиним критерієм, і процес розробки та товщина також є 

основними проблемами. Внаслідок цього рекомендується використовувати 

принаймні два шари рукавичок. 

Використання респіраторів часто вимагається, коли інженерні та 

адміністративні контролі не забезпечують повного захисту працівників від 

забрудненого повітря і контакту з наночастинками, що перевищує регуляторну 

межу або ціль внутрішнього контролю. За останніх 5 років значно підвищилися 

вимоги до знешкодження відходів нанотехнологічного виробництва, але ризик 

неповного елімінування шкідливих компонентів з навколишнього середовища 

лишається [7]. 

Висновки. Незважаючи на значний прорив в промисловості, медицині та 

сільському господарстві завдяки використанню наночасток, необхідним є 

проведення досліджень з метою встановлення впливу наночасток на організм 

людини при постійному контакті з наноматеріалами. Доцільно також запустити 

програми з розробки та широкого впровадження ультра чутливих витяжних 

шаф та інших засобів захисту працівників нанотехнологічних лабораторій . 

Станом на сьогодні, впроваджено велику кількість вимог та інструкцій щодо 

ведення нанотехнологічних проектів, але досі невідкладною задачею світової 

спільноти є встановлення загально прийнятих міжнародних стандартів щодо 

поводження з наноматеріалами. 
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ІННОВАЦІЇ У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ 

 
Сніжко Б. М., студ. (гр. КА-41, ІПСА КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Проблема покращення умов праці на основі інноваційних досягнень 

науково-технічного прогресу потребує глибокого та системного вивчення 

соціальних наслідків їх впровадження із залученням економічних, 

психологічних, фізіологічних, ергономічних та інших досліджень. Варто 

зазначити, що нечуваний раніше науково-технічний прогрес, який відбувається 

ось уже понад століття, не призвів до очікуваного результату у сфері 

покращення умов праці. Саме тому проблема пошуку інноваційних рішень у 

галузі безпеки праці стоїть особливо гостро в наш час. 

Для того, щоб докорінно покращити умови праці на тих робочих місцях, 

де вони не відповідають нормам, необхідно в найкоротші терміни 

запроваджувати прогресивні та принципово нові технологічні процеси, 

знаходити рішення, які сприятимуть ліквідації чи суттєвому зменшенню 

фізично тяжких робіт, а також робіт із несприятливими виробничими умовами. 

Більш того, потрібно враховувати використання інновацій для охорони праці 

ще на стадії наукового замислу та проектування виробництва [1]. 

Дослідники виділяють декілька напрямів розробки інновацій в охороні 

праці: 

а). формування нових підходів аналізу інформації на основі теорії ризику; 

б). створення сучасних попереджувальних заходів, спрямованих на 

мінімізацію виробничих ризиків та небезпек; 
в). розробка методів зниження рівня аварійності та способів запобігання 

травматизму у виробничих умовах [2]. 

У наш час активно розвивається та імплементується напрям, пов’язаний із 

трекінг-пристроями для охорони праці. Трекінгом називають технологію 

віртуальної реальності, на якій базується взаємодія людини з віртуальним 

світом. Система трекінгу є аналогом систем позиціонування та орієнтації, що 

існують у природі (наприклад, органів чуттів людини) [3]. Зараз уже реалізовані 

електронні браслети, які фіксують дії працівника та видають підсумок – 

інтенсивність його праці. Це дозволяє людині аналізувати свої дії і, як наслідок, 

робити їх ефективнішими та більш ергономічними. Нова система 

позиціонування транспорту дозволяє запобігати наїзду самохідної підземної 

гірничої техніки на людей. Наїзди, на жаль, є реальними, оскільки 

великогабаритні гірничі машини іноді мусять рухатися заднім ходом. 

Важливим аспектом охорони праці є інструктування персоналу 

підприємства щодо правил техніки безпеки. У нинішніх умовах доцільним є 

застосування в системах навчання охороні праці практико-орієнтованих 

технологій, зокрема тренінгів [2]. Тренінг забезпечує засвоєння основних 

практичних навичок, що базуються на доступних теоретичних відомостях. Це 

забезпечує формування у працівника впевненості у своїх знаннях та вміннях, 

пов’язаних із безпекою праці. В Україні подібні заходи набули поширення 
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останнім часом. Наприклад, 10 квітня 2017 року у Києві відбувся семінар-

тренінг для представників прес-служб територіальних підрозділів Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій [5]. Учасники тренінгу мали змогу не 

тільки здобути цінні теоретичні відомості, надані міжнародними та 

вітчизняними експертами, а й застосувати знання на практиці, а саме, 

відпрацювати прийняття рішень у кризових ситуаціях. 

Перспективною формою тренінгу є змагання із лайфрестлінгу («боротьби 

за життя») [4]. Це методика масового навчання прийомам невідкладної 

допомоги. Метою проведення лайфрестлінгу є поширення схеми масового 

навчання осіб без медичної освіти навичкам надання першої допомоги та 

правилам поведінки в екстремальних ситуаціях. Цікаво, що для оцінки якості 

невідкладної допомоги, наданої учасниками змагань, залучаються добровольці 

та використовуються ро́боти-тренажери. Змагання із лайфрестлінгу вже 

впроваджені  в  деяких  університетах  світу для  студентів, що  планують стати 
спеціалістами з охорони праці. 

Для ефективного запровадження інновацій у сфері охорони праці 

потрібно координувати діяльність держави та позицію громадськості, 

враховувати досвід учених та експертів із безпеки праці. Вдалим майданчиком 

для обміну думками між всіма тими, кому не байдужий розвиток нових методів 

та підходів в охороні праці, став щорічний Національний тур-марафон 

«БЕЗПЕКА ПРАЦІ», заснований у 2016 р. Організатором заходу виступила 

редакція професійного журналу «Охорона праці і пожежна безпека» [6]. За 

програмою туру-марафону у 2017 році було проведено семінари у восьми 

великих містах України: Івано-Франківську (3 березня), Львові (13 березня), 

Житомирі (15 березня), Дніпрі (22 березня), Харкові (24 березня), Запоріжжі (31 

березня), Одесі (7 квітня), Києві (26 квітня). У роботі семінарів взяли участь 

понад 400 спеціалістів з охорони праці. Кожен учасник туру-марафону отримав 

неоціненні теоретичні знання й практичні навички, оскільки мав змогу 

особисто поставити запитання спікерам заходу та обмінятися професійним 

досвідом із іншими учасниками. До того ж, оргкомітет запевнив, що усі 

пропозиції учасників щодо реформування системи безпеки праці в державі 

будуть проаналізовані та подані на розгляд Державної служби України з питань 

праці. 

Стрімкий розвиток технологій швидкого проектування графічного 

інтерфейсу користувача та вдосконалення можливостей мов програмування у 

наш час дають змогу створювати зручні та ефективні комп’ютерні програми 

для навчання персоналу основам безпеки життєдіяльності та охорони праці. 

Можна виділити продукт «Автоекзаменатор «Охорона праці», створений 

Науково-виробничим підприємством «ПРОТЕК» [7]. Він дозволяє працівникам 

вивчати матеріал, що стосується нормативно-правових документів, які 

регулюють питання безпеки праці, та проходити тестування, яке дає змогу 

працівнику самостійно оцінити рівень засвоєння ним матеріалу. Займатися на 

Автоекзаменаторі можна будь-де та будь-коли (за умови наявності підключення 

до мережі Інтернет). Використання програми також відкриває можливість 
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роботодавцю допускати до роботи тільки підготовлений персонал. Важливою 

характеристикою Автоекзаменатора є те, що його бази даних нормативно- 

правових документів постійно оновлюються відповідно до змін у законодавстві 

України. Зауважимо, що підприємство «ПРОТЕК» уже понад 25 років 

розробляє програмні продукти на замовлення держструктур охорони праці 

України, зокрема, однією з розробок є Єдина автоматизована інформаційна 

система «ЕГІДА», створювана на замовлення Держнаглядохоронпраці. 

Отже, запровадження інноваційних технологій, методів та підходів є 

одним з найбільш актуальних завдань для сучасної охорони праці. Необхідно 

застосовувати системний підхід до аналізу ризиків з метою поліпшення умов 

праці та зменшення кількості нещасних випадків на виробництві. Важливою 

також є взаємодія між державою та експертами в галузі охорони праці для 

законодавчого закріплення та імплементації інноваційних рішень на практиці. 

Виведення охорони праці на новий рівень у сучасних умовах потребує 

широкого використання інформаційних технологій як для автоматизації 

виробництва, так і для інтерактивного навчання та контролю знань персоналу з 

охорони праці. 

 
Науковий керівник: Праховнік Н.А., к.т.н., доц. (каф. ОПЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 
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ФОРМУВАННЯ КОМПЮ’ТЕРНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ ЯК НЕБЕЗПЕЧНИЙ 

НАСЛІДОК ТРИВАЛОЇ РОБОТИ З КОМП’ЮТЕРОМ 

 
Соколов К.А., студент (гр. РА-41, РТФ КПІ ім. Ігоря Сікорського); 

Гусєв А.М., к.б.н, доцент (каф. ОПЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Вступ. Сучасне суспільство внаслідок зростання технологій та 

збільшенню обсягів інформації зазнало корінних змін. На фоні процесів 

інформатизації та глобалізації відбувається встановлення інформаційного 

суспільства, що активно розвивається у світі за рахунок інтеграційних процесів. 

Така трансформація несе як користь, так і певну шкоду пересічній людині XXІ 

століття. 

Предметом дослідження є проблеми, що виникають внаслідок 

проникнення комп’ютерних технологій у різні аспекти життя людини . 

Метою роботи є формування нового погляду на життя сучасної людини, 

яка вбачає лише переваги комп’ютерних систем. 

Аналіз публікацій. У роботах [1-3] викладено основні положення, на яких 

базуються проведені дослідження та закладена основна термінологія, що 

використовується для описання різних видів комп’ютерної залежності. 

Глобальний огляд вагомих у світі праць лаконічно викладений у статті [4], де 

зазначено теорії формування та влив залежності на психічний стан людини. В 

статті [6] звертається увага на особливий аспект проблеми залежності, такий як 

посилення відчуття одинокості у людей, що інтенсивно використовують 

інтернет для спілкування. Віктор Пілецький [7] публікує цікаві результати 

дослідження, проведеного у вигляді соціального опитування серед школярів на 

Івано-Франківщині та вказує на окремі кроки для профілактики комп’ютерної 

залежності. Титова В. В. у своїй статті [8] розкриває проблеми підлітків та 

дітей, яких авторка описує як найбільш вразливу категорію суспільства. 

Поступово потреби людини у використанні комп’ютерних технологій 

зростають і переходять на нову стадію – стадію комп’ютерної залежності. 

Звідси і виникають різновиди цієї залежності: інтернет-залежність, ігрова 

залежність та їх похідні та комбінації. Сам тернім «комп’ютерна залежність» 

з’явився у 1990 році у час прогресивного розвитку комп’ютерної електроніки. 

Психологи класифікували її як вид яскраво вираженої емоційної залежності,  

яка спричинена електронними технологіями [10]. 

Основні результати дослідження. Людина все більше і більше потрапляє 

у стан, коли не може виконати ту чи іншу задачу не звертаючись до власного 

електронного помічника. Пошук потрібної інформації, використання на роботі 

для написання звітів, відпочинок вдома з переглядом кінострічок  чи 

можливість вжитись у роль відомого супергероя та безліч інших мотивів 

спонукають нас використовувати комп’ютер як засіб вирішення різноманітних 

проблем. 

У так званій групі ризику знаходяться діти та підлітки, у яких психіка 

знаходиться на нестійкій стадії активного формування та розвитку. Для цих 
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груп характерна, якраз, ігрова залежність, як один з найдоступніших засобів  

для розваг. Але не треба вбачати ці групи людей єдиними, що зазнають 

негативного впливу. Досить часто і дорослі, зрілі люди мають проблеми з 

залежністю. Зазвичай це в меншій степені ігрова залежність, в більшій 

інтернет-залежність, через те, що робота багатьох людей зав’язана на 

використанні всесвітньої мережі. Тому і дорослі люди можуть годинами 

просиджувати в соціальних мережах, перестрибувати з однієї веб-сторінки на 

іншу без видимою мети, чи безперервно продивлятися стрічку новин. 

Основні причини виникнення комп’ютерної залежності можуть мають 

різну природу, але призводять до одних і тих самих наслідків. Найчастіше 

зустрічаються наступні з них. Обтяжена проблемами людина шукає можливість 

розслабитися та відволіктися від емоційного напруження в якому мусить жити. 

Замість того, щоб змінити власну поведінку, якось вплинути на навколишнє 

середовище та оточення людина занурюється у віртуальний світ, в якому в неї 

нема насущних життєвих проблем, а є тільки задоволення та приємні враження. 

Це можуть бути перегляд художніх кінострічок, комп’ютерні ігри чи 

розважальні програми та різноманітні додатки, які вимагають від людини 

концентрації уваги на процесі. Зростають і втрати грошей у віртуальному 

просторі – це так званий «донат», коли користувачі певних ігор чи сервісів 

мають сплачувати додаткові гроші за певні додаткові особливості, нові функції, 

пільги тощо. Популярними сьогодні стали так звані «блоги», у яких одні 

користувачі висвітлюють власне життя іншим користувачам через статті або 

відео-кліпи. Такий підхід викладення матеріалів «підкорив» вже мільйони 

людей, якщо вірити сервісу YouTube, і їх чисельність постійно продовжує 

зростати. Проблема не в тому, що досвід інших людей не має бути 

загальнодоступним (це безумовно великий плюс), а в тому, що мало хто 

фільтрує інформацію і з головою занурюється у світ інших людей і живе тільки 

ним. Тобто це банальна втеча від проблем широкодоступними засобами. Інша 

причина полягає у неможливості реалізації себе в реальному житті, тому 

людина починає себе реалізовувати у віртуальному, ховаючись за аватаром 

іншої людини чи персонажа, у якому вона вбачає недостаючі їй риси характеру 

чи інші якості. Крім того це може бути відсутність у достатній мірі спілкування 

з однолітками, зокрема протилежної статі. Нажаль компенсація реального 

спілкування віртуальним призводить лише до поглиблення самотності, оскільки 

при зростанні кількості віртуальних друзів зменшується кількість реальних, і 

коло замикається [6]. Замкненість кругозору та небажання його розширювати за 

допомогою ведення активного способу життя та багато іншого. 

Отже, поступово у людини формується звичка отримувати інформацію 

про навколишній світ без безпосередньої взаємодії з ним, використовуючи, 

наприклад, інтернет. Збагачуючись інформацію інтернет простір набув 

величезних масштабів, що спричинило формування віртуального світу, як 

альтернативу реального. Надалі метою залежної людини є підкорення цього 

віртуального світу з подальшим наміром установити контроль над цим світом. 

Це є своєрідною можливістю відігратися за неможливість здійснення контролю 
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в життєвих сферах, особливо в соціальних відношеннях [4]. Тобто як бачимо 

провідним мотивом, що спонукає людину занурюватися у віртуальний світ є 

нестача спілкування, замкненість, невміння себе показати та реалізувати, що 

свідчить про наявність певних відхилень у соціальній поведінці такої 

особистості. Іншими причинами формування залежності можуть бути: 

 пошук підтримки, спілкування; 

 можливість анонімного й «невидимого» перебування у мережі, що 

гарантує максимальну безпеку; 

 отримання позитивного зворотного зв’язку від інших користувачів, 

підвищення самооцінки, пошук «легкої» слави; 

 безліч інших [8]. 

Особливо небезпечною з точки зору виявлення та діагностики 

комп’ютерної залежності є така особливість, як прихованість формування та 

протікання психологічно залежності [7]. Справа у тому, що користувач 

«втягується» у роботу з комп’ютером і відбувається зміна стану свідомості. Цей 

термін широко використовується у психології для опису поведінки людини під 

впливом певних зовнішніх чинників [5]. Яскравим прикладом є стан афекту, 

викликаний сильний емоційний потрясінням. Це може бути втеча від скаженого 

пса з величезним викидом адреналіну, чи геройський вчинок з порятунку 

людини у пожежі. Спільним явищем є зміна суб’єктивного відчуття часу 

людиною що перебуває у цьому стані. Таке саме відбувається і у користувача, 

що надмірно перебуває у мережі [9]. 

Вищезазначене явище є лише одним з проявів залежності. Загалом 

симптоматика може бути наступна: 

 брехливість (у відповідях на запитання про час чи сам факт 

користування комп’ютером); 

 нав’язливі думки та образи віртуальних об’єктів та комп’ютерних дій 

[8];  

 ведення різних видів життєдіяльності паралельно використовуючи 

комп’ютер (це може бути їжа, виконання письмових робіт та т.п.); 

 заперечення наявності залежності від комп’ютера [2]; 

 різкі емоційні реакції на переривання взаємодії з комп’ютером (спалахи 

гніву, образи, неконтрольована поведінка та ін.) 

За даними статистики Американські вчені вже виявили 6-8 % залежних 

серед усіх користувачів мережі Інтернет. По території Україні маємо наступні 

дані: 5 – 14 % користувачів інтернету страждають залежністю, 17 % періодично 

відвідують заборонені сайти, 5.5 % здатні відтворити усе побачене на веб- 

сторінках [7]. 

Фактично можна виділити наступні етапи формування залежності за 

Янгом: 

1. На першій стадії відбувається знайомство та зацікавленість мережею та 

її новими можливостями. 
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2. На другій стадії інтернет починає заміщати основні сфери життя 

людини. 

3. На третій стадії формування інтернет-адикції [3]. 
Цікаво, що для формування залежності велике значення мають доступність та 

неперервність (24 години у добу) [1]. Для руйнування залежності слід атакувати 

насамперед вищезазначені фактори. 

Шкода від комп’ютерної залежності проявляється не тільки на 

психологічному рівні, де вона є основною, а й має ряд непрямих впливів на 

соматичне здоров’я людини: 

 гіподинамія 

 синдром зап’ястного каналу або карпальний синдром [2]; 
 непередбачувані ефекти від впливу електромагнітного випромінювання 

[7];  

 головні болі (мігрені); 

 проблеми із зором; 

 захворювання опорно-рухової системи; 
 інше [8]; 

Повертаючись до основної шкоди, то це є спотворення світосприйняття та 

світовідчуття, що веде до процесів деструкції особистості. Як логічний 

результат у кінці цього шляху (якщо вчасно не відстежити та не надати 

допомогу) є повна ліквідація особистості [7]. 

Людство поступово звертає увагу на розглядувану проблему, бо більше її 

не можна ігнорувати. Державі також слід звернути увагу на дану проблему. 

Задля попередження поширенню комп’ютерної залежності варто 

використовувати ЗМІ, розповсюджувати масову літературу для малого та 

старшого поколінь. Яскраво вказувати на проблему у населення витягуючи їх з 

віртуального світу. Необхідно забезпечити інформацію про ризик роботи з 

комп’ютером дитячих психологів, педагогів [4]. Та надавати кваліфіковану 

медичну допомогу тим, хто її потребує на рівні держави. Варто зазначити, що 

китайські лікарі офіційно визнали інтернет-залежність хворобою. Вони 

відкрили спеціальний реабілітаційний центр допомоги цим хворим [11]. 

Для уникнення та профілактики залежності варто докладати вольові 

зусилля. Але цей процес можна зробити набагато цікавішим та менш болючим 

для себе. Варто почати з маленьких кроків спрямованих на контроль часу 

роботи за комп’ютером, самоаналіз власної поведінки та створенню атмосфери, 

що сприяє руйнування залежності (поїхати за місто без комп’ютера та гаджетів, 

наприклад у похід). Побитися на заклад з самим собою і назначити покарання 

та заохочення за свою поведінку. Більше рухатися, вести активний спосіб 

життя, записатися на навчальні курси, спортивну секцію тощо. Робити перерви 

за комп’ютером використовуючи таймер. На перервах можна виконувати 

вправи на тренування та розслаблення зору. Але найперше, що має збагнути 

людина – це справді зрозуміти, що вона має проблеми. За необхідністю 

зверніться по допомогу до справжніх друзів, родичів, які підтримають у 

скрутну хвилину та ніколи не відмовлять у потрібній допомозі. 
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Висновки. У час розвитку інформаційних технологій комп’ютер став 

невід’ємною частинною повсякденного життя. Комп’ютерна залежність як 

хвороба прогресує у XXІ столітті. Однією з основних проблем є те, що вона 

протікає непомітно для людини. Її важко діагностувати саме через те, що вона 

маскується під необхідність використання комп’ютера повсякчас і усюди. Тоді 

коли людина чекає від інтернет спілкування благ, вона отримує лише 

загострення почуття одинокості, бо фактично не задовольняє свої соціальні 

потреби. Для їх задоволення потрібне реальне спілкування та активна 

життєдіяльність. Поряд з психічними вадами відбувається і негативний вплив 

на соматичне здоров’я людини. Шкоди зазнає опорно-руховий апарат людини, 

зір, можливе навіть ожиріння. Лише критичне ставлення до самого себе та 

звернення уваги близьких може виявити цей недуг. Тому акцентування на 

процесах, що виникають внаслідок тривалої взаємодії з комп’ютером 

дозволяють побачити закономірності розвитку негативних наслідків такого 

способу життя. Це в свою чергу дозволяє людині проводити якісний самоаналіз 

з метою покращення власних умов життя та гармонійного розвитку 

особистості. 
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СПЕЦИФІКА ВПЛИВУ ПОВІТРЯ З КОНДИЦІОНЕРА НА ОРГАНІЗМ 

ЛЮДИНИ 

 
Солдатенкова А., студ. (гр. КВ-43, ФПМ КПІ ім. Ігоря Сікорського); 

Луц Т.Є., ст. вик. (каф. ОПЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Сьогодні технології впливають на наше повсякденне життя багатьма 

способами. З роками це зробило наше життя набагато простішим, ніж раніше, 

але, як і все інше, переваги технологій також мають власний зворотний бік. 

Здоров'я, працездатність, самопочуття людини в значній мірі визначаються 

умовами мікроклімату і повітряного середовища в приміщеннях, де вона 

проводить значну частину свого часу. Людина за добу споживає 1,5-3 кг їжі та 

близько 15 кг повітря. Що це за повітря, яка його свіжість і чистота, душно, 

спекотно або холодно людині в приміщенні, багато в чому залежить від 

інженерних систем, спеціально призначених для забезпечення повітряного 

комфорту. 

Влітку більшість з нас вважають за краще проводити свій час у 

приміщеннях з кондиціонерами, оскільки в цих приміщеннях не так спекотно і 

це дозволяє нам працювати ефективно. Існують безліч розбіжностей з приводу 

впливу кондиціонера на здоров'я людини. Деякі принципово не купують його 

для уникнення негативних наслідків. А хтось навпаки, закриває очі на згубний 

вплив, щоб врятувати себе від літньої спеки. 

Розглянемо негативні наслідки кондиціювання повітря на ваше здоров'я. 

1. Більш слабкий імунітет. Кондиціонер створює штучну зміну 

температури, яка є нездоровою для людського імунітету, що викликає 

ослаблення імунної системи. Люди, які часто перемикаються між 

екстремальними температурами, залишаючись всередині будинку та офісу, а 

пізніше на вулиці під час спеки, хворіють частіше без видимих причин. 

2. Почуття постійної втоми. Коли температура кондиціонера дуже 

низька, це викликає внутрішнє тремтіння в тілі людини, і коли цей індивідуум 

працює понаднормово, він виробляє більше тепла, що викликає постійну 

стомлюваність, що є найважливішим негативним впливом кондиціонера на 

здоров'я. 

3. Синусит. На думку дослідників, люди, які проводять більше 4х годин 

у приміщенні з кондиціювання повітря, частіше отримують діагноз "інфекції 

синуситу", оскільки холодне повітря, як правило, затвердіє або сушить слизові 

залози. 

4. Сухість очей. Кондиціонер, як правило, сушить очі, викликаючи 

роздратування очей, оскільки рідина очей легко висихає через холодну 

температуру. 

5. Вірусні інфекції. Ще один досить важливий негативний вплив 

кондиціонера на здоров'я - це отримання вірусної інфекції, яка, зрештою, 

пояснюється слабким імунітетом. Кондиціонер - це процес, в якому немає 
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циркуляції свіжого повітря, а старе повітря циркулює знову і знову, передаючи 

бактерії та віруси холоду, грип від однієї людини до іншої. 

6. Проблеми з диханням. Коли кондиціонери не прибираються належним 

чином і часто, а фільтри змінюються, створюються всі види бактерій в середині 

них. Це обумовлено утворенням вологи в котушках і протоках конденсату, яка 

утворюється, поки йде прохолодне повітря. Коли ці крихітні мікроорганізми є 

повітряними, вони призводять до проблем з диханням, включаючи деякі 

небезпечні інфекції, такі як пневмонія та хвороба Легіонера. 

7. Сухість шкіри. Холодна атмосфера може бути єдиною причиною сухої 

шкіри. Холодне повітря, вироблене кондиціонерами, суттєво висушує ваші 

клітини шкіри завдяки пошкодженню та утворенню тонких ліній, які роблять 

шкіру грубою та сухою. 

8. Алергія. Недбалість при очищенні кондиціонерів може призвести до 

накопичення пилу, бактерій і цвілі в повітряних каналах, які згодом 

циркулюють інфекційне повітря, що викликає подразнення шкіри, 

почервоніння шкіри, свербіж та алергію шкіри. 

У зимовий або холодний клімат, дефіцит вологи в повітрі стає 

проблемою, яка може спричинити дискомфорт у ваших житлових 

приміщеннях. Багато людей у світі використовують кондиціонер для опалення 

у зимовий період, але саме у цей період повітря стає дуже сухим при 

використання цього приладу. 

Як уникнути побічних ефектів від кондиціонерів? 
1. Обмежити час роботи приладу - кондиціонери не призначені 

працювати годинами й годинами. Тому тримайте температуру у межах 22-21 

градусів, нехай кондиціонер працюватиме протягом двох годин, а потім 

вимкніть його. 

2. Регулярно очищати фільтр кондиціонер - брудні фільтри можуть 

дозволити алергенам, пестицидам та іншим твердим частинкам потрапити до 

вашого будинку, створюючи загрозу якості повітря в приміщенні. 

3. Щорічна перевірка технічного обслуговування. 
4. Адекватна вентиляція - надходження свіжого повітря може допомогти 

зменшити забруднення навколишнього середовища. Кондиціонер може 

працювати протягом 2-3 годин, а коли він не використовується, обов'язково 

відкривайте вікна, щоб увійшло свіже повітря. 

5. Очищувач повітря - прилад для очищення повітря може суттєво 

зменшити мікроорганізми та забруднювачі, що надходять ззовні. 

6. Вода. Якщо пити достатню кількість води - це може допомогти 

зменшити симптоми сухої шкіри. 

7. Виходити частіше на свіже повітря - звикання до кондиціонерів 

робить зовнішні температури здаються ще жаркішими. 

8. Знизити залежність від кондиціонерів - єдиний спосіб боротьби з 

підвищенням температури - адаптація до нього. 

Якщо відкинути домисли та страхи, кондиціонер в багатьох випадках є 

корисним і незамінним обладнанням. Особливо це стосується регіонів з жарким 
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кліматом, де високі температури створюють додаткове навантаження людям з 

серцево-судинними захворюваннями, зайвою вагою, проблемами з обміном 

речовин. Також необхідна установка кондиціонерів в офісних будівлях і 

торгових центрах, де знаходиться велика кількість людей, що посилює 

негативний вплив духоти та спеки. 

До числа переваг кондиціонерів відносяться: 
1. швидкість і ефективність охолодження приміщення; 

2. автоматичне підтримання комфортної температури повітря; 
3. очищення повітря від пилу, бактерій і грибків при наявності якісних 

фільтрів; 

4. в деяких моделях є функція іонізації, яка надає оздоровчий вплив на 

організм. 

 Висновки. З викладеного вище можна сказати, що вплив 

кондиціонерів на організм людини - питання досить складне і до кінця 

не вивчене. Кожна людина може дуже часто почути про шкоду кондиціонерів, 

про небезпеку, котру вони можуть в собі приховувати, про те, що потрібно 

віддати перевагу просто очисникам повітря і так далі. Але на практиці 

відмовитися від кондиціювання повітря не так то й просто. І швидше за все 

навіть не варто відмовлятися. Адже при правильній експлуатації системи 

кондиціювання шкоди здоров'ю практично не завдають. А ось створення 

ідеальних комфортних умов праці та проживання без використання 

кондиціонерів практично недосяжно. 
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ 

ГРУП ПОБУТОВИХ ЕЛЕКТРОПРИЛАДІВ НА КОРИСТУВАЧІВ 

 
Суржиков М. С., студ. (гр. ДЕ-71, ФЕЛ КПІ ім. Ігоря Сікорського); 

Демчук Г. В., к.т.н., доцент (каф. ОПЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Вступ. Наше повсякденне життя завжди було і буде пов’язане з 

електромагнітним випромінюванням та електромагнітним полем Землі. Людина 

звикла до нього, і тому будь-які відхилення від норми негативно впливають на 

організм людини. Складовими електромагнітного поля нашої планети є 

електричне: (120-150 В/м), та магнітне: (24-40 А/м) поле. Але не лише Земля 

створює електромагнітне поле, будь-який провідник по якому тече струм також 

створює його. А в наш час, як відомо, у побуті неможливо обійтись без 

електроприладів, тому завжди є потенціальний ризик отримати проблеми зі 

здоров’ям. 

Метою даної роботи є дослідження впливу електромагнітних полів та 

випромінювання побутових електроприладів на здоров’я людини та захисту від 

нього. 

У побуті нас оточує багато різних електронних гаджетів, всюди проведені 

подовжувачі та інші кабелі. Але ми не замислюємося над тим, який вплив на 

нас чинить створюване ними електромагнітне поле. Практично всі дослідження 

довели, що ЄМВ(електромагнітне випромінювання) згубно впливає на 

організм. Найбільше страждає нервова система, яка функціонує завдяки 

електричним імпульсам. Кожний електроприлад має власну індукцію 

електромагнітного поля та щільність потоку енергії, що і визначає рівень його 

безпеки. Значення для деяких з них наведені в таблиці 1 нижче. 

 

Таблиця 1. 

Рівні магнітної індукції та щільності потоку енергії промислової частоти 

електроприладів на відстані від 0.3 метрів до 0.03 метрів 

Назва приладу >0.3м 

мкТл 
>0.3м 
мкВт/см^2 

0.3< >0.03м 
мкТл 

0.3< >0.03м 
мкВт/см^2 

<0.03м 
мкТл 

<0.03м 
мкВт/см^2 

Пилосос 0.2 3.2 2.2 35.2 500 8000 

Праска 0.01 0.16 0.4 6.4 20 320 

Міксер 0.5 8 2.2 35.2 5 80 

Телевізор 0.01 0.16 2.0 32 30 480 

Газорозрядна 
Лампа 

0.5 8 2.5 40 200 3200 

Пральна машина 0.01 0.16 0.3 48 50 800 

Мікрохвильова 
Піч 

4.0 64 8 128 100 1600 

Фен 0.01 0.16 7 112 1000 16000 

Електроплита 0.4 6.4 4.5 72 50 800 

Кавоварка 0.01 0.16 0.2 3.2 5 80 
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Шведські вчені встановили абсолютно безпечний рівень електромагнітної 

індукції: 0.2 мкТл. 

Таблиця 2. 
ГДР щільності потоку енергії залежно від часу дії 

Год. 8 7 6 5 4 3 2 1 0.5 0.25 0.20 

мкВт/см2
 25 29 33 40 50 67 100 200 400 800 1000 

 

З даних попередньої таблиці можна визначити, що гранично допустимий 

рівень щільності потоку енергії дорівнює 200мкВт*год/см2 на день. 

У побуті прилади розташовані не будь де. Усі вони концентруються в 

межах зони певного виду діяльності, будь то приготування їжі чи відпочинок. 
 

 

Беручи до уваги таблицю, розрахуємо сумарну щільність потоку енергії за 

одиницю часу для окремих кімнат протягом дня (таблиці 3,4,5). 
 

Таблиця 3. 

Кухня 

 

Назва приладу 
термін 

дії, год 

Щільність 

потоку енергії, 

мкВт/см2
 

Щільність потоку 

енергії за одиницю 

часу, мкВт*год/см2
 

Сума 
мкВт*год/см2

 

Мікрохвильова 
піч 

1 64 64  

94.5 

Електроплита 3 6.4 19.2 

Кавоварка 0.33 3.2 10.6 

Міксер 0.02 35.2 0.7 
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Таблиця 4. 

Вітальня 

 

Назва приладу 
термін 

дії, год 

Щільність потоку 

енергії, мкВт/см2
 

Щільність потоку 

енергії за одиницю 
часу, мкВт*год/см2

 

Сума 
мкВт*год/см2

 

Телевізор 4 0.01 0.04  
 

126.5 

Пилосос 0.1 0.2 0.02 

Праска 0.33 20 6.6 

Люмінісцентна 
лампа 

3 40 120 

 

Таблиця 5. 

Ванна кімната 

 

Назва приладу 
термін 

дії, год 

Щільність 

потоку енергії, 

мкВт/см2
 

Щільність потоку 

енергії за одиницю 

часу, мкВт*год/см2
 

Сума 
мкВт*год/см2

 

Фен 0.05 8000 800 800 

Пральна 
машина 

0.2 0.01 0.002 

 

Сума щільності потоку енергії за день: S= 800+ 126.5+ 94.5= 1021 

мкВт*год/см2 за день, при нормі в 200. З результатів таблиць, можна зробити 

висновок, що середня кількість ЕМВ за день перевищує норму в 5 разів. 

Проаналізувавши наведені вище дані, ми бачимо, що з усіх приладів найбільша 

щільність потоку енергії у фена. 

Висновок. Електромагнітні поля і випромінювання оточують нас скрізь, і 

цього не зміниш, бо людство звикло до матеріальних благ і прагне їх навіть під 

загрозою небезпеки. Дія випромінювання проявляється у кожного по-різному, в 

залежності від чутливості. Але можна відносно безпечно співіснувати з 

випромінюванням, якщо дотримуватись певних правил. Необхідно уникати 

близького контакту з працюючими електроприладами. А якщо це не вдається, 

то треба обмежити час знаходження біля них до мінімуму. Виконуючи ці 

правила ви забезпечите собі повноцінне співіснування з ЕМВ та ЕМП, бо їх 

малі дози людині не шкодять. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ДОМІНАНТНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ 

ФОРМЕНОГО ОДЯГУ ПРОВІДНИКІВ НА ПІДСТАВІ МЕТОДУ 

ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК 

 
Третякова Л.Д., д.т.н., проф., (каф. ОПЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського); 

Приходько-Кононенко І.О., к.т.н., доцент (каф. ергономіки та проектування одягу 

Київський національний університет технологій та дизайну) 

 

В умовах постійного розвитку технологій, рівня якості надання послуг, 

ПАТ «Укрзалізниця» піклується про формування іміджу, складовою якого є 

формений одяг провідників пасажирського транспорту, як важливий елемент 

єдиного стилю працівників і компанії загалом. Особливої уваги за цих обставин 

приділено ергономіко-естетичному аспекту якості та надійності одягу. Однією з 

основних вимог до проектування і вирішальним фактором у виборі 

конструктивних параметрів форменого одягу є забезпечення його 

ергономічності, надійності і відповідності умовам використання з урахуванням 

шкідливих чинників виробничого середовища. Досягнення максимальної 

зручності та естетичності виробів залишається актуальним, а проблема 

розроблення одягу, складність рішення якої визначається завданнями 

проектування, виготовлення та експлуатації, є однією з пріоритетних. До 

форменого одягу провідників Укрзалізниці висувають цілу низку вимог. 

Комплект форменого одягу складається: для чоловіків з піджака, 

сорочки, штанів; для жінок зі жакета, блузи та спідниці. Проектування виробів 

форменого комплекту має певні особливості, тому що потрібно поєднати 

вимоги щодо одягу загального призначення (дизайнерські показники, 

уніфікація конструкцій, вузлів, деталей та елементів, мінімізація витрат у 

виготовленні) та забезпечити захист від низки шкідливих чинників (змінення 

температури, протяги, пил, хімічні речовини). Розглядаючи комплект 

форменого одягу, як складну систему, можна відзначити, що існує певна 

кількість зовнішніх та тому що потрібно поєднати вимоги до одягу загального 

призначення чинників, які впливають на перебіг його функціонування [1]. Такі 

чинники мають різне походження і зазвичай є несумірні, тобто складно 

виокремити загальний еталон порівняння. На початковому етапі проектування 

розробник може не мати інформації про важливість кожного з чинників, тому 

складно оцінити ступень їхнього впливу на функцію відгуку, за яку за даної 

постановки завдання, прийнято готовий комплект з гарантованим терміном 

використання. 

Певна кількість (обов’язкових) стандартизованих показників стосується 

матеріалів, які використовують до виробництва окремих виробів форменого 

одягу. Інша категорія вимог пов’язана безпосередньо з конструкторсько- 

технологічною розробкою виробів, у переліку яких поряд зі 

стандартизованими, потрібно враховувати рекомендовані (додаткові) 

показників щодо надійності, ергономічності, естетичності та економічні [2]. 
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Окремі характеристики (фізико-механічні, гігієнічні, захисні) матеріалів 

мають різні одиниці виміру, їх значення характеризуються інтервальними 

оцінками і встановити функціональні зв’язки між ними та показниками, які 

регламентують для виробів форменого одягу, дуже складно. Подолати такі 

складності можливо під час використання думок спеціалістів і здатності 

проектувальника приймати раціональні рішення за умов неможливості їх 

повної формалізації. У зв'язку з цим на початковому етапі досліджень виникає 

завдання, яке пов'язано з вибором найважливіших і виключенням найменш 

суттєвих чинників, що дає змогу у подальшому зменшити кількість 

експериментальних випробувань у лабораторних і промислових умовах. 

Загальноприйнята процедура відсіювання чинників через велику кількість 

показників досить громіздка, трудомістка і вимагає суттєвих витрат часу на 

виконання необхідних заході [3]. За тим, як показує досвід, у низці випадків 

отримані на проміжних етапах результати можуть мати неоднозначні, а іноді 

суперечливі значення. Тому для вирішення завдань, які пов’язано з 

виокремленням найсуттєвіших показників для матеріалів та конструкцій 

окремих виробів і комплекту форменого одягу загалом, запропоновано 

використати метод експертних оцінок. 

Мета статті – визначення домінантних показників якості матеріалів і 

конструкцій виробів форменого одягу провідників залізничного транспорту за 

адаптованим алгоритмом методу експертних оцінок. 

Експертна оцінка для визначення домінантних показників якості 

форменого одягу передбачає формування групи експертів, опитування 

експертів, обробку експертних оцінок та аналіз отриманих результатів. На 

першому етапі вибрано дванадцять респондентів, серед яких спеціалісти 

підприємств з виготовлення одягу, керівний склад провідників, спеціалісти 

науково-випробувальних центрів та лабораторій текстильної промисловості. 

Перед ними поставлено завдавання щодо ранжирування показників якості 

окремих виробів відповідно до їх впливу на прогнозовані властивості 

форменого одягу. 

У ході ранжирування експерту запропоновано розташувати показники у 

послідовності, яку він вважає найбільш обґрунтованою та приписати кожному з 

показників числа натурального ряду – ранги від 1 до N. За цим ранг 1 отримує 

найбільш переважний показник, а ранг N – найменш переважний. Отже, 

порядкова шкала, яку отримано за результатами ранжирування, буде 

задовольняти умові рівності числа рангів N числу показників n, що надані. 

Подальший аналіз інформації, яку отримано від експертів, можливий за 

умови її перетворення у придатну форму. Результати опитування надаємо у 

вигляді матриці розміром (m х n), де кількість строк і визначається кількістю 

експертів m, кількість стовбців j дорівнює кількості чинників n, які аналізують, 

у кожній комірці вказано ранг Хіj іj-го чинника. 

Під час аналізу оцінок, які отримано від експертів, виникла потреба у 

аналізі узгодженості їх думок за декількома чинниками, які визначають 

ефективність, ергономічність та надійність розробленої конструкції. 
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Узгодженість думок експертів оцінено через коефіцієнт конкордаціїі W, який 

визначаємо як узагальнений коефіцієнт рангової кореляції для групи, яка 

складається з m експертів [4]. 

Алгоритм розрахунку має таку послідовність: 
1. Обчислюємо суму рангів Хіj, які отримано від усіх m експертів за 

кожним показником 
 

 

C   Xij , 
i1 

де m – кількість експертів, m = 12; Хіj, – ранги j-го чинника. 
2. Визначаємо математичне очікування рангів М[Х] 

M X   
m  (n 1) 

.
 

2 

(1) 

 

 
 

(2) 

3. Розраховуємо дисперсію S[Х], яка зумовлена розбіжностями під час 

ранжирування окремими експертами 

S X   
i1 

C  M ( X )
2

 . (3) 

4. Максимальне значення дисперсії рангів показників визначаємо за 

формулою: 

Sm ax 

1 
nm2( n2  1 ) 

12 

 
. (4) 

5. Коефіцієнт конкордації W визначаємо як відношення фактично 

отримуваної величини S до її максимального значення 

W  
S

 
Sm ax . (5) 

Якщо всі експерти дають однакові оцінки, то значення коефіцієнта W 

дорівнює одиниці, коли він дорівнює нулю це означає, що зв'язків між 

оцінками, отриманими від різних експертів, не існує. 

У разі коли окремі експерти не змогли встановити відмінності між 

кількома показниками і надали їм однакові ранги, коефіцієнт конкордації для 

стандартизованих рангів визначаємо за формулою: 

W   
12 S 

m
2 
(n

3 
1) 

. (6) 

6. Оцінку значущості коефіцієнта конкордації здійснюємо з використання 

табличних значень критерію Пірсона χ2. За результатами розрахунків 
обчислюємо критерій 

2  n W  (n 1). (7) 

Необхідно, щоб знайдена величина χ2 
р перевищувала табличне значення, 

яке визначається за числом ступенів свободи f та рівнем імовірності α. 
 2    2 ; f   (n 1). 

р табл 

Розрахунки, які виконано за наведеним алгоритмом, дали змогу оцінити 

узгодженість результатів опитування, що підтверджує достовірність отриманої 

інформації (табл. 1). 

m 

n 
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Таблиця 1. Коефіцієнти конкордації експертних оцінок 
Вид 

виробу 

Кількість 

показників, 

n 

Математичне 

очікування 

рангів,М[Х] 

Максима- 

льна 

дисперсія 
Sмах 

Дисперсія 

розрахун- 

кова, 
S[Х] 

Коефіцієнт 

конкордації 

W 

Критерій 

Пирсона, 

χ2 р 

Піджак 
Жакет 

39 234  

711 360 
 

248 976 
 

0,35 
548,3 

Блузки 
Сорочки 

38 228  

658 008 
 

256 623 
 

0,39 
517,7 

Штани 30 180 323 640 135 928 0,42 365,4 

Спідниця 29 174 292 320 111 081 0,38 308,56 

 

Значення розрахункових коефіцієнтів конкордації визначено у межах W = 
0,38…0,42 для всіх показників, що свідчить про рівень узгодженості думок 

експертів. Для усіх показників табличне значення критерію Пірсона менше за 

розрахункове χ2
 

χ2
Т  = 12,47 < χ2  , (8) 

при ступені свободи f = 28…38 та рівні імовірності α = 0,9. 

Таким чином, за результатами експертних оцінок для подальших 

досліджень вибрано певну кількість показників надійності та ергономічності. 

Висновки і пропозиції. До форменого одягу провідників Укрзалізниці 

висувають велику низку вимог у проектуванні відповідно до діючих стандартів 

і відомчих документів. З метою забезпечення показників ергономічності, 

надійності, захисту від шкідливих чинників виробничого середовища поряд зі 

зручністю та естетичністю виробів потрібно на попередньому етапі виокремити 

домінантні показники матеріалів і конструкції. Запропоновано адаптований до 

вимог стосовно форменого одягу алгоритм методу експертних оцінок, який дає 

можливість суттєво зменшити обсяги випробувань у лабораторних и 

промислових умовах. 
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ЗАХОДИ ЩОДО ОБМЕЖЕННЯ АКУСТИЧНИХ ШУМІВ ДІЮЧИХ 

ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК 
 

Третякова Л.Д., д.т.н., проф. (каф. ОПЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського); 

Прокопенко І.Д., асистент (каф. ЕП КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Зростання споживання електроенергії у промисловому і житловому 

секторах зумовлює потребу в ефективному її виробництві і передачі до 

споживача. Збільшення пропускної здатності і зменшення технологічних витрат 

електроенергії у трансформаторах, кабельних і повітряних лініях (ПЛ) 

електропередавання можливе за умови підвищення напруги. Обмежуючим 

чинником будівництва нових ліній електропередавання, електричних станцій та 

реконструкцій наявних електроустановок є їхній негативний вплив на довкілля 

та здоров’я людей, які обслуговують такі пристрої або постійно знаходяться в 

межах зон їх впливу. 

У разі експлуатації або знаходження людини в зоні впливу діючих 

електроустановок відбувається вплив низки небезпечних і шкідливих чинників. 

У разі прямого дотику до струмовідних або струмопровідних частин людина 

потрапляє під вплив електричного струму, дистанційно на людину впливають 

електричне і магнітне поле промислової частоти, електростатичне поле від 

заряд іонів, а також акустичний шум. 

Мета статті – розробка заходів щодо обмеження акустичних шумів 

діючих електроустановок. 

Акустичний шум від ПЛ виникає головним чином у вологу погоду. 

Звуковий ефект при цьому має дві складові: шипіння, що відповідає звуковій 

частоті до 100 Гц і кратним їй значенням; широкополосні шуми. Джерелом 

шуму, який створюють ПЛ, є іонізація повітря безпосередньо навколо поверхні 

проводів – ефект корони, який підсилюється під час зростанні вологості 

повітря. 

Коронування ПЛ може викликати ефект інтерференції з радіохвилями, в 

основному з АМ-радіохвилями та відеоскладовою телевізійних сигналів, 

залежно від частоти та потужності радіо і телесигналів. Рівень акустичних 

шумів безпосередньо пов'язано з напруженістю електричного поля на поверхні 

проводів та їх кількістю у фазі. Інтенсивність акустичних шумів за мірою 

віддалення від ПЛ зменшується значно повільніше, ніж інтенсивність 

радіозавад. 

Завади від ПЛ можуть виникати не тільки через коронування проводів, 

але й унаслідок проявів частотних розрядів і корони на ізоляторах, пробою або 

перекриття дефектних ізоляторів, корони на лінійній арматурі і розпірках 

проводів розщепленої фази, а також через іскріння між елементами лінійної 

арматури. За сухої погоди корона на проводах практично не створює перешкод 

радіо- і телевізійному прийому. Спектр частот випромінювання, яке створює 

радіозавади, охоплює діапазон від 10 кГц до 1ГГц. Завади на частотах вищих за 
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30 МГц впливають на телевізійний прийом, але вони виникають під час 

коронування проводів ПЛ тільки напругою 500–750 кВ. 

Суттєві шумові ефектів створюють вітрові електричні станції (ВЕС). У 

зв’язку з прийнятим Радою ЄС та Європарламентом ЄС рішенням щодо 

інтенсифікації розвитку поновлюваних джерел енергії, в тому числі ВЕС, 

потребує розв’язання проблема захисту населення від шумових ефектів, які 

створюють такі електричні станції. Виходячи з вимог міжнародного стандарту 

[1] та враховуючи підвищені шумові ефекти від діючих вітроустановок, у 

країнах Євросоюзу прийняті нормативи щодо обмеження шумових ефектів від 

ВЕС до рівня 40…65 дБ у місцях постійного перебування людей (населених 

пунктів) (табл. 1). 

 

Таблиця 1.  

Національні нормативи допустимого рівня шуму вітроустановок 

 

Країна Допустимі рівні шуму, Дб 

Промислова 
зона 

Змішана зона Житлові 
квартали 

Спальні 
райони 

Німеччина:     

день 65 60 55 50 

ніч 50 45 40 35 

Нідерланди: Не нормують    

день  50 45 40 

ніч  40 35 30 

Данія Не нормують Не нормують 40 40 

 

Виходячи з цього, сучасні потужні ВЕС з шумовим ефектом біля основи 

вежі на рівні 95…100 дБ потрібно розміщувати не ближче як 200…250 м від 

місця проживання людей для забезпечення допустимого рівня шуму в межах 

40…45 дБ. 

В Україні граничний рівень акустичного шуму від ПЛ та 

електроустановок не регламентовано. Відповідно до діючих санітарних норм 

[2] для житлової території припустимий рівень шуму становить: уночі 45 дБ, 

удень 55 дБ. Під час будівництва ПЛ відповідно до державних норм [3] 

приймають межі санітарно-захисних зон на таких відстанях від проекції на 

землю крайніх фазних проводів у напрямку, перпендикулярному до ПЛ: за 

напруги 10–35 кВ – не менш як 15 м; 110 кВ – 20 м; 220 кВ – 25 м; 330–500 кВ – 

30 м; 750 кВ – 40 м; 1150 кВ – 55 м. Однак нині ПЛ напругою 110–500 кВ у 

результаті збільшення площі міської забудівлі та розвитку приміських 

територій потрапляють безпосередньо до житлової забудови. Проведені 

розрахунки і досвід експлуатації діючих ПЛ і ВЕС показує, що можна 

забезпечити рівень шуму в межах 45…55 дБ і запобігти виникненню радіозавад 

у разі знаходження житлової забудови на відстані не менш як 100 м від ПЛ і  

250 м від вітрових електроустановок. 
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Висновки і пропозиції. Діючі повітряні лінії високої напруги і вітрові 

електричні станції утворюють високі рівні акустичного шуму, що негативно 

впливає на здоров’я людей, котрі знаходяться в зоні впливу. Директиви 

Європейського Союзу передбачають обмеження шумів до рівня 40…65 дБ. В 

Україні потрібно розробити відповідні стандарти. 
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НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ ВИКОРИСТАННЯ ЛАЗЕРНИХ ПРИНТЕРІВ НА 

ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ 

 
Чехуніна Н.В., студ. (гр. КВ-43, ФПМ КПІ ім. Ігоря Сікорського); 

Полукаров Ю.О., доц., к.т.н. (каф. ОПЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

З розвитком сучасних технологій зростає роль комп'ютерної техніки у всіх 

сферах суспільства. Багато видів щоденної роботи частково або повністю 

автоматизовані та іноді не потребують жодного втручання людини. 

Ксерокси і принтери – незамінні пристрої в сучасних офісах та на 

виробництві, з якими доводиться працювати щодня. Історія автоматизації 

друкарства пройшла етап від друкарських машинок до перших принтерів, що 

були винайдені у другій половині ХХ століття. Сучасні принтери мають зовсім 

інший принцип роботи, порівнюючи з матричними зразками цієї техніки. Нині 

використовуються струменеві, лазерні та світлодіодні принтери (список 

наведено у порядку зростання технологічності пристроїв). Звісно, така техніка 

має ряд очевидних переваг відносно ручного ведення документації. Однак, не 

всі знають про шкідливий вплив цього пристрою на здоров’я людини, а 

обізнаність щодо цього зменшує дію шкідливих факторів до мінімуму. 

Особливу небезпеку становлять лазерні принтери, в яких використовується 

тонер – пігментований порошок, за допомогою якого формується вихідне 

зображення на папері. До моменту нагрівання, коли тонер фіксується лазером 

на папері, у навколишнє повітря потрапляють дрібні частки тонера, які в 

середньому складають 5-10 мкм. Але за результатами дослідження, 

проведеного Клівлендським технологічним університетом, деякі принтери 

викидають у повітря ультра маленькі частки діаметром до 0,1 мкм, які 

представляють найбільшу небезпеку, оскільки вони можуть проникати глибоко 

в легені [1,2]. В залежності від складу тонера це може викликати подразнення 

дихальних шляхів шкіри та очей, приступи бронхіальної астми, серцево- 

судинні захворювання. При вдиханні часток з повітрям, останні осідають на 

поверхні легень, потрапляють до серцево-судинної системи та майже не 

виводяться з організму людини. Інтенсивність викиду частинок залежить від 

тривалості роботи картриджа – при збільшенні часу роботи викид зменшується; 

та виду друкованого зображення – друк графічного матеріалу потребує більшої 

кількості тонера, порівняно з текстовими документами, що збільшує 

забрудненість повітря частками [1]. 

Речовини, що входять до складу тонера мають негативний вплив на 

здоров’я людини. Найбільш небезпечні речовини – співполімери стиролу та 

магнетит. Останній накопичується у мозку, викликаючи ураження нейронів та 

сприяють появі хвороб, пов’язаних з порушенням когнітивних функцій 

(хвороба Альцгеймера) [3]. Результатом потрапляння до організму парів 

співполімерів стиролу являється порушення роботи центральної нервової 

системи, печінки, ураження слизової оболонки очей та дихальних органів. 
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Рис. 1. Складові елементи гранул тонера [4] 

 

Також слід зазначити, що більшість виробників принтерів не 

рекомендують самостійно заправляти картриджі пристроїв, оскільки це може 

нанести шкоду здоров’ю. Такий вид роботи потребує певних знань щодо 

техніки безпеки для унеможливлення значного розповсюдження та забруднення 

речовиною. Картридж, заправлений неправильним чином, призводить до 

збільшення викиду мілких часток тонера, а після 2-3 заправок його потрібно 

замінювати на новий. 

Під час роботи лазерного принтера також виділяється озон. В більшості 

сучасних пристроїв озоновий фільтр відсутній. Всередині принтера (в 

коронаторі) виникають коронні розряди, які іонізують кисень та азот. 

Виробники останнім часом відмовляються від цієї технології, замінюючи 

коронатор більш безпечними елементами, але інше джерело озону залишилося 

– сам лазерний промінь [5]. В результаті реакції цих речовин виникає озон. У 

невеликих концентраціях даний газ не спричиняє жодного негативного впливу 

на організм людини. Проте в погано провітрюваних приміщеннях і при 

інтенсивній роботі з копіювальними пристроями концентрація газу може 

перевищувати рекомендовані показники. Це спричиняє подразнення дихальних 

шляхів, легень та очей, оскільки озон високоактивна речовина в окисних 

хімічних реакціях. 

Основними заходами створення безпечної роботи з принтерами є: 

 розміщення копіювальної техніки в добре провітрюваних приміщеннях;

 дотримання інструкцій в паспорті пристрою щодо правильної роботи;

 проведення своєчасного технічного обслуговування принтера 

висококваліфікованими фахівцями;
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 вибір моделі принтеру з оптимальними характеристиками щодо безпеки 

та з додатковими механізмами захисту;

 розміщення приладу повинне відповідати нормам санітарно-гігієнічних 

документів;

 використання антистатичного підлогового покриття;

 слід встановлювати принтер на максимальній відстані від робочого 

місця;

 уникати потрапляння пилу всередину приладу.

Недотримання даних вимог збільшує негативний вплив роботи принтера 

на організм людини. 

Таким чином, має місце ціла низка шкідливих факторів впливу на здоров’я 

людини від використання лазерних принтерів: ураження дихальних шляхів та 

легень, слизових оболонок, шкіри, серцево-судинні хвороби тощо. Велика 

небезпека полягає в тому, що патологічні зміни в організмі виникають 

поступово, відразу помітити вплив неможливо. Саме тому більшість нехтують 

небезпекою. Зменшити дію шкідливих речовин можна лише дотримуючись 

правил безпечної роботи з копіювальною технікою. 
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АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ ГАРАНТУВАННЯ 

БЕЗПЕКИ ПРАЦІ 
 

Шпрінгер О. С., студ. (гр. ДА-42, ІПСА КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Структура сучасного суспільства передбачає той факт, що для того, щоб 

отримати джерело для існування (зокрема, фінансові кошти), людина повинна 

продавати свою працю. Як правило, це так звана наймана праця. Структура 

такого виду праці складається з двох частин - роботодавець і найманий 

працівник. Причому, у кожній з цих двох сторін є свої права і обов'язки. 

Розглянемо деякі з них. 

Головне завдання, тобто обов'язок, найманого працівника полягає в тому, 

що він виконує певні поставлені роботодавцем завдання в зазначені терміни, 

при цьому виконуючи певні правила (які вказані в контракті, який найманий 

працівник підписує). Основний обов'язок роботодавця - забезпечення 

своєчасної оплати праці (відповідно до того ж контракту), а також, що є 

найбільш важливим, забезпечення безпечних умов праці. Зупинимося на 

останньому більш детально. 

Охорона праці, тобто гарантування безпечних умов праці для робітників 

підприємства є основним і найважливішим аспектом в організації стабільної 

роботи фірми. Безпечна праця забезпечить, з одного боку, високу 

продуктивність працівників, відсутність або зведення до мінімуму виробничих 

травм, збільшить кількість бажаючих працювати на виробництві, що важливо 

для кожного підприємства; з іншого ж боку, це забезпечить комфортну працю, 

задоволеність від роботи та бажання продовжувати свою роботу на фірмі, що 

важливо для найманого працівника. 

Необхідність гарантування безпеки праці зрозуміла, тому кожна компанія 

намагається дотримуватися вимог безпеки. В основному всі рішення при 

розробці та встановленні систем по гарантуванню безпеки (наприклад, систем 

інформування про пожежу) приймає експерт, або група людей, що дуже  

затратно і займає багато часу. Крім того, ця процедура повторюється в кожній 

компанії з невеликими змінами. Тому вважаємо раціональним зробити спроби 

автоматизації в цій області. Тобто розробку і написання програмного продукту, 

що дозволить замінювати роботу людей. 

Розглянемо процес автоматизації на прикладі розміщення датчиків 

пожежної безпеки на території підприємства, тобто написання комп'ютерної 

програми, яка дозволить вирішити це завдання без прямої участі людини. Існує 

безліч алгоритмів в теорії прийняття рішень, які дозволяють оптимально 

розмістити датчики на певній території. Ці алгоритми на вході отримують 

профіль приміщення - подобу карти, на якій показані стіни та різноманітні 

перешкоди приміщення. На виході отримаємо максимально оптимальне 

розміщення датчиків. Ці ж алгоритми можна застосовувати для розміщення 

камер спостереження і подібних пристроїв - тобто таких, у яких обмежена 

область дії. 
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Такі алгоритми - це алгоритми динаміки за профілем («профілем» 

називаємо карту приміщення). А підхід, в рамках якого ці алгоритми 

реалізуються - динамічне програмування. Так звана «задача про паркет». 

Перевага даного методу в тому, що за допомогою невеликої  програми 

отримуємо рішення нашої проблеми. Динамічне програмування не є 

тривіальним програмуванням, тому вважаємо за потрібне в загальних рисах 

описати цей підхід [1]. 

Метод динамічного програмування базується на тому, що починаючи з 

найменшої частки інформації (в нашому випадку це якась ділянка площі, яку 

вважаємо одиничним кроком) далі покроково розширює межу, і на кожнім кроці 

проводить необхідні користувачу обчислення. Це дозволяє при порівняно 

невеликій складності алгоритму перебирати усі варіанти вирішення задачі (в 

нашому випадку усі можливі варіанти розміщення датчиків). Після перебору 

всіх варіантів програма може обрати найоптимальніший за необхідними 

критеріями. 

Слід зазначити, що для кожної конкретної задачі будуть необхідні різні 

критерії та умови. Тут знову ж таки доречно використати методи з теорії 

прийняття рішень [2]. А саме, методи по наданню критеріям спеціальної ваги. 

Це означає, що ми розташовуємо критерії таким чином, що максимальна вага 

належить критерію, що є для нас найважливішим. Далі по спаданню ваги 

критерії, що є менш важливими. Критеріям, що не мають для нас значення, 

присвоюється нульова вага. 

Крім того, що зручно застосувати для розв'язання задачі розміщення 

датчиків метод динамічного програмування, можна оптимізувати програму для 

конкретних умов. Наприклад, будемо враховувати, що в приміщенні є більш 

пожежонебезпечні ділянки. Тоді програма буде додавати на ті ділянки більшу 

кількість датчиків. Такого типа критеріях надалі будуть додаватися різні ваги, 

тобто критерії будуть мати різну ступінь важливості для конкретної задачі [3]. 

В процесі застосування даної програми в різних умовах (в різних 

приміщеннях, виробництвах і фірмах) вона буде вдосконалюватися, тобто 

кожного разу, коли будемо використовувати програму, будуть додаватися нові 

функції, параметри і завдання. Таким чином, через деякий час програма зможе 

адаптуватися практично до будь-якого приміщення і оптимально розмістити 

датчики на цій території, при цьому враховуючи всі необхідні нюанси 

конкретної задачі. 

Для даної програми велика група людей необхідна тільки на етапі 

розробки та написання програми. Далі для підтримки і використання програми 

необхідно і достатньо буде лише кількох людей. А це значно полегшує і 

здешевлює процес. 

Необхідно зазначити, що це лише одиничний приклад використання 

алгоритмів теорії прийняття рішень. Тобто з використанням інших алгоритмів 

можна реалізувати так само рішення інших класів проблем забезпечення 

безпеки праці. Маємо на увазі те, що врешті решт можливим є розробка 

повного комплексу програмного забезпечення, що дозволить повністю в 
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автоматичному режимі (звісно, з попередніми налаштуваннями) провести аналіз 

приміщення, розрахувати та змоделювати системи для безпеки праці. 

Отже, підіб'ємо підсумки. Реалізація даної програми: 

-  полегшить процес прийняття рішень з охорони праці; 

- здешевить процес завдяки тому, що кожен раз використовуватиметься вже 

готова розроблена програма, що буде тільки вдосконалюватись невеликою групою 

розробників; 

- оптимізує рішення, тобто максимально ефективно вирішить проблему; 

- дозволить більш точно і швидко визначати виникнення пожежі (в прикладі 

про розміщення датчиків); 

- дозволить використовувати програми на підприємствах без участі людей. 

- зменшить кількість помилок, так як людський чинник прямує до 

мінімального; 

- в загальному випадку, завдяки вищезазначеному, підвищить рівень безпеки 

праці на підприємствах. 

 
Науковий керівник: Праховнік Н. А., доцент (каф. ОПЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 
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ФАКТОРИ РИЗИКУ, ПОВ’ЯЗАНІ З ПРОФЕСІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

РОЗРОБНИКІВ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА                                 

ІТ-СПЕЦІАЛІСТІВ 

 
Шрам В. Ю., студ. (гр. КА-41, ІПСА КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Науково-технічний прогрес кардинально змінив умови праці робітників, 

які переважну частину робочого часу займаються розумовою діяльністю. 

Робота таких спеціалістів стала більш інтенсивною, напруженою, повною 

емоційних і фізичних стресів – такою є ціна за підвищення продуктивності. 

Щоб боротися з цими проблемами, необхідно широко застосовувати методи 

ергономіки та організації праці, а також правильно організовувати режими 

праці і відпочинку. 

У даній роботі будуть розкриті основні фактори ризику, які 

супроводжують розробників програмного забезпечення (програмістів) у їх 

професійній діяльності, а також всіх тих працівників, які проводять більшу 

частину свого робочого часу сидячи за монітором комп’ютера. 

При роботі з комп’ютером людина піддається впливу багатьох шкідливих 

і небезпечних факторів, а саме: електромагнітних полів, шуму та вібрації, 

інфрачервоного та іонізуючого випромінювань, небезпек, пов’язаних з сидячим 

способом роботи тощо. 

Для роботи з комп'ютером є характерними значне розумове напруження і 

нервово-емоційне навантаження працівника, висока напруженість зорової 

роботи і доволі велике навантаження на м'язи рук при роботі з клавіатурою 

комп’ютера. Велике значення має правильна конструкція і розташування 

елементів робочого місця, що є важливим для підтримання оптимальної 

робочої пози людини-оператора. 

Вплив на органи зору. Гарною новиною є те, що поки що немає 

беззаперечних доказів того, що постійно дивлячись на монітор комп’ютера, ми 

погіршуємо свій зір. Але принаймні те, що це може спричинити короткочасні 

негативні синдроми, є загальновідомим. За даними Американської 

Оптометричної Асоціації (АОА) люди, котрі щоденно використовують 

комп’ютер на роботі або вдома, часто страждають від так званого 

комп’ютерного зорового синдрому (“computer vision syndrome”), що робить їх 

вразливими до таких проблем, як сухість очей, підвищена чутливість до світла, 

а також банальна втома органів зору. При цьому багато з цих симптомів є 

наслідком неналежної організації робочого місця і порушення простих правил 

роботи з комп’ютером. 

Ключовою особливістю при читанні з монітора є відмінність у тому, як 

ми сприймаємо інформацію. Коли людина читає з паперового джерела, яке 

знаходиться на столі, то голова її нахилена, світло падає на текст зверху і при 

цьому саме джерело світла знаходиться поза полем зору людини. Коли ж ми 

читаємо з монітора, то наша голова направлена прямо і ми дивимося 
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безпосередньо на джерело світла, таким чином змушуючи очі працювати у 

стресовому для них режимі. 

Зміна дистанції між очима та монітором, зміна налаштування екрана, 

забезпечення належного освітлення та контроль ергономіки робочого місця 

можуть значною мірою допомогти вирішити ці проблеми. Не менш важливими 

є часті перерви для очей. АОА пропонує застосовувати правило «20/20» - 

відриватися від монітора кожні 20 хвилин на 20 секунд, щоб звести до мінімуму 

проблеми фокусування очей та їх сухості. 

Психічне здоров’я. Робота по десять годин в день, що супроводжується 

значним розумовим навантаженням, може негативно впливати на нормальне 

функціонування мозку. Якщо не виділяти достатньо часу для психічного 

відпочинку, IT-фахівці стають більш вразливими до різного типу стресів. Під 

час стресу мозок вивільняє адреналін та інші гормони, щоб організм зміг 

справитися зі стресом. І хоча експерти вважають, що здоровий, помірний стрес 

є корисним для організму, хронічний стрес може причинити значну шкоду 

імунній та серцево-судинній системам, а також підвищити вразливість до 

хвороб серця, депресії, виснаження, проблем зі сном тощо. 

Крім того, при високому психічно-емоційному напруженні відбувається 
«викид» з організму вітамінів та інших необхідних для здорового 

функціонування тіла речовин. Гіповітаміноз, нестача ферментів та мінеральних 

речовин (а особливо магнію і заліза) призводять до того, що людина стає більш 

вразливою до багатьох шкідливих факторів навколишнього середовища, 

порушують її обмін речовин, а також можуть стати причиною передчасного 

зношування та старіння організму. Тому до обов’язкових превентивних засобів 

догляду за здоров’ям необхідно включити вітамінні та мінеральні комплекси, 

які рекомендується вживати всім користувачам комп’ютерів. 

Проблеми зі спиною, хребтом та руками. Через підвищені динамічні і 

статичні навантаження у користувачів комп’ютерів з’являються скарги на болі 

в спині, шийному відділі хребта і руках. З усіх недугів, спричинених роботою  

за комп'ютером, дуже часто зустрічаються такі, що пов'язані з використанням 

клавіатури. Під час введення даних користувачем кількість дрібних однотипних 

рухів кистей і пальців рук за день може перевищити 60 тис. 

Оскільки кожне натискання на клавішу супроводжується скороченням 

м'язів, сухожилля безперервно ковзають уздовж кісток, внаслідок чого можуть 

розвиватися хворобливі запальні процеси. Запальні процеси тканин сухожиль 

(тенденіти) отримали назву "травма повторюваних навантажень". 

У багатьох працівників з часом з'являються скарги на болі в шиї і спині. 

Ці больові відчуття поступово накопичуються; вони отримали назву "синдром 

тривалих статичних навантажень". 

Інша причина виникнення вищезгаданого синдрому – тривале 

перебування в сидячому положенні, що призводить до перенапруження м'язів 

спини і ніг, в результаті чого виникають болі і неприємні відчуття в нижній 

частині спини. Основними причинами надмірного перенапруження м'язів спини 

і ніг є відсутність опорної спинки і підлокітників, неправильна висота робочої 
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поверхні столу і сидіння, незручне розміщення монітора, клавіатури, 

відсутність підставки для ніг. 

Для того, щоб зменшити біль і неприємні відчуття, які виникають у 

людей, що працюють за комп’ютером тривалий час, необхідно як слід подбати 

про часті перерви в роботі і ергономічні вдосконалення, в тому числі 

обладнання робочого місця таким чином, щоб уникнути незручних поз і 

тривалого напруження. 

Проблема збільшення ваги тіла. Неправильне харчування та відсутність 

фізичних вправ протягом років гарантують збільшення ваги тіла і втрату 

м'язової маси. І специфіка роботи IT-спеціалістів є саме такою, що наражає їх 

на ці проблеми. 

Опитування “CareerBuilder.com survey”, проведене в 2008 році, показало, 

що серед опитаних 7700 IT-фахівців 34% працівників набрали близько 5 кг на 

своєму поточному місці роботи, а 17% - близько 10 кг. 

 
Науковий керівник: Праховнік Н.А., к.т.н., доцент (каф. ОПЦБ КПІ ім. Ігоря 

Сікорського) 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ УКРАИНЫ 

 
Юденко А.В., студ. (гр. УС-41, КПИ им. Игоря Сикорского); 

Полукаров А.И., доцент, к.т.н., (каф. ОТГБ КПИ им. Игоря Сикорского) 

 

Целью статьи является проведение анализа состояния безопасности труда 

на предприятиях Украины. Проведенный анализ производственного 

травматизма и профзаболевания в Украине за 2012-2016 годы показал, что 

несмотря на меры, принимаемые работодателями по созданию безопасных и 

безвредных условий труда на каждом рабочем месте, рабочими органами 

исполнительной дирекции Фонда социального страхования, центральными и 

местными органами исполнительной власти, которые осуществляют контроль и 

надзор за состоянием охраны труда в различных отраслях экономики, уровень 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости остается 

еще достаточно высоким (табл. 1). [1-5]. 

Таблица 1. 

Количество случаев производственного травматизма на предприятиях Украины 

за 2012-2016 годы 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 

Количество 

травмированых 

человек, 

 

12705 

 

13109 

 

14064 

 

13313 

 

11503 

в т.ч. на 
строительстве 

287 275 294 661 264 

в т.ч. со 

смертельним 
исходом 

 

18 

 

42 

 

48 

 

93 

 

26 

 

За 2012 год, по сравнению с 2011 годом, количество случаев травматизма 

уменьшилось на производстве на 23,7% травмированных, в т.ч. уменьшилось  

на 35,4% травмированных со смертельным исходом. 

За 2013 год по сравнению с 2012 годом количество травмированных 

уменьшилось на 3,9% (с 13633 до 13109), в т.ч. количество травмированных 

смертельно снизилась на 8,1% (с 702 до 645). 

В 2012 году по сравнению с аналогичным периодом 2011 года количество 

страховых несчастных случаев уменьшилось на 7% (с 11640 до 10822), а 

количество смертельно травмированных уменьшилось на 0,5% (с 651 до 648). 

По сравнению с 2012 годом количество страховых несчастных случаев 

уменьшилось на 14,8% (с 10822 до 9221), а количество смертельно 

травмированных уменьшилось на 18,5% (с 648 до 528). 

По результатам проведенного исследования было установлено, что на 

предприятиях Украины большинство травмированных составляют мужчины 
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(табл. 2). При этом несмотря на общую тенденцию к снижению численности 

травмированных, пропорция 80% мужчины-20% женщины остается. 

 

Таблица 2. 
Количество случаев травматизма на предприятиях Украины по полу 

за 2012-2016 годы [2], [3], [4], [5], [6] 

Показатель 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 

мужчины 10316 81,2 9736 80 9439 81 8670 80,2 7425 80 

женщины 2389 18,8 2506 20 2201 19 2152 19,8 1796 20 

 

Анализ количества случаев производственного травматизма на предприятиях 

Украины в состоянии алкогольного опьянения за 2009-2013 годы приведены в 

табл. 3. 

Таблица 3. 
Количество случаев производственного травматизма на предприятиях Украины 

в состоянии алкогольного опьянения за 2012-2016 годы [2], [3], [4], [5], [6] 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 

в состоянии алкогольного 
опьянения 

104 104 203 170 170 

у % до общего количества 0,8 0,82 1,74 1,6 1,8 

в т.ч. со смертельным 
исходом 

40 58 78 69 64 

в т.ч. на строительстве 11 12 18 15 17 

 

Проведенный анализ по 2012-2016 годы показал, что на предприятиях 

Украины наблюдается тенденция к росту числа случаев производственного 

травматизма в состоянии алкогольного опьянения. Это свидетельствует о двух 

факторах: 

- или руководство предприятий и ответственные за охрану труда не следят 

за допуском работников к работе, приводит к тому, что работники приступают 

к работе уже в таком состоянии, 

- или случаи нарушения трудовой дисциплины и работники употребляют 

алкогольные напитки на рабочем месте. 

Чаще всего такие ситуации наблюдаются при выращивании зерновых, 

технических и прочих культур, не отнесенных к другим классам 

растениеводства, на строительстве зданий; подземной добыче каменного угля; 

складском хозяйстве; смешанном сельском хозяйстве. 

Исследуя количество случаев производственного травматизма по 

возрастному делению пострадавших, было установлено, что чаще всего 

травмируются лица в возрасте от 40 до 50 лет (табл. 4). 
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Таблица 4. 

Возрастной разделение лиц, пострадавших от несчастных случаев [1-5] 

Возрастные 
группы 

2012 2013 2014 2015 2016 

до 20 р. 178 256 378 385 252 

від 20 до 30 р. 2580 2481 2585 2450 2362 

від 30 до 40 р. 3134 2925 2939 2845 2828 

від 40 до 50 р. 3462 3712 3857 3715 3325 

від 50 до 60 р. 2735 2802 2971 2811 2013 

від 60 до 70 р. 517 798 1143 987 656 

понад 70 р. 99 135 191 120 67 

Всього 12705 13109 14064 13313 11503 

 

По данным проведенного анализа производственного травматизма можно 

сделать вывод, что наибольшее количество травм получают лица с опытом 

работы, хотя это противоречит здравому смыслу, но подтверждает 

недостаточный уровень информационной и учебной работы, проводимой с 

работниками на предприятиях. 

Основными травмами, которые обычно получают работники на 

предприятиях являются: сотрясение головного мозга, переломы верхних и 

нижних конечностей конечностей, ожоги (рис. 1). 

Анализируя динамику травматизма на предприятиях по регионам 

Украины, было установлено, Наинизший уровень травматизма в 2012 году в 

Закарпатской области - 0,5% (69 человек), Черновицкой - 0,5% (59 человек), 

Ивано-Франковской - 0,8% (100 человек), Тернопольской областях - 0,9% (109 

человек) от их общего количества по Украине. 

Наибольшее количество несчастных случаев зарегистрировано в 

Донецкой (35,5%), Луганской (14%) и Днепропетровской (7,7%) областях.

 Количество травмированных в этих областях составляет около 57,2% от их 

общего количества по Украине Значительное снижение производственного 

травматизма 2013 отмечается в таких регионах Украины как Волынская область 

- на 19% (с 339 до 275 человек); Тернопольская область - на 20% (с 110 до 88) 

Хмельницкая область - на 20%. Однако, в некоторых регионах 

отмечаетсяувеличение производственного травматизма, в частности, в 

Полтавской области на 26% (с 275 до 346 человек); Черкасской области - на 

10% (с 173 до 191) Харьковской области - на 3% (с 476 до 490). Наибольшее 

количество страховых несчастных случаев зарегистрировано  в Луганской 

(14,2%), Донецкой (36,2%), и Днепропетровской  (7,6%) областях. Количество 

травмированных в этих областях составляет около 58% от общего 

количества по Украине. 
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конечностей 

43 
56% 

 

Рис. 1. Перечень травм, которые чаще всего встречаются в процессе 

деятельности предприятий 

 

Количество страховых несчастных случаев на производстве в 2014 году 

уменьшилось почти во всех регионах Украины. Наблюдается увеличение 

страховых несчастных случаев в Киевской области на 3% (с 265 до 273), в 

Винницкой области на 1% (с 301 до 304). Значительное снижение страховых 

несчастных случаев отмечается в таких регионах Украины: Сумская область - 

на 33,7% (с 261 до 173), Черкасская область - на 25% (с 191 до 143), Полтавская 

область - на 29,9% (с 346 до 260), Львовская область - на 21,3% (с 399 до 314). 

Количество несчастных случаев на производстве в 2015 году увеличилась 

в Днепропетровской области на 4% (с 897 до 933), Закарпатской на 27,3% или 

на  15  случаев  (с  55  до  70),  Ивано-Франковской  на  16,7%  (с  102  до  119), 

Львовской на 8,9% (с 314 до 342), Одесской на 4% (с 250 до 260), Полтавской 

на 3,5% ( с 260 до 269), Сумской на 16,2% (с 173 до 201), Хмельницкой на 3,1% 
(с 162 до 167). 

Также увеличилось количество страховых несчастных случаев со 

смертельным исходом в Запорожской области на 10,  Днепропетровской 

области на 11 случаев, Львовской и Сумской на 8 случаев, в пгт. Киеве на 7 

случаев, Киевской на 4 случая, в Одесской на 3 случая, в Волынской, 

Кировоградской. 

Количество несчастных случаев на производстве в 2016 году в целом 
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уменьшилась по всем регионам Украины, только в Тернопольской области 

количество травмированных увеличилось на 23% (с 74 до 91). Наибольшее 

снижение страховых несчастных случаев отмечается по таким регионам 

Украины: Кировоградская область на 26% (с 137 до 101)- на 26% (289 до 214), 

Закарпатская область - на 50% (с 70 до 35), Одесская область - на 23% (260 до 

200), Черновицкая область - на 31% (с 54 до 37),  Львовская область - на 24% (с 

342 до 259 и другие области. 

Также наблюдается и снижение страховых несчастных случаев со 

смертельным исходом по всем регионам Украины. 

Анализ основных причин, которые привели к производственного 

травматизма показал, что основную долю составляют организационные 

причины (табл. 5). 

 

Таблица 5. 

Основные причины, которые привели к производственного травматизма на 

предприятиях Украины [2], [3], [4], [5], [6] 

Причины 
2012 2013 2014 2015 2016 

ос. % ос. % ос. % ос. % ос. % 

организационные, в т.ч. 

-нарушение трудовой 

и производственной 

дисциплины 

 

6 6 
33 

 

52, 
2 

 

538 
5 

 

4 
4 

 

631 
5 

 

54, 
2 

 

418 
0 

 

38, 
6 

 

433 
9 

 

46, 
9 

-нарушение 

технологического 

процесса 

 

599 

 

4,7 

 

512 

 

4 

 

463 

 

3,9 

 

458 

 

3,7 

 

389 

 

4,2 

нарушение правил 

дорожного движения 
548 4,3 480 4 603 5,2 614 5,6 410 4,4 

технические, в т.ч. 

- 

неудовлетворительное 

техническое 

состояние 

производственных 

объекто 

 

 
890 

 

 
7 

 

 
902 

 

 
7 

 

 
456 

 
 

3,9 
2 

 

 
404 

 

 
3,7 

 

 
421 

 

 
4,5 

психофизиологические, в т.ч. 

- травмирование 

вследствие 

противоправных 

действий других лиц 

 
371 

 
9 

 
314 

 
3 

 
903 

 
8 

 
301 

 
2,8 

 
322 

 
3,4 

 

Как свидетельствуют данные, приведенные в табл. 5, наибольший 

удельный вес среди общего числа причин, которые привели к получению 
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работниками травм на производстве, являются организационные причины, 

среди которых преобладают нарушения трудовой дисциплины. Понятно, что 

именно человеческий фактор является определяющим в нарушении 

безопасности труда, что в свою очередь, негативно влияет на общее состояние 

системы экономической безопасности предприятий. 

Выводы. По результатам проведенного исследования было установлено, 

что на предприятиях Украины большинство травмированных составляют 

мужчины. При этом несмотря на общую тенденцию к снижению численности 

травмированных, пропорция 80% мужчин и 20% женщин. Чаще всего 

травмируются лица в возрасте от 40 до 50 лет. Наиболее распространенными 

травмами являются: сотрясение головного мозга, переломы верхних и нижних 

конечностей, ожоги. Наибольший удельный вес среди общего числа причин, 

которые привели к получению работниками травм на производстве, являются 

организационные причины, среди которых преобладают нарушения трудовой 

дисциплины, а также технологического процесса. 

Несмотря на отмечаемое снижение страховых несчастных случаев, в том 

числе со смертельным исходом, по всем регионам Украины в целом ситуация с 

травматизмом в стране остается неудовлетворительной. Фиксируемые 

показатели на фоне сокращения производства на много хуже, чем в 

высокоразвитых странах. Это требует срочных и эффективных мер со стороны 

государства, работодателей и профсоюзов для решения вопроса повышения 

безопасности труда в производственных отраслях. И в первую очередь все силы 

необходимо направить на повышение трудовой и исполнительской 

дисциплины, внедрение современных систем управления охраной труда на 

предприятиях, что без существенных материальных и финансовых затрат 

позволит снизить риск производственного травматизма. 
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